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Voorwoord 
 

Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden 
In gerechter hoescheyden 
Eyt zo dichten dat oerber sy 

 
Met deze verzen opent Van der vrauwen heymlicheide en in principe wordt hiermee het hele 

werk samengevat. We leiden immers meteen af dat de tekst is opgebouwd uit  twee centrale 

componenten: enerzijds betreft het een lyrische component waarin de dichter zijn geliefde 

jonffrauwe bezingt, anderzijds wordt meteen al aangegeven dat de tekst oerber moet zijn, 

waardoor we bij de didactische component zijn aanbeland. 

 

In principe echter, want in Van der vrauwen heymlicheide herinnert maar weinig meer aan 

het lyrische aspect; zo bleek toch vorig jaar tijdens onze Bachelorproef waarin we het 

Middelnederlandse equivalent Der vrouwen heimelijcheit onder de loep namen. Het 

ontbreken van deze lyrische component in Van der vrauwen heymlicheide intrigeerde ons en 

aangezien van deze tekst nog geen editie bestond, besloten we al vlug om onze 

eindverhandeling te schrijven over Van der vrauwen heymlicheide en er tevens een editie 

van te bezorgen.  

 

Graag had ik mijn ouders en vriend bedankt voor hun interesse, steun en begrip. Virginie 

Depuydt en Katrien De Mesmaeker wil ik eveneens bedanken: we hebben samen immers 

toch zo’n twee jaar intens gewerkt rond hetzelfde onderwerp, op moeilijke momenten 

konden we dan ook steeds op elkaar rekenen.  

 

Verder bedank ik Prof. dr. De Hemptinne voor haar hulp bij paleografische problemen, Prof. 

dr. De Grauwe verdient tevens bedankt te worden om zijn bekwame uitleg bij de vele 

vragen die ik had omtrent het taalkundige gedeelte. 

 

Maar dit dankwoord zou niet compleet zijn zonder een oprechte dank te betuigen aan m’n 

promotor, Prof. dr. Joris Reynaert. Dankzij de vele nuttige aanmerkingen en talloze 

suggesties die hij aanbracht, kon deze scriptie tot een goed einde gebracht worden.  
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Inleiding 
 
De eerste geleerde die de aandacht vestigde op Van der vrauwen heymlicheide was Hoffmann 

von Fallersleben in 1830. Inmiddels zijn we nu toch al zo’n 180 jaar verder, maar het 

onderzoek naar dit handschrift is binnen deze tijdspanne helemaal niet opgeschoten. Want, 

hoewel her en der wel iets gepubliceerd is omtrent Van der vrauwen heymlicheide, het 

ontbreekt toch aan een coherente studie specifiek gericht op dit handschrift. Met deze 

verhandeling willen we hier verandering in brengen en een eerste indruk bieden van dit 

manuscript. 

 

Om de belangrijkste aspecten van Van der vrauwen heymlicheide te kunnen bespreken, werd 

deze scriptie opgesplitst in twee delen: het eerste gedeelte betreft een situering van Van der 

vrauwen heymlicheide en een voorstelling van de onderzoeksresultaten, in het tweede deel 

wordt een editie bezorgd. De bijlagen, de aantekeningen bij de editie en een kopie van de 

microfilm worden opgenomen in de appendix.  

 

Het eerste gedeelte is onderverdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt 

genoteerd hoever het onderzoek tot nog toe precies staat. Het tweede hoofdstuk behandelt de 

situering van Van der vrauwen heymlicheide binnen de schriftelijke traditie over 

vrouwengeheimen: eerst bekijken we zeer beknopt hoe de literatuur over vrouwengeneeskunde 

geëvolueerd is tijdens de middeleeuwen, ook wordt de aandacht toegespitst op een aantal 

Middelnederlandse tractaten over vrouwengeneeskunde. Na deze korte inleiding wordt 

vervolgens ingegaan op de schriftelijke traditie van De secretis mulierum-tractaten, waarbij er 

extra belangstelling wordt getoond voor de Middelnederlandse versie Der vrouwen 

heimelijcheit. Het Berlijnse handschrift staat centraal in het derde hoofdstuk. We beginnen met 

een beschrijving van dit manuscript, hierna wordt de eigenaardige opbouw van Van der 

vrauwen heymlicheide besproken. In een volgend onderdeel gaan we na hoe de kopiist te werk 

ging bij het overschrijven van zijn legger, vervolgens wordt een analyse gemaakt van de taal 

waarin deze tekst neergepend is. Verder proberen we tot een datering van het handschrift te 

komen, ook wordt een stemma opgesteld om de relatie met het Gentse handschrift te duiden. In 

het laatste onderdeel is de inhoud van de tekst beschreven, deze beschrijving van de inhoud 

wordt gekoppeld aan een vergelijking met de andere tractaten uit de De secretis mulierum-

traditie.  
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Het tweede deel van deze scriptie biedt een partiële editie van Van der vrauwen heymlicheide. 

De verzen 1077 tot 1554 worden hier diplomatisch en kritisch genoteerd. Voor de editie van de 

andere verzen verwijs ik naar de scripties van Katrien De Mesmaeker en Virginie Depuydt. 

Katrien maakte een editie van het begin van de tekst tot vers 517; Virginie deed dit voor de 

verzen 518 tot 1076. In het onderdeel ‘aantekeningen’ wordt meer uitleg geboden bij de tekst, 

dit vindt u terug in de appendix. 

 

Wanneer er verzen worden aangehaald uit de Middelnederlandse tekst van het Gentse 

handschrift, dan is dit op basis van de editie van Blommaert, Der vrouwen Heimelijcheit, 

dichtwerk der XIVe eeuw. Wat de benaming betreft van deze tekst: vele titels zijn in zwang, zo 

wordt er bijvoorbeeld gesproken over Der vrouwen heimelijkheid, Der vrouwen heimelykheid, 

Der vrouwen heimlicheid... In deze scriptie wordt de voorkeur gegeven aan de benaming Der 

vrouwen heimelijcheit; m.i. is dit immers de historisch meest correcte benaming, in v. 20 lezen 

we immers: ‘van der vrouwen heimelijcheit’. 

 

Ik ben me er terdege van bewust dat zoveel aspecten onbesproken zijn gebleven, maar er moet 

natuurlijk een selectie worden gemaakt. Toch meen ik dat er aan de belangrijkste voorwaarden 

voldaan is om een eerste indruk te geven van het Berlijnse handschrift; ik hoop dan ook dat 

deze scriptie een aanzet mag wezen voor verdere onderzoeken omtrent Van der vrauwen 

heymlicheide. 
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I. Het Berlijnse handschrift: Status quaestionis 
 

In deze status quaestionis worden uitsluitend die werken aangehaald die refereren aan het 

Berlijnse handschrift. Het uitbreiden van dit overzicht met bijdragen die specifiek gericht zijn 

op het Gentse handschrift, lijkt me enigzins overbodig aangezien we hier enkel op de tekst van 

het Berlijnse handschrift ingaan. Bovendien blijkt pas op deze manier hoe weinig onderzoek er 

nog maar gedaan is naar dit handschrift.  

 

• 1830: Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae 

Hoffmann von Fallersleben besprak het handschrift op p. 120-122 in Horae Belgicae. In dit 

werk beschrijft  hij onder andere de inhoud van Van der vrouwen heimelicheiden: het tractaat, 

geschreven naar een Latijns voorbeeld, behandelt onderwerpen als de voortplanting, sperma, de 

foetus, de bevalling, maandstonden, de vruchtbaarheid van man en vrouw, vrouwenziektes en 

dergelijke meer. Verder geeft hij aan dat de tekst is overgeleverd in een 15e eeuwse codex (34 

fol. in 8°) die hij trouwens zelf bezit. De taal is volgens hem duidelijk een Rijnlands dialect, 

niettemin kan het Belgische archetype in de tekst achterhaald worden en kan men de 

Middelhoogduitse tekst dus snel en gemakkelijk herstellen naar het Middelnederlandse 

voorbeeld. Zo zegt hij ook dat woorden als ‘ghenoten’, ‘vede’, ‘culle’ en dergelijke wijzen op 

Brabantse of Vlaamse oorsprong. In verband met “het Belgische archetype” zegt hij in 

voetnoot: Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, deel 1 p. 284 deelt mee dat dit 

handschrift bestaan heeft in 1639 in de bibliotheek van Johannes Gislenus Bulteel, vervolgens 

citeert hij Sanderus: ‘Liber, cui Titulus, Secreta Mulierum, Versibus Rhythmicis Teutonicis, in 

Membrana, Auctoris Anonymi, in 8°.’ Verder weet hij nog te zeggen dat de tekst zijn Latijnse 

voorbeeld niet accuraat volgt, maar dat wel gezaghebbende namen worden vermeld, en vooral 

Secreta Mulierum van Albertus Magnus lijkt in gebruik genomen te zijn.1

    Een lief joncvrouwe heeft mi ghebeden 

 Bijzonder 

eigenaardig vindt Hoffmann het dat de auteur dit dichtwerk geschreven heeft voor een geliefde 

dame, hij geeft het incipit om dit te staven: 

    in gherechter hovescheden, 
    iet te dichtene dat oerber si, 
    doer haren wille aen nemics mi 
 

 

                                                 
1 Met ‘Secreta Mulierum’ wordt het werk ‘De secretis mulierum’ bedoeld, geschreven door Pseudo-Albertus 
Magnus (meer hierover in hoofdstuk 2). 
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En verder geeft hij ook nog de volgende regels ten bewijze: 
    dan ic bidde mijn lieve vrouwen, 
    wanne sij dit boec sal scouwen, 
    of sij daer in iet sal lesen, 
    dat sijs mi wille te houder wesen, 
    dat ic becrive haer heimelichede 
Voorts merkt hij op dat de auteur zonder omwegen schrijft over kiese zaken, en waar de dichter 

schreef ‘met oerlof vrouwe ics ghewaghe’2 dan is dit vermoedelijk omwille van een 

homoioteleuton.3

 

 

• 1838: Mone, Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit 

Mone beschrijft onder nummer 522 ‘ueber die Heimlichkeit der Frauen und die Geburtshülfe’4 

drie handschriften. Het eerste handschrift is dat van Gent, hij vermeldt onder andere dat dit 

vroeger toebehoorde aan de Augustijnen in Dendermonde, dat het een papieren handschrift uit 

1405 is en hij geeft de eerste 20 verzen op. Ook maakt hij een opmerking over de lyrische 

intervallen, en hij sluit af met het explicit te geven. Vervolgens heeft hij het over het 

handschrift dat Hoffmann von Fallersleben bezit, zeer beknopt herhaalt hij wat in Horae 

Belgicae beschreven is: het is een papieren handschrift (34 bladen in 8°) uit de 15e eeuw, in het 

Nederrijns opgesteld, hij geeft de eerste vier verzen weer zoals Hoffmann ze neerschreef, en hij 

besluit op basis van Hoffmann dat Secreta Mulierum van Albertus Magnus aan de grondslag 

kan liggen. Het laatste handschrift is dat wat Sanderus opgaf in Bibliotheca Belgica 

Manuscripta, hij geeft het citaat weer zoals we het ook bij von Fallersleben aantreffen en hij 

eindigt met ‘diese Perg. Hs. ist noch nicht wieder gefunden.’5

  

   

• 1846: Blommaert, Der vrouwen Heimelijcheit, dichtwerk der XIVe eeuw 

Blommaert maakte een editie van de tekst uit het Gentse handschrift, in de inleiding hierop 

vermeldt hij het handschrift van von Fallersleben. Hij verwondert zich er echter over dat 

Hoffmann deze tekst bestempelde als ‘in den nederrhynschen tongval geschreven’,6

 

 de verzen 

die hij opgaf in Horae Belgicae verschillen immers weinig van die in het Gentse handschrift. 

Verder maakt Blommaert ook nog een vermelding van het handschrift dat Sanderus beschreef.  

 

                                                 
2 Von Fallersleben, Horae Belgicae, pars prima. Vratislaviae 1830, p. 122. 
3 Homoioteleuton is een ‘klankprocédé uit de Klassieke Oudheid bestaande uit rijm aan het eind van verzen, 
zinnen, zinsdelen of woorden.’ Citaat uit Van Bork, Struik, Verkruijsse en Vis, Letterkundig lexicon voor de 
neerlandistiek, <http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01/lexicon_009.htm#H069> (25-05-2008).  
4 Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen 1838, p. 338. 
5 Ibid., p. 339. 
6 Blommaert (ed.), Der vrouwen heimelijcheid, dichtwerk der XIVe eeuw. Gent [1846], inleiding p. III. 

http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01/lexicon_009.htm#H069�
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• 1914: Ferckel, Zur Bibliographie der Secreta mulierum 

In dit korte artikel vermeldt Ferckel een Frans tractaat en de tekst uit het Gentse handschrift. 

Hij stelt dat beide teksten een Latijns voorbeeld kenden, namelijk Secreta mulierum door 

Pseudo-Albertus Magnus, maar er zijn wel veel en omvangrijke toevoegingen doorgevoerd. 

Vooral de opname van een vroedvrouwenhandleiding op basis van het Liber de natura rerum 

geschreven door Thomas van Cantimpré noemt hij een opvallende toevoeging. Verder geeft hij 

aan dat, waar de Franse tekst corrupte namen heeft staan als Solnis, Pleing, Tuilles en Alix 

Patrix, het Middelnederlandse tractaat de goede vormen heeft, namelijk Solijn, Plunius, 

Tortula en Cleopatria. Ferckel merkt vervolgens op dat de Middelnederlandse inleiding ‘mit 

ihren Galanterien gegen die Dame’ de dichter toelaat om zijn liefde verder te uiten, waardoor 

het tractaat op bijna 1800 verzen komt. In voetnoot schrijft hij als hij het heeft over het 

Middelnederlandse tractaat: ‘Siehe auch HOFFMANN, Horae belg. P. I. p. 120.’7

 

 

• 1932: Degering,  Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen 

Staatsbibliothek 

Degering geeft een zeer korte beschrijving van het Berlijnse handschrift onder nummer 187 p. 

61: ‘Pap. 34 bll.  15 Jh. (Heinr. Hoffmann v. Fallersleben.)’8

 

 Verder zegt hij dat Van der 

vrauwen heymlicheide een Nederrijnse metrische bewerking is van Secreta Mulierum, en hij 

verwijst naar de editie die Blommaert maakte. 

• 1948: Deleu, Kanttekeningen bij de lectuur van ‘der vrouwen heimelijkheid’, dichtwerk 

der XIVe eeuw 

In zijn bijdrage heeft Deleu vooral belangstelling voor het acrostichon in het Gentse 

handschrift, maar in de addenda wijdt hij enige woorden aan het Berlijnse handschrift op basis 

van de inleiding van Blommaert. Blommaert gaf namelijk de eerste vier verzen weer zoals hij 

ze aantrof bij Hoffmann von Fallersleben, en Deleu besluit op basis van die verzen dat de taal 

inderdaad niet Nederrijns is.  

 
• 1977: Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid 

Ook in dit artikel gaat de meeste aandacht uit naar het Gentse handschrift, maar van Doorn en 

Kuiper slaagden er wel in om het manuscript van Hoffmann von Fallersleben terug te vinden in 

de Berlijnse Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz onder signatuurnummer Ms. Germ. Oct. 

                                                 
7 Ferckel, ‘Zur Bibliographie der Secreta mulierum’, Archiv für Geschichte derMedizin 7 (1914), p. 48.  
8 Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek.III. Die 
Handschriften in Oktavformat und Register zu Band I-III. Leipzig 1932, p. 61. 
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187. Het bleek toen dat Hoffmann het incipit vertaald had, waardoor Blommaert en Deleu op 

het verkeerde been werden gezet. Verder vermelden van Doorn en Kuiper het ontbreken van 

lyrische intermezzo’s en de verminking van het acrostichon. Ze besluiten op basis van deze 

gegevens ‘dat er twee redacties van Der vrouwen heimlicheid moeten hebben bestaan: een 

“didactische” en een “idyllische”.’9

 

 Op basis van de didactische tekst, die geschreven moet zijn 

rond 1350, werd dan een idyllische tekst gecomponeerd. Het Gentse handschrift is hier een 

afschrift van, zo concluderen ze.  

• 1981: Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit 

Van Doorn vergelijkt in haar doctoraalscriptie het Gentse handschrift met zijn Latijnse en 

Franse voorgangers, en ook met het Berlijnse handschrift. Ze geeft een aanzet tot de 

wordingsgeschiedenis van Der vrouwen heimelijcheit, en bespreekt de functie van dit tractaat 

en zijn gebruikers. Der vrouwen heimelijcheit kan ‘zowel uit het Latijn zijn vertaald (blijkens 

eigen mededeling), als uit het Frans, waarbij hij de opmerking over zijn vertaling uit het Latijn 

van de bron overneemt’.10

 

 De belangrijkste conclusies die ze bekomt in verband met het 

Berlijnse handschrift: de tekst gaat terug op een tractaat met lyrische intermezzo’s maar zonder 

acrostichon, want de legger van de Gentse tekst voegde immers het acrostichon toe. Zo komt ze 

tot drie versies van Der vrouwen heimelijcheit: één zonder acrostichon (de tekst van het 

Berlijnse handschrift), een eerste versie met acrostichon, en het Gentse afschrift hiervan.  

•  1998: Green, ‘Traittié tout de mençonges.’ The Secrés des dames, ‘Trotula’ and 

Attitudes toward Women’s medicine in Fourteenth- and Early Fifteenth-Century France 

Monica Green bespreekt de Franstalige tractaten Secrés des dames, en vermeldt kort Der 

vrouwen heimelijcheit:  
This Dutch verse text is now extant in two complete copies plus one fragment. According 
to the Dutch scholars van Doorn and Kuiper, the two different versions of Der vrouwen 
heimelykheid, the “didactic” and the “idyllic,” are later redactions of an earlier common 
text, perhaps in prose, which they estimate was written in the mid-fourteenth century.11

 
 

De twee complete afschriften zijn uiteraard opgenomen in het Gentse en Berlijnse handschrift, 

met het fragment wordt Van smeinscen lede bedoeld: ‘an excerpt (= Blommaert ed., lines 823-

                                                 
9 Van Doorn en Kuiper, ‘Der vrouwen heimlicheid’, Spektator 6 (1976/1977), p. 549. 
10 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit. Universiteit van Amsterdam 1981 (onuitgegeven), p. 77.  
11 Green, ‘‘Traittié tout de mençonges’. The Secrés des dames, ‘Trotula’, and Attitudes toward Women’s Medicine 
in Fourteenth-and Early-Fifteenth-Century France’. In: M. Desmond (ed.), Christine de Pizan and the Categories 
of Difference. Minneapolis 1998, p. 153. 
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925, i.e., the obstetrical material) is found in Brussels, MS 19038, which dates from the 

fourteenth century.’12

 

 

• 1999: Lie, Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse 

artesliteratuur 

In dit artikel biedt Lie een overzicht van de schriftelijke traditie van vrouwengeheimen. Bij de 

bespreking van de Middelnederlandse vrouwenleertraditie behandelt ze uitgebreid het Gentse 

handschrift, in voetnoot deelt ze mee dat er een Nederrijnse vertaling bewaard wordt in Berlijn, 

‘die nauw verwant is met de Middelnederlandse tekst’.13

 

 

• 2005: Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat 

Kienhorst onderzocht Middelnederlandse berijmde teksten die geschreven zijn in 

eenkolomsboekjes van perkament. Wanneer hij het heeft over ‘het leerdicht over de mens’, 

K.B. Brussel 19.57114

 

, meldt hij dat het reminiscenties oproept aan het Gentse handschrift. Hij 

noteert ook dat er een “Middelnederduitse” versie bestaat, waarin evenwel de lyrische 

intervallen ontbreken en slechts enkele initialen nog herinneren aan het acrostichon in het 

Gentse handschrift. Hij besluit dat er geen directe relatie bestaat tussen het Gentse en het 

Berlijnse manuscript. In voetnoot beschrijft hij het Berlijnse handschrift, met aandacht voor het 

watermerk en de formatie.  

• 2006: Claassens, From ars to amor: Ms. Gent U.B., 444 as a labour of love 

Claassens had in een eerdere bijdrage15 al uitvoerig betoogd dat de lyrische intermezzo’s in de 

tekst van het Gentse handschrift als persoonlijke ontboezemingen van de dichter op te vatten 

zijn. In From ars to amor gaat hij hier dieper op in. Het Berlijnse handschrift vernoemt hij in 

voetnoot: ‘Der vrouwen heimelijcheit and the physiognomy16

                                                 
12 Green, Traittié tout de mençonges, p. 173, n. 30.  

 are preserved together in another 

complete mansucript [sic]: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, ms. Germ. Oct. 

13 Lie, Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. Amsterdam 
1999, p. 29, n. 56. 
14 Dit zijn de zogenaamde Brusselse fragmenten, zie hiervoor onder andere ook Lie, ‘De verliefde leraar, 
liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten’, in: R. Sleiderink e.a. (red.), Maar er is meer: avontuurlijk lezen 
in de epiek van de Lage Landen. Leuven 2005, p. 240. 
15 Claassens, ‘Een dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in Der vrouwen heimelijcheit (Gent U.B. 444)’, 
in: K. Porteman, W. Verbeke en F. Willaert (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van 
middeleeuwse teksten. Leuven 1996, p. 93-102.  
16 Fysiognomie is de tekst in hs. Gent 444 die volgt op Der vrouwen heimelijcheit. Claassens blijkt hier verkeerd 
geïnformeerd te zijn: Fysiognomie is immers niet overgeleverd in het Berlijnse handschrift (dat trouwens enkel 
Van der vrauwen heymlicheide  bevat). 
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187, possibly a derivative of Ghent 444, written in a dialect of the Lower Rhine area.’17 Deze 

Duitse tekst heeft geen lyrische intermezzo’s en het acrostichon is door elkaar gegooid. Een 

andere bijzonderheid aan dit handschrift is volgens Claassens: ‘the physiognomy is much 

shorter, only 177 verses.’18

 

  

 

Uit deze status quaestionis is duidelijk gebleken dat het Berlijnse handschrift tot nog toe 

stiefmoederlijk behandeld werd, een vermelding in voetnoot kan er immers nog maar net af. De 

grootste belangstelling gaat nog steeds uit naar het Gentse handschrift wegens het weliswaar 

fascinerende acrostichon en de lyrische intermezzo’s, maar de Middelhoogduitse versie wordt 

hierbij steevast genegeerd. Het gebrek aan interesse voor deze tekst kan geweten worden aan 

het ontbreken van een editie, vandaar dat wij deze taak graag voor onze rekening namen. 

Tijdens het onderzoek van Van der vrauwen heymlicheide merkten we immers al vlug dat we 

ook met deze tekstversie een bijzonder werkstuk te pakken hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Claassens, ‘From ars to amor: Ms. Gent, U.B., 444 as a labour of love’, in: G. Claassens en W. Verbeke (ed.), 
Medieval Manuscripts in transition. Leuven 2006, p. 105, n. 20. 
18 Ibid., p. 106, n. 20. Opnieuw vermeldt Claassens hier Fysiognomie, waar de bewering  van 177 verzen op berust 
is helemaal niet duidelijk (zie noot 16). 
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II. Schriftelijke traditie over vrouwengeheimen 
 

1. Overzicht van de algemene schriftelijke traditie over vrouwengeheimen19

 
       

1.1. Algemeen 

In de vroege middeleeuwen waren het vooral kloosterlingen die aan (vrouwen)geneeskunde 

deden. Zij bestudeerden vroegere Latijnse encyclopedieën, maar deze bleken té theoretisch om 

in de praktijk te brengen; vandaar dat men zich ook baseerde op allerlei praktijkgerichte 

werken als bijvoorbeeld “de Vroedvrouwenkatechismus”, een Latijnse vertaling tot stand 

gebracht door Muscio (6e eeuw n. Chr.) van de Griekse gynaecologische geschriften van 

Soranos (2e eeuw n. Chr.). Vanaf de twaalfde eeuw trad een kentering op: de 

kloostergeneeskunde werd vervangen door kennis die aangeleerd werd op de universiteiten 

(onder andere wegens het verbod aan de hogere clerici om chirurgische handelingen uit te 

voeren, door de opkomst van de universiteiten en door de herontdekking van Grieks-Arabische 

werken). In de dertiende eeuw dan kwam er een onderscheid tussen de theoretisch universitair 

geschoolde physicus en de medicus met z’n empirische kennis, dit onderscheid is ook merkbaar 

in de literatuur. Zo zijn er de theoretisch-filosofische werken waarop de physicus zich baseert 

(bijvoorbeeld de encyclopedie Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré), en de 

praktisch-medisch gerichte geschriften die gebruikt werden door de medicus (zoals 

bijvoorbeeld het Liber Trotula). In de veertiende eeuw werd de volkstaal opgewaardeerd als 

schrijftaal, ook de geletterdheid nam toe, en mede door deze ontwikkelingen vervaagde het 

onderscheid in de volkstalige literatuur tussen de theoretische en de praktische werken, een 

onderscheid dat er duidelijk nog was in de Latijnse literatuur. 

 
 1.2. Middelnederlandse tractaten over vrouwengeheimen 

Orlanda Lie bespreekt een aantal Middelnederlandse teksten die handelen over 

vrouwengeheimen, deze worden hier ook kort aangehaald. Lie heeft zich voor haar overzicht 

beperkt tot de handschriften die een bewerking zijn van de Trotula-traditie, en van De secretis 

mulierum.  

 
Het Liber Trotula is ‘een driedelig compendium dat toegeschreven is aan een twaalfde-eeuwse 

vrouwelijke arts uit Salerno: Trota.’20

                                                 
19 Dit overzicht is gebaseerd op Lie, Vrouwengeheimen, p. 12-33. 

 Het eerste boek, Liber de sinthomatibus mulierum (boek 

over de aandoeningen van vrouwen), gaat over gynaecologie en verloskunde. Het tweede deel, 

20 Ibid., p. 14. 
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De curis mulierum (over de behandeling van vrouwen), bespreekt eveneens verloskundige 

aspecten, maar er worden ook allerlei recepten gegeven voor de lichamelijke verzorging. Het 

derde boek is De ornatu mulierum (over de verzorging van vrouwen), zoals de titel aangeeft, 

wordt ook in dit deel dieper ingegaan op de verzorging van het vrouwelijke lichaam. Deze drie 

boeken waren aanvankelijk drie aparte werken, en waarschijnlijk is enkel het tweede deel door 

Trota zelf geschreven. Begin dertiende eeuw zijn deze drie delen samengevoegd, en ‘onder de 

verzamelnaam Trotula werd dit naslagwerk het meest bekende en wijdverbreide 

gynaecologische standaardwerk van de Middeleeuwen.’21

 

 

Het Liber de sinthomatibus mulierum is tweemaal overgeleverd in een verkorte 

Middelnederlandse vertaling, één versie bevindt zich in het Utrechtse handschrift UB 1328, de 

andere in het Weense handschrift ÖNB 2818. Beide teksten zijn in proza opgesteld, maar de 

tekst van het Weense handschrift is uitgebreider dan die van Utrecht. ‘Opvallend is dat in beide 

gevallen de gynaecologie-excerpten ingebed zijn in andere medische of medisch-

farmaceutische teksten.’22

 

 Er wordt daarom verondersteld dat deze handschriften gebruikt 

werden door bijvoorbeeld apothekers en chirurgen. 

De gehele Trotula is ook vertaald geweest naar het Middelnederlands. Een versie is 

overgeleverd in het Brugse handschrift SB 593, een andere versie in een Kopenhaags 

manuscript, namelijk KB GKS 1657. ‘De Trotula-tekst is met name praktijkgericht: de 

behandeling van vrouwenkwalen staat centraal.’23 Opmerkelijk is dat in beide handschriften 

pentekeningen voorkomen ter verduidelijking van bepaalde instrumenten die aangewend 

worden om een kwaal te verhelpen. ‘Te oordelen naar de inhoud en de vorm van de tekst, is het 

aannemelijk dat de Middelnederlandse Trotula als een instructieboekje voor vroedvrouwen of 

geneeskunstbeoefenaren heeft gefunctioneerd.’24

 

 

Der mannen ende der vrouwen heimelijkheid is een berijmd tractaat dat gebaseerd is op 

meerdere bronnen, waaronder bijvoorbeeld De secretis mulierum en  Liber Trotula. De tekst is 

bewaard in twee handschriften, namelijk Brussel KB 15.624-641 en Wenen ÖNB 2818. Dit 

tractaat wordt ingebed in een christelijk kader, en ‘deze algemeen theologisch-filosofische 

achtergrond wordt gecombineerd met specifieke informatie over gynaecologische en 

                                                 
21 Lie, Vrouwengeheimen, p. 14. 
22 Ibid., p. 18. 
23 Ibid., p. 21. 
24 Ibid., p. 23. 
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verloskundige zaken die overeenkomst vertonen met de praktijkgerichte Trotula-teksten.’25

 

 Het 

niveau van dit tractaat wijst op een niet-gespecialiseerd lekenpubliek, maar door de 

overeenkomst met het Liber Trotula lijkt het er ook op dat praktijkgerichte 

geneeskunstbeoefenaren van deze tekst gebruik hebben gemaakt. 

Vervolgens noemt Lie ook nog Der vrouwen heimelijcheit. Deze berijmde tekst is een 

bewerking van het Latijnse werk De secretis mulierum, vermoedelijk via een Frans tractaat als 

een tussenfase. Der vrouwen heimelijcheit is overgeleverd in twee handschriften, namelijk 

Gent UB 444 en Berlijn, SBPK Germ. Oct. 187 (Van der vrauwen heymlicheide). Het is de 

tekst uit dit laatste handschrift waarvan we hier een partiële editie bezorgen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Lie, Vrouwengeheimen, p. 26. 
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2. Overzicht van de schriftelijke traditie van het tractaat De secretis mulierum 
 
Na deze korte algemene inleiding over de schriftelijke traditie van vrouwengeheimen, bekijken 

we nu uit welke traditie Der vrouwen heimelijcheit, en dus ook Van der vrauwen heymlicheide 

precies stammen. Onderzoek van Van Doorn wees uit dat de Middelnederlandse tekst zeer veel 

overeenkomsten vertoont met een specifieke Franse bewerking van het Latijnse tractaat De 

secretis mulierum. Deze Franse versie wordt bewaard in de Bibliothèque Nationale van Parijs 

onder signatuur F.fr. 631. 
Ondanks andere verschillen, zijn de overeenkomsten tussen 631 en 444 vanaf het begin 
erg groot. Niet alleen grote tekstdelen, maar ook kleine details geven aan dat beide 
vermoedelijk uit eenzelfde bron stammen. Of dit een latijnse bron is, of dat 444 via een 
franse bron in de traditie van 631 vertaald is, blijft toch een nog niet te beantwoorden 
vraag. Een rechtstreekse vertaling van 444 uit 631 valt in ieder geval buiten de 
mogelijkheden. Daarvoor zijn de verschillen te groot.26

 
 

In het volgende overzicht worden de Latijnse en Franse tractaten toegelicht wegens hun 

verwantschap met Van der vrauwen heymlicheide. Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op 

de Middelnederlandse handschriften, waaronder het Ieperse manuscript dat Sanderus 

vermeldde, en uiteraard ook het Gentse handschrift. Er wordt tevens kort ingegaan op de 

Duitstalige overlevering van De secretis mulierum omdat Van der vrouwen heymlicheide toch 

ook in een Middelhoogduitse taal is neergeschreven. Ten slotte wordt kort ingegaan op de 

andere talen waarin De secretis mulierum nog is vertaald.  

 

2.1. Latijnse tractaten : De secretis mulierum 

De Latijnse tekst De secretis mulierum schrijft men toe aan Pseudo-Albertus Magnus. De tekst 

dateert uit het laatste kwart van de dertiende eeuw. Green vermoedt dat het tractaat ontstaan is 

in Duitsland, aangezien de eerste en meeste manuscripten uit Duitsland komen. De auteur van 

deze tekst baseert zich op autoriteiten als Aristoteles, Avicenna, Averroes, Albertus Magnus, 

Galenus en Hippocrates om een werk te schrijven dat naar eigen zeggen zowel natuur-

filosofisch als medisch is.  

 
Lemay merkte echter op dat het niveau van de medische beschrijvingen niet zo hoog is als dat 

van de filosofische bespiegelingen: medische passages worden namelijk veel minder 

uitgewerkt, er wordt geen verklaring of remedie gegeven voor ziektes en de bronnen die 

worden gebruikt, zijn vrij metafysisch van aard en niet medisch. Volgens Lemay is De secretis 

mulierum dan ook veeleer een astrologisch tractaat, want ‘although the De secretis mulierum 
                                                 
26 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 56. 
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names women’s secrets as its subject matter, if we weigh the lenght and the level of discourse 

we can almost consider this to be an astrological treatise.’27

 

 Monica Green en Orlanda Lie 

spreken niet specifiek over een astrologische tekst, maar ze beschouwen toch het natuur-

filosofische aspect algemeen als het primaire thema.  

De tekst zou volgens Lemay geschreven zijn voor een geestelijk publiek, zodat de clerici met 

de opgedane kennis hun pastorale activiteiten goed konden uitoefenen. De beginregel van De 

secretis mulierum luidt in de Engelse vertaling van Lemay immers als volgt: ‘To my dear 

companion and friend in Christ, may you be granted a long life filled with increasing 

wisdom.’28 Ook in de tekst zelf komen referenties voor naar geestelijken en hun milieu, zo 

bijvoorbeeld: ‘thus I request that all my brothers who read this essay’29, en ‘during confession 

one of my comrades asked me’.30

 

  

Het is mogelijk dat De secretis mulierum later gebruikt werd aan enkele minder hoogstaande 

universiteiten, aangezien er minstens twee commentaren op zijn overgeleverd. De hypothese 

van Thorndike dat de tekst gecirculeerd zou hebben in het Parijse universitaire milieu, acht 

Lemay onwaarschijnlijk omdat het niveau van de tekst niet zo uitmuntend is.  

 
De Latijnse tekst is overgeleverd in een honderdtal handschriften, voor het merendeel zijn die 

manuscripten van natuur-filosofische of clericale aard, maar toch wordt de tekst in zo’n 30 

procent van de gevallen aangetroffen in handschriften met een overwegend medische context. 

 

2.2. Franse tractaten : Secrés des dames 

Er zijn acht Franse afschriften overgeleverd, die alle dateren uit de 15e eeuw. Green vermoedt 

echter dat het archetype ontstond in de eerste helft van de 14e eeuw. Ze baseert zich hiervoor op 

een Italiaans afschrift van de Franse tekst die bestaat in een handschrift uit het begin van de 15e 

eeuw, en aangezien het archetype van de Middelnederlandse tekst gedateerd wordt rond de 

tweede helft van de 14e eeuw31

                                                 
27 Lemay, Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s De secretis mulierum with Commentaries. 
New York 1992, p. 13.  

 en ‘this original Dutch version probably derives from the 

French text when it was at an earlier, much less corrupt stage of development. If, then, the 

28 Ibid., p. 59. 
29 Ibid., p. 148. 
30 Ibid., p. 135. 
31 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 549. 
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French version is prior to the Dutch, then it must have been composed in the first half of the 

fourteenth century.’32

 

  

De Franse tractaten hebben de grote lijnen gemeen met de Latijnse tekst De secretis mulierum, 

maar er zijn belangrijke aanpassingen gebeurd: het is anekdotischer van stijl, er zijn meer 

uitweidingen en al te scholastieke beschouwingen zijn niet meer overgenomen, verder worden 

ook andere bronnen aangehaald als Plinius, Solinus, Pythagoras en Trotula, ook is de 

vroedvrouwenhandleiding uit het Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré 

opgenomen.  

 
Dit alles zorgt ervoor dat het natuur-filosofische aspect sterk vereenvoudigd wordt, terwijl het 

medische niveau daarentegen opgetild wordt. Dat is ook merkbaar in de overlevering: zeven 

teksten bevinden zich namelijk in handschriften die chirurgische tractaten bevatten (het achtste 

afschrift is opgenomen in een handschrift met encyclopedische inhoud). Dat men de Franse 

tekst als medisch aanvoelde, blijkt ook uit de beginregels die van Doorn opgeeft: er wordt 

immers gedreigd met excommunicatie als iemand deze tekst toont aan een vrouw of aan een 

man die niet behoort tot de chirurgische kringen: 
    Cy commance le livre des secrez des dames    
    Lequel est deffendu a reueler sur peine 
    Descomeniment en la clementine a nulle 
    Femme ne a nul homme se il nest de 
    Loffice de cyreurgie33

De proloog van de Franse versie maakt duidelijk dat de tekst geschreven is op vraag van een 

dame: ‘Une dame ma prie par courtoisie loyale que je dictasse ou scriuisse aucune chose 

prouffittable’,

      

34 en net zoals de prologen van de Middelnederlandse en de Middelhoogduitse  

tekst aangeven, is ook hier sprake van een amoureuze verhouding: ‘Car son amour me a parti le 

cueur et le sens tellement que je ne desire autre chose si non a faire chose quil luy plaise et luy 

soit agreable’.35

 

 Deze ontboezemingen stoppen evenwel na de proloog, de tekst is verder 

volledig didactisch te noemen (in tegenstelling tot de Middelnederlandse tekst waar de  

bewerker zijn betoog meermaals onderbreekt om zich te richten tot z’n geliefde dame).  

Op grond van de proloog en de vroedvrouwenhandleiding zou men kunnen besluiten dat de 

auteur dit werk geschreven heeft voor vrouwen, maar Green houdt dit niet voor mogelijk want 

                                                 
32 Green, Traittié tout de mençonges, p. 153. 
33 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 94. Ze maakte een diplomatische transcriptie van een Frans tractaat 
uit handschrift 19994 van de Bibliothèque Nationale van Parijs. Hier worden r. 1 tot 5 weergegeven. 
34 Ibid., p. 94. 
35 Ibid., p. 94.  
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‘the Secrés appears ultimately intended to educate men about women’s bodies.’36

 

 Monica 

Green ziet de Secrés des dames voornamelijk als een apologie die de mannen verantwoording 

brengt voor hun seksuele uitspattingen. Hiervoor haalt ze de passage aan waarin Galenus 

voorschrijft dat het goed is voor een vrouw om veel te vrijen als haar maandstonden uitblijven.  

2.3. Middelnederlandse tractaten : Der vrouwen heimelijcheit 

2.3.1. Het Ieperse manuscript 

Sanderus vermeldt in zijn catalogus Bibliotheca Belgica Manuscripta dat Johannes Gislenus 

Bulteel, heer van Niepe, omstreeks 1639 het volgende werk in zijn bibliotheek had: ‘Liber, cui 

Titulus, Secreta Mulierum, Versibus Rythmicis Teutonicis, in Membrana, Auctoris Anonymi, 

in 8.’37

 

 Weliswaar is dit een zeer korte beschrijving (het gaat om een perkamenten handschrift 

in octavo, berijmd in de volkstaal door een anonieme auteur), maar toch heeft Hoffmann von 

Fallersleben als eerste dit handschrift kunnen linken aan Van der vrauwen heymlicheide. 

Sanderus somt 57 werken op uit de bibliotheek van de familie Bulteel, waarvan er slechts acht 

in de volkstaal, dus in het Middelnederlands geschreven zijn (van de overige werken zijn er 25 

in het Spaans, 18 in het Latijn en 6 in het Frans geschreven). De andere Middelnederlandse 

werken zijn een gedichtje over Ieper, ‘een Pouxkin om hem seluen te leeren versteruen van alle 

quade ghenegentheden’,38

 

 ‘Historia Scholastica’ door Jacobus van Mierlandt (Jacob van 

Maerlant) als datum geeft Sanderus 1271 op, een dichtwerk genaamd ‘den Leken Spieghel’, 

een berijming over de Maagd Maria, een werk over het beleg van Ieper door de Engelsen en 

een allegorie over Prudentia (de Voorzienigheid). Secreta Mulierum met z’n medisch-

filosofische aard neemt dus een aparte plaats in binnen deze bibliotheek, want ook de 

anderstalige werken zijn niet medisch-filosofisch (misschien het dichtst aansluitend is De 

viribus Herbarum (Over de krachten van kruiden) toegeschreven aan Macer, een werk dat zelfs 

tweemaal voorkomt in zijn bibliotheek). 

In het register achteraan het werk van Sanderus lezen we als eigenaar van de bibliotheek niet 

Johannes Gislenus Bulteel, maar zijn zoon Michaelus Stephanus, en ‘in 1658 werd te 

Antwerpen openbaer verkocht de, voor dien tijd ryke, bibliotheek nagelaten door den ridder 

                                                 
36 Green, Traittié tout de mençonges, p. 152. 
37 Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta. z.p. 1641 (anastatische herdruk Brussel 1972),  deel 1 p. 284. 
38 Ibid., deel 1 p. 285. 
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Michiel Steven Bulteel, heer van Niepe’.39 Heel waarschijnlijk is het handschrift Secreta 

Mulierum bij de verkoop van de bibliotheek in privé-bezit gekomen, ofwel is het voorgoed 

verloren gegaan. Dat het om een rijke bibliotheek ging, hoeft niet te verwonderen aangezien de 

familie Bulteel van goede afkomst was. Michiel Bulteel bijvoorbeeld was de eerste schepen 

van Ieper, zijn dochter Maria Lucrecia was getrouwd met de zoon van de secretaris van de 

aartshertogen Albrecht en Isabella.40

 

 

Er kan wel gewezen worden op enige twijfel omtrent de inhoud van het handschrift dat 

Sanderus vernoemt. Zoals gezegd, geeft Sanderus slechts een zeer korte beschrijving, en 

Hoffmann von Fallersleben vermeldt niet waarom hij aanneemt dat de tekst uit het Ieperse 

handschrift dezelfde is als de Middelhoogduitse tekst die hij bezit. We kunnen veronderstellen 

dat Hoffmann de link maakte op basis van de naamgeving Secreta Mulierum, en net hier schuilt 

misschien een addertje onder het gras. Indien Sanderus zich immers voor de benaming 

baseerde op het explicit, dan zouden we een enkelvoud verwacht hebben zoals voorkomt in het 

Gentse handschrift: ‘explicit secretum mulieris’. Eigenlijk staat er ‘explkckt sfcrftxm mxlkfrks’ 

maar de code kan makkelijk gekraakt worden.41 Van Doorn en Kuiper duiden op een hele 

symboliek binnen dit gecodeerde explicit,42

 

 waardoor we kunnen aannemen dat dit explicit 

oorspronkelijk is, en dus ook zal hebben voorgekomen in het Ieperse handschrift als dit 

uiteraard onze tekst bevatte. Een explicit dat overeenkomt met de benaming Secreta Mulierum 

die Sanderus geeft voor dit handschrift, vinden we op het einde van Der mannen ende vrouwen 

heimelijcheit: ‘expliciunt mulierum secreta’. Deze berijmde tekst (2335 verzen) is anoniem 

overgeleverd in een handschrift uit 1351, dat zich nu bevindt in de Koninklijke Bibliotheek 

Brussel onder signatuur 15624-41.  

Bevat het Ieperse handschrift nu Der vrouwen heimelijcheit of Der mannen ende vrouwen 

heimelijcheit, de onzekerheid over de inhoud kan pas worden opgeheven als het handschrift 

opnieuw opduikt, onderzoek van veilingscatalogi en dergelijke kan misschien opheldering 

brengen. Serrure geeft te kennen dat Michiel Cnobbaert in 1658 een catalogus van de 

bibliotheek van Bulteel heeft gedrukt in Antwerpen: ‘Catalogus insignium in quavis facultate 

librorum instructissimae ac famosissimae bibliothecae domus mortuariae nobilissimi quondam 

viri Domini D. Michaëlis Stephani Bultelii, equitis aurali, toparchae in Niepe etc. Antv. apud 

                                                 
39 Serrure, Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2. Gent 1858, p. 
373. 
40 Homepage Arrazola de Oñate <http://users.belgacom.net/arrazoladeonate/genealogie.htm> (25-05-08). 
41 De ‘k’ wordt ‘i’; ‘f’ wordt ‘e’ en ‘x’ wordt ‘u’. 
42 Zie van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 543.  

http://users.belgacom.net/arrazoladeonate/genealogie.htm�
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Mich. Cnobbaert 1658, in –4to van 46 blz.’43

 

 Opzoekingen in STCV (Short Title Catalogus 

Vlaanderen), een online-bibliografie van de gedrukte boeken uit de 17e eeuw in Vlaanderen, 

leverden tot dusver geen resultaat op. 

2.3.2. Het Gentse manuscript 

De Middelnederlandse versie Der vrouwen heimelijcheit is overgeleverd in handschrift 444 van 

de universiteitsbibliotheek van Gent.44 Naast dit tractaat bevat het manuscript ook nog 

Fysiognomie, een  dichtwerk over de Eucharistie en een raadseltje.45 Het papieren handschrift 

beslaat 103 beschreven bladzijden en het meet 140 bij 105 mm. Het handschrift wordt 

gedateerd op basis van het ossenkopwatermerk dat voorkomt in de eerste vier katernen, ‘dit 

teken wordt aangetroffen in de Nederlanden en in Duitsland ca. 1404 – 1408’.46

    Dit was ghedaen ghemaect met live, 
     in't jaer ons Heeren .XIIIIc. ende .vive, 
       ten ingane van aprille, 
       elc onthoudt, die't wille. 
 

 Verder geven 

de laatste verzen (v. 284-287) van Fysiognomie ook een aanduiding voor de datering van het 

Gentse handschrift:  

Blommaert meent dat de kopiist dit toegevoegd heeft ‘daer het gedicht en de trant waerin het is 

opgesteld tot een ouder tydvak schynen te behooren.’47

 

 Als we het handschrift bekijken, dan 

worden de laatste verzen (v. 278-286) inderdaad door een golvende streep afgescheiden van de 

rest van het gedicht. We mogen dus aannemen dat het Gentse handschrift voltooid is in het 

begin van april van het jaar 1405.  

Het viel Deleu als eerste op dat in de tekst een acrostichon verborgen is, dat tevoorschijn komt 

als de lombarden die ieder nieuw hoofdstukje inleiden, na elkaar worden geplaatst. Zo kwam 

hij tot MARGARETA GODEVARTS. Volgens Deleu wordt met “Margareta” de 

opdrachtgeefster bedoeld, “Godevarts” zou dan de naam van de dichter zijn. Deleu wil 

namelijk niet aannemen dat Godevarts de achternaam van Margareta zou zijn: hij stelt dat er 

nog teksten zijn overgeleverd met enkel de voornaam in het acrostichon, en wegens de 

“onkiese” inhoud van de tekst zal de opdrachtgeefster wel niet met haar volle naam genoemd 

                                                 
43 Serrure, Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2, p. 373, n. 1. 
44 De volgende beschrijving is op basis van Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de 
bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, deel 1, p. 111-113. 
45 Blommaert noemt Fysiognomie ‘Gelaet-en Karakterkunde’; hij gaf deze drie laatste teksten uit in 
Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, deel 2. Gent 1841, p. 60-64. 
46 Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, 
deel 1. Gent 1984, p. 111.  
47 Blommaert, Der vrouwen heimelijcheit, inleiding p. III. 
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willen worden. Bovendien beantwoordt de dichter zo aan een conventie van de hoofse lyriek 

waarbij de vrouw in stilte wordt aanbeden.48 Van Doorn en Kuiper echter merkten op dat Deleu 

niet het volledige acrostichon ontdekt had, zij vervolmaakten het tot MARGARETA 

GODEVARTSE UUT UDIM. Volgens hen is Godevartse wel degelijk de achternaam van 

Margareta, en in verband met “uut Udim” melden ze nog dat in de 14e eeuw een plaatsje in het 

land van Kleef Udem heette, tegenwoordig Uedem.49 Kienhorst echter merkt op: ‘de hypothese 

dat met vdim Udem (bij Kleef) bedoeld wordt, vindt geen steun in de dialect-kenmerken.’50

 

 

Naast het acrostichon wordt de tekst van het Gentse handschrift ook nog getypeerd door het 

voorkomen van lyrische intermezzo’s. Deze intermezzo’s beslaan gemiddeld zo’n 6 verzen, 

maar er is ook een opmerkelijk lange dichterklacht opgenomen die wel 65 verzen telt. Via deze 

lyrische onderbrekingen vernemen we van de dichter hoe de relatie met z’n geliefde jonkvrouw 

verloopt. Hij schreef dit werkje speciaal voor haar, en hij hoopt dan ook dat hij niet in 

ongenade zal vallen omdat hij haar “heimelijcheit” beschrijft. Vervolgens smeekt hij haar om 

genade en hij wil graag zijn “mesdade” beteren. Hij bezingt haar schoonheid en kan niet 

ophouden met aan haar te denken want “sie es altoes in minen sinne”, maar wat kwellen die 

“logenaren ende die onghetrouwe merkaren” hen! De dichter zou graag zijn  boek voltooien,  

want zijn geliefde zal hem verlossen van zijn kommer als hij rust vindt. Hij wordt wat 

ongeduldig en hoopt dat “mine minne sal hebben spoet”. Dan breekt de lange dichterklacht aan: 

hij wil klagen over “dat ongheval” dat hem niet meer met rust laat, en zijn “scoene” gelooft 

alwat men haar zegt. Graag zou hij hierover zijn hart luchten, maar hij besluit het niet te doen 

omdat zijn geliefde hieronder zou lijden en dan “mach mijn herte weenen bloet”. Maar toch, 

hoeveel leed heeft de dichter wel niet getroffen, hij lijdt meer dan Job en indien zijn jonkvrouw 

hem zelfs zou vragen zich te beroven van het leven, dan zou hij dat graag doen. Maar helaas, ze 

vraagt het hem niet... Opnieuw uit de dichter zijn ongenoegen want “ghevloect zij dat 

ongheval” dat hen beiden zoveel leed bezorgt, moge God hen hier vlug van verlossen! Na deze 

klacht lijkt de veer gebroken te zijn bij de dichter, hij beseft dat zijn liefde voor haar een 

verloren zaak is want “die goede es nu worden wreet” en ook al schreef hij dit werkje zo 

oprecht voor haar, ze heeft het helemaal verkeerd opgevat. Verder hoopt hij dat zijn 

dichtkunsten niet onder de “dorpers” worden gebracht, ook zijn geliefde mag dit werk aan 

niemand tonen. Dan deelt de dichter ons mee dat hij door haar schuld zoveel “zeere” heeft, 
                                                 
48 Deleu, ‘Kanttekeningen bij de lectuur van ‘der vrouwen heimelijkheid’ dichtwerk der XIVe eeuw’, in: Album 
prof. dr. Frank Baur. Antwerpen 1948, p. 177 en p. 179. 
49 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 545. 
50 Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomboekjes van 
perkament. Deel 1, onderzoek. Leuven 2005, p. 42, n. 34.  
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indien ze hem troost schonk dan zou alle kommer verdwijnen, maar ze heeft niet door dat hij 

lijdt door haar. Zijn geliefde laat hem immers “in’t doeghen bliven” en ze is toch zo 

onbetamelijk omdat ze hem niet wil ontvangen. Ondanks alles wat ze hem aandoet, blijft hij 

nog steeds wachten op een teken van genade, want hij “minnense [sonder] dorpernien”. Maar 

uiteindelijk komt de verlossing: “zij heeft mi ghetroest” en daarom mag zij “dese worde” 

aanschouwen. Immers, “sij seide sij en mochte niet anscouwen dat ic bevaen ben met rouwen”. 

Over de betekenis en functie van deze lyrische intervallen is al heel wat inkt gevloeid; hierbij 

komen twee tegengestelde visies naar voren: Enerzijds worden de intermezzo’s letterlijk 

opgevat, ze worden gezien als onthullingen van een verliefde dichter. Anderzijds wordt ervoor 

gepleit dat lyrische intermezzo’s binnen een artestekst wijzen op een retorische traditie die 

erom bekommerd was dat men aandachtig bleef tijdens de lectuur of voordracht van het 

tractaat. 

 
Claassens vertegenwoordigt de eerste visie, hij interpreteert de lyriek binnen deze artestekst als 

persoonlijke ontboezemingen van de dichter. De geliefde jonkvrouw wordt weliswaar 

opgehemeld met conventionele bewoordingen als “edel joncfrouwe fijn” en “si dunct mi 

bloeme van allen wiven”, maar toch schuilt er volgens Claassens meer in de lyriek dan enkel 

een beantwoording aan een conventie. Om dit aan te tonen haalt hij de lange dichterklacht aan 

die een licht werpt op het leven van de dichter. We lezen immers dat zowel de dichter als zijn 

geliefde gekweld worden. Over het leed van de jonkvrouw zegt Claassens: ‘Heeft het te maken 

met iets dat haar ter ore is gekomen?’51 In de tekst vernemen we immers dat de dichter wil 

klagen over “dat ongheval” dat hem niet met rust laat want “die scoene die ic minne al stille, 

ghelovet algader wat men haer seghet”. Maar Claassens biedt nog een andere verklaring voor 

deze verzen: ‘Is het niet denkbaar dat hij een mogelijk afwijzende geste of opmerking niet als 

zodanig wil herkennen maar wil interpreteren als verdriet over achterklap?’52 Claassens ziet 

meer duidelijkheid in de kwelling van de dichter. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de dichter meer 

lijdt dan Job, volgens Claassens omdat het verhaal van Job goed afloopt, de dichter daarentegen 

is er niet zeker van dat alles in orde zal komen. Bovendien is het leed van de dichter 

tweevoudig, zo blijkt althans uit het volgende citaat: “ic leve in tweevuldech wee, ende mijn 

doeghen wast in lanc so mee” (v. 670-671). ‘Mogelijk doelt hij hiermee op zijn eigen 

minnesmart en zijn weten van het lijden van zijn aanbedene’,53

                                                 
51 Claassens, Een dichter lijdt, p. 95. 

 maar Claassens heeft het meer 

voor een alternatieve verklaring van de tweeledige kwelling. We lezen immers “want mijn sin 

52 Ibid., p. 96. 
53 Ibid., p. 96-97. 
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ende alle mijn lede sijn dortrect met zwaren verdriete” (v. 665-666). Zo ziet Claassens in “sin” 

een emotionele kwelling veroorzaakt door de onzekere relatie met zijn geliefde, met “lede” 

wordt een lichamelijk leed bedoeld. Deze lichamelijke pijn slaat volgens Claassens op ‘een 

zware handicap’54: waar de dichter schrijft “o wi! Ghevloect zij dat ongheval dat mi dus 

ghesadelt heeft” (v. 675-676), dan vat Claassens het werkwoord “sadelen” concreet op, ‘als een 

aanduiding van een misvorming van de rug ten gevolge van een ongeval.’55

de dichter via de medische wetenschap poogt zijn geliefde te veroveren. Daarmee 
doorbreekt hij de genregrenzen: hij gebruikt het traktaat als voertuig voor zijn eigen 
lyrische pleidooi. Juist hierom ben ik sterk geneigd om de dichterklacht, maar ook de 
lyrische intermezzi, niet als een conventioneel liefdesgedicht-in-afleveringen te lezen of 
als een didactisch hulpmiddel (...) maar als het primaire thema van de gehele tekst, 
geschreven in hartebloed.

 We lezen immers 

verder ook: “Want ongheval ende dat verdriet hebben al beide op mi ghespiet, ende van minen 

rugghe ghemaect een jammerlike brugghe” (v. 678-681). Claasssens besluit dat  

56

 
 

In een andere bijdrage vervolledigt Claassens zijn visie. Het explicit van Der vrouwen 

heimelijcheit in het Gentse handschrift trok hierbij zijn aandacht, en wel omdat het in het 

enkelvoud is opgesteld (“explicit secretum mulieris”): ‘Is it the woman in general or Margareta 

Godevartse from Udim, the lady of the acrostichon, in particular?’57 Ook de tekst Fysiognomie 

die volgt op Der vrouwen heimelijcheit, vertoont volgens Claassens een verwijzing naar de 

dichterklacht: ‘Bidt voer den ghenen die dit schreef, dat hi verwinnen moet zijn leet’.58 ‘Do 

these words refer to the autobiographical aside in Der vrouwen heimelijcheit in which the poet 

laments his physical suffering as well as his mental distress mit schönklingender Klage?’59 

Claassens acht dit zeer waarschijnlijk, temeer daar “dat hi verwinnen moet zijn leet” ‘is not a 

commonplace in scribal pleas’,60 bovendien verwacht men dergelijke smeekbedes pas op het 

einde van een tekst. Claassens wijst er ook op dat de dichter zijn eigen karaktereigenschappen 

uitlegt in Fysiognomie, en ‘he announces that he will reveal her complexion, but for 

discretion’s sake he will not go into details.’61 Vervolgens onthult de dichter haar naam: “Nu 

hoert welc haer name zy, si es gheheeten Sangwinna’.62

                                                 
54 Claassens, Een dichter lijdt, p. 97. 

 Claassens meent dat de context van 

Fysiognomie een metaforische lezing rechtvaardigt: ‘His beloved one is of a sanguine nature, 

55 Ibid., p. 97. 
56 Ibid., p. 101. 
57 Claassens, From ars to amor, p. 107. 
58 Blommaert (ed.), Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, deel 2, p. 63, v. 278-279. 
59 Claassens, From ars to amor, p. 111. 
60 Ibid., p. 111. 
61 Ibid., p. 112. 
62 Blommaert (ed.), Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, deel 2, p. 63, v. 269-270. 
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passionate, warm-blooded’.63

Here I want to suggest, with cautious reservation, that the mini treatise on the sacrament of 
the eucharist too was added to the texts in the manuscript for “personal reasons”. The 
treatise very explicitly states that the sacrament of the eucharist brings forgiveness for all 
sins that ensue from lichte spraken [frivolous talk]. And because our poet on several 
occasions in the previous texts showed his fear of being judged on his utterances and 
outpourings, we might, perhaps, consider this aspect of the mini treatise to be a significant 
link with the previous texts.

 Maar niet alleen in Fysiognomie vindt Claassens elementen die 

terugverwijzen naar de relatie en het leed van de dichter. In voetnoot lezen we namelijk: 

64

 
  

Orlanda Lie bekijkt de lyrische intermezzo’s vanuit een heel andere invalshoek, en ze wijst 

erop dat de combinatie van lyriek met artesliteratuur niet nieuw is: ‘waarschijnlijk werd deze 

[combinatie] voor het eerst geïntroduceerd door de Franse auteur Richard de Fournival (1201-

1260).’65 Hij schreef een Bestiaire d’Amour in proza, in de vorm van een liefdesbrief gericht 

aan een dame die hem afwees. Om zijn liefdesuitingen kracht bij te zetten, verweeft hij deze 

met elementen uit het genre van het bestiarium. Van de Franse prozatekst zijn er twee berijmde 

bewerkingen gemaakt, het werk werd ook vertaald naar het Middelnederlands. Handschrift 

Amsterdam, UB I A 24 bevat twee 13e eeuwse berijmde fragmenten van de vertaling in proza, 

een ander handschrift waarin de tekst is overgeleverd is het zogenaamde “Nederrijnse 

moraalboek”, Hannover, Landesbibliothek IV 369. ‘Het is daarom mogelijk dat de 

(Middelnederlandse) auteur die een vrouwelijke doelgroep arteskennis wil bijbrengen, zich 

heeft laten inspireren door deze nieuwe ontwikkelingen uit het Franse taalgebied.’66 Bovendien 

bestaan er nog andere artesteksten die lyriek bevatten: ‘deze opvallende combinatie treft men 

ook aan in drie bewaard gebleven fragmenten uit één codex, de zogenoemde Brusselse 

fragmenten (KB Brussel 19.571). Verder ook nog in de (helaas verloren) Oudenaardse 

fragmenten, die in de negentiende eeuw parallel aan de Brusselse fragmenten zijn uitgegeven 

door N. de Pauw.’67

 

 Al deze fragmenten zijn afkomstig uit afschriften van eenzelfde berijmde 

tekst. Van Doorn en Kuiper wezen al op een bijzondere overeenkomst tussen een lyrisch 

interval in Der vrouwen heimelijcheit (eerste kolom) en het eerste Brusselse fragment (tweede 

kolom): 

 

 

                                                 
63 Claassens, From ars to amor, p. 112. 
64 Ibid., p. 113, n. 48. 
65 Lie, De verliefde leraar, p. 250. 
66 Ibid., p. 250-251. 
67 Ibid., p. 240. 
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Maer eer ic iet daer af beghinne    
willic der liever die ic minne   Maer die mijn herte heeft gewont 
oetmoedelike bidden ghenade.   dier willic eer bidden genade. 
Ay, en docht u niet te spade.   Ay, ioncvrouwe, en dunke u niet te spade. 
Ic wille gerne al mine mesdade   Ic wille gerne al mine mesdade 
beteren, na uus zelfs rade.68   betren, na uwes selves rade.69

 
 

 
Ook Fysiognomie, de tekst die Der vrouwen heimelijcheit opvolgt, heeft lyrische passages en 

wat opvalt in deze twee teksten is dat ze zich als het ware excuseren voor de zware materie: om 

het wat luchtig te houden wordt daarom overgeschakeld op lyriek. In het Gentse handschrift 

bijvoorbeeld luidt de overgang van didactiek naar lyriek als volgt: 

 
Ende duert minen lieven vrouwen langhe 
hier uut desen bedwanghe 
willic mi met crachte breken 
ende wille van hare een luttel spreken 
die ic voer al die werelt minne70

 
 

Orlanda Lie concludeert hieruit dat de verweving van lyriek met didactiek diende om het 

publiek aandachtig te houden. Door de lyrische intermezzo’s wordt de artestekst ook 

toegankelijk gemaakt voor leken, de aangehaalde onderwerpen zijn immers niet enkel 

interessant voor specialisten, ze kunnen ook tot nut zijn voor de gewone mens die er zich in wil 

verdiepen. Verder besluit Lie nog:  

 
Het kan niet worden uitgesloten dat de Gentse codex is vervaardigd voor een specifieke 
opdrachtgeefster die op grond van het acrostichon geïdentificeerd zou kunnen worden met 
ene Margaretha Godevartse uit Udim en dat de ik-verteller een persoonlijke liefdesrelatie 
met haar had. Maar de historische en literairhistorische context van deze lyrische 
artesteksten wijst in de richting van een literaire traditie. Meer fictie dan werkelijkheid dus.  
 

 
Kort wordt hier nog de opvatting van van Doorn en Kuiper aangehaald: zij nemen aan dat de 

lyrische intermezzo’s toegevoegd werden om ‘het aanstootgevende karakter van de materie te 

verbloemen en de tekst te verheffen tot het niveau waarop een hoofse jonkvrouw zich 

beweegt.’71

 

  

 

 

                                                 
68 Blommaert (ed.), Der vrouwen heimelijcheit, v. 124-129. 
69 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 550, n. 15. 
70 Blommaert (ed.), Der vrouwen heimelijcheit, v. 227-231. 
71 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 543. 
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2.4. Duitse  tractaten: Frauengeheimnisse 

Margareth Schleissner, een autoriteit op het gebied van de Latijnse en Duitse overlevering van 

De secretis mulierum, merkt op dat ‘of the vernacular translations, none, to judge by the 

number of extant manuscripts, proved so popular as two, independent South German versions 

which arose practically simultaneously in the third quarter of the fifteenth century.’72

 

  

Eén versie werd geschreven door Dr. Johann Hartlieb tussen 1460 en 1465, het is een 

compilatie van verschillende gynaecologische tractaten. Dit werk, samen met een adaptatie van 

Trotula, droeg Hartlieb op aan hertog Siegmund van Bavaria-München, aan wiens hof hij arts 

was. Zijn tekst kende onmiddellijk veel invloed: zo liet keizer Frederich III het tractaat 

kopiëren nadat hertog Siegmund in 1465 een bezoek bracht aan het keizerlijke hof.73 Deze 

versie werd uitgegeven door Bosselmann-Cyran, ‘Secreta mulierum’ mit Glosse in der 

deutschen Bearbeitung von Johann Hartlieb. Text und Untersuchungen. De tekst van Hartlieb 

is overgeleverd in 14 manuscripten, waarvan ‘nine with both the Secreta mulierum and Buch 

Trotula and five with the Buch Trotula only; of these, eight are either fragmentary or 

condensed.’74

 

  

De tweede Duitstalige versie is een anonieme vertaling die haar Latijnse voorbeeld vrij 

nauwgezet volgt. Wel heeft de bewerker talrijke glossen toegevoegd.75 Deze tekst uit het derde 

kwart van de 15e eeuw ‘circulated primarily among the Nürnberg patriciate.’76 Schleissner 

vermoedt dat deze versie geschreven is voor de stedelijke bourgeoisie en in mindere mate voor 

de lage plattelandsadel, en dit als reactie op de tekst van Hartlieb die gericht was op de hoge 

adel. Schleissner zelf heeft de tekst uitgegeven in  Pseudo-Albertus Magnus, Secreta mulierum 

cum commento, Deutsch. Critical Text and Commentary.77

 

 Deze versie is overgeleverd in 16 

handschriften.  

                                                 
72 Schleissner, ‘A Fifteenth-Century Physician’s Attitude Toward Sexuality: Dr. Johann Hartlieb’s Secreta 
mulierum translation’, in: J.E. Salisbury (ed.), Sex in the Middle Ages. New York / London 1991, p. 110. 
73 Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz,  Ms. germ. fol. 928 zou het handschrift zijn geschreven voor 
de keizer. Deze kopie vertoont veel verwantschap met München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 261: beide 
handschriften staan dicht bij het archetype en bij elkaar. Ze werden geschreven in de omgeving van München 
tussen 1467 en 1471.  
74 Schleissner, A Fifteenth-Century Physicians’s Attitude Toward Sexuality, p. 119, n. 1.  
75 Schleissner, ‘Secreta mulierum’, in: W. Stammler, K. Langosch en K. Ruh (red.), Die deutsche Literatur des 
Mittelalters: Verfasserlexikon. New York / Berlin 1992, deel 8 p. 990. 
76 Schleissner, A Fifteenth-Century Physicians’s Attitude Toward Sexuality, p. 110. 
77 Dit is een onuitgegeven Ph. D. dissertatie uit 1987 aan de universiteit van Princeton, ‘forthcoming in 
Würzburger medizinhistorische Forschungen.’ Schleissner, A Fifteenth-Century Physician’s Attitude Toward 
Sexuality, p. 119, n. 2.  
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De tekst van Hartlieb verschilt van de anonieme versie in het ietwat verbloemd voorstellen van 

de misogyne opvattingen. Zo heeft Hartlieb het bijvoorbeeld eufemistisch over gulden porten 

of gebruikt hij neutraal de technische term vulva, terwijl ‘the anonymous German translation 

piles up abusive language referring to women and female sexual anatomy (for exemple, 1. 

2301: zers futt huren with respect to those who feign virginity).78

 

 Hartlieb voegde ook veel 

persoonlijke commentaar toe aan de oorspronkelijke tekst. Doordat Johann Hartlieb naast deze 

tekst ook het tractaat van Trotula opnam, worden beide teksten gezien als complementair, er 

wordt namelijk aandacht besteed aan de theoretische én praktische component van de 

vrouwengeneeskunde. 

Voorts blijken nog elf handschriften te bestaan met ‘relatively isolated German Secreta 

mulierum translations’,79 zie Bosselmann-Cyran, ‘Secreta mulierum’ mit Glosse in der 

deutschen Bearbeitung von Johann Hartlieb, p. 17-19 en Schleissner, Pseudo-Albertus 

Magnus, Secreta mulierum cum commento, Deutsch, p. 47-48. ‘Die textgeschichtlichen 

Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Fassungen sind im einzelnen freilich noch nicht 

geklärt.’80

 

 

Jammer genoeg heb ik de werken van Bosselmann-Cyran en Schleissner niet kunnen 

raadplegen; maar Van der vrauwen heymlicheide vertoont alvast geen directe verwantschap met 

de anonieme Duitse bewerking die Schleissner uitgaf: Luke Demaitre nam een fragment van 

deze tekst op (zie bijlage 1) en de verschillen zijn duidelijk merkbaar.81 De anonieme Duitse 

tekst is namelijk geschreven in proza, en maakt geen vermelding van een recept dat we wel 

terugvinden in Der vrouwen heimelijcheit.82

 

 Bovendien lezen we in die tekst een glosse die op 

geen enkele manier gelinkt kan worden aan Van der vrauwen heymlicheide. Inhoudelijk zijn er 

natuurlijk overeenkomsten want beide versies gaan immers terug op De secretis mulierum, 

maar de anonieme Duitse bewerking stamt uit een andere traditie dan Van der vrauwen 

heymlicheide.  

 

                                                 
78 Schleissner, A Fifteenth-Century Physician’s Attitude Toward Sexuality, p. 117. 
79 Ibid., p. 119, n. 2.  
80 Schleissner, Secreta mulierum, p. 991.  
81 Demaitre, ‘Domesticity in Middle Dutch ‘Secrets of Men and Women’’, Social History of Medizine 14 (2001), 
p. 16. Hij vergeleek  de Engelse vertaling die Lemay maakte van een Latijns tractaat met twee bewerkingen ervan, 
namelijk Der vrouwen heimelijcheit en de anonieme Duitse bewerking die Schleissner uitgaf.  
82 Namelijk dat men viooltjessiroop moet gieten in zoet bier, als een zwangere vrouw dit mengsel opdrinkt dan zal 
het kind geaborteerd worden. Zie ook het hoofdstuk over de inhoud van het Berlijnse handschrift. 
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2.5. Andere volkstalige tractaten van De secretis mulierum 

In dit overzicht werd enkel aandacht geschonken aan de Latijnse, Franse, Nederlandse en 

Duitse overlevering van De secretis mulierum, maar het tractaat is nog vertaald geweest naar 

het Italiaans, Catalaans, Tsjechisch, Pools en Engels (dit laatste pas in de 18e eeuw). Zie 

hiervoor Bosselmann-Cyran, ‘Secreta mulierum’ mit Glosse in der deutschen Bearbeitung von 

Johann Hartlieb, p. 14-15, en Schleissner, Pseudo-Albertus Magnus, Secreta mulierum cum 

commento, Deutsch, p. 40.83

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Schleissner, A Fifteenth-Century Physician’s Attitude Toward Sexuality, p. 119, n. 2. 
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III. Het Berlijnse handschrift 
 

1. Beschrijving van het handschrift. 
 
1.1. Ms. Germ. Oct. 187 

1.1.1. Bewaarplaats 

Het handschrift bevindt zich nu in de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlijn. Het 

staat daar gekend onder signatuur Ms. Germ.Oct. 187. 

 

1.1.2. Titel 

Hoffmann von Fallersleben noemt deze tekst Van der vrouwen heimelicheiden,84

 

 in deze 

scriptie wordt echter de benaming geprefereerd die we aantreffen bij Degering, namelijk Van 

der vrauwen heymlicheide. Degering baseerde zich zeer vermoedelijk op v. 20 dat “Van der 

vrauwen heymlicheide” luidt. 

1.1.3. Materiaal, formaat en datering 

We zijn niet in de mogelijkheid geweest om het manuscript zelf te onderzoeken, vandaar dat 

we ons voor de beschrijving van dit handschrift wenden tot Hoffmann von Fallersleben, die als 

eerste melding maakte van het handschrift in Horae Belgicae. Hij geeft aan dat dit handschrift 

uit de 15e eeuw bestaat uit 34 bladen papier, het is een manuscript in octavo. Bij Kienhorst 

vinden we de afmetingen terug, namelijk 14,9 x 10,3 – 10,5 cm.85

 

 

1.2. Boekblok 

1.2.1. Formule van de samenstelling 

Kienhorst vermeldt dat dit handschrift is opgebouwd uit een quaternio plus 2 bladen (f. 9-10, f. 

9 is aan f. 8 gehecht), een senio (f. 11-22), opnieuw een quaternio (f. 23-30), en vervolgens een 

binio (f. 31-34). 

 

                                                 
84 Hij heeft dus ook de titel aangepast aan het Middelnederlands.  
85 Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat, deel 1, p. 42, n. 35. 
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1.2.2. Bijzonderheden van opbouw 

De kopiist van dit handschrift heeft een legger overgeschreven waarvan de bladen door elkaar 

zijn geraakt. Aangezien die kwestie te uitvoerig is om hier te beschrijven, is er een apart 

hoofdstuk aan gewijd (zie het volgende hoofdstuk). 

 
 

1.2.3. Reclamen, custoden, signaturen 

In dit handschrift komen geen reclamen, custoden of signaturen voor.  

 

1.2.4. Afschrijving, liniëring, prikken of lijngaatjes 

De tekst is geschreven in één kolom, waarvan de verticale aflijningen nog zichtbaar zijn (vaak 

overschrijdt de kopiist niettemin de rechterlijn). De lijnen van het kolomkader zijn 

doorgetrokken tot de bladrand. Uit de kopie die we gebruikten, kunnen we niet afleiden of er 

prikken of lijngaatjes zijn. Er is geen liniëring aangebracht, waardoor het aantal regels op een 

pagina schommelt van minimum 19 tot maximum 26 regels. Het meest voorkomend is echter 

24 regels per pagina. Bij het begin van een nieuw onderdeel is geen witregel opengelaten, de 

tekst is dus doorlopend geschreven.  

 

1.2.5. Foliëring 

Een moderne hand heeft alle bladen in het handschrift rechtsbovenaan op de rectozijde 

gefolieerd, dezelfde hand die op het eerste blad midden bovenaan het signatuurnummer 

geschreven heeft: “Ms. Germ. 8° 187”.  

 

1.2.6. Materiaal 

Het handschrift lijkt goed bewaard gebleven, op de kopie zijn immers geen sporen van 

scheuren of vlekken e.d. op het papier te bespeuren. Kienhorst geeft aan dat dit handschrift 

geschreven is op één papiersoort, het watermerk is ‘een kip, het meest gelijkend op Briquet nr. 

12.197 (1532-1543).’86

 

 Dit nummer maakt deel uit van een reeks watermerken over gevogelte. 

Kienhorst deelt nog mee dat een gedeelte van het watermerk verschijnt linksboven in f. 9 en 

linksonder in f. 10, verder ook nog in f. 15-18, f. 23-24 en f. 29-30. Een afbeelding van dit 

watermerk is opgenomen in bijlage 2. 

                                                 
86 Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat, deel 1, p. 42, n. 35.  
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1.3. Schrift en versiering 

1.3.1. Schriftsoorten    

De tekst is geschreven in een hybrida currens, gezien de ‘f’ en lange ‘s’ doorlopen tot onder de 

regel, en er geen lussen getrokken zijn om de letters met elkaar te verbinden.87

 

 De ‘a’ en ‘g’ 

daarentegen neigen eerder naar een littera textualis, omdat de ‘a’ in twee verdiepingen wordt 

geschreven, en omdat de ‘g’ soms een gesloten staart heeft.  

Opvallend is echter dat de kopiist vanaf v. 59 tot en met v. 72 plots zowel een hybride als een 

cursieve letter gebruikt voor de letters ‘b’, ‘d’, ‘h’, ‘k’, ‘l’ en ‘w’. Die passage wordt hier 

weergegeven, de gecursiveerde letters zijn in het vet gezet (een kopie van deze verzen uit het 

handschrift is opgenomen als bijlage 3).  
 
Dyt sait Aristoteles, der wyse man, 

   dat de materie is eyn lydt     v. 60 
   naturlichen an de vrauwe gesadt, 
   wilch eyn deyls yn wart steit, 
   ind des mans saem intfengt 
   dat hey us gyfft ynt genoten. 
   Dan wirt de materie beslossen,    v. 65 
   wilche zyt sy den saem hait bynnen. 
   Als uns Ypocras deit bekennen 
   dat darna neit dar yn dan 
   eynre naylden punt comen en kan, 
   want als Ipocras uns beduydt ,   v. 70 
   en sluysse de materie so vaste neit 
   so seulde der vrauwen dat saet intscheissen 

 
De kopiist schakelt hier wel niet volledig over op een cursief schrift, gezien bijvoorbeeld de ‘a’ 

niet in één verdieping wordt geschreven. Ook is het opmerkelijk dat de kopiist in de eerste 

regels van deze passage de beide schriftsoorten door elkaar gebruikt, naar het einde toe is hij 

consequenter en schrijft hij die letters uitsluitend in het cursief (uitgezonderd de ‘l’ in de laatste 

regel), vanaf v. 73 echter gebruikt hij weer de hybrida. Toch lezen we ook op andere plaatsen 

plots een cursieve letter, maar het gaat hier dan wel maar om één letter: 

 
 sommygen havent myt dem nuwen lycht    v. 104 
 want uss der leveren coympt syn vart   v. 147 
 ind dan zer materien vordan    v. 148 
 de zo mael neit verdeuwt en is    v. 156 
 dat dan waissen alle hůmůren (_vuchtgen   v. 476 
 als wir lesen yn der scriffturen    v. 677 
 pulegeum de sal man sieden (_poley krut   v. 1430 
 

                                                 
87 Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books. Cambridge 2003, p. 130. 
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Wat kan de oorzaak zijn van deze afwisseling in schriftsoort? Er kan geen sprake zijn van een 

tweede kopiist, want binnen één regel worden de twee schriftsoorten gebruikt. Ook is het niet 

mogelijk dat de lussen achteraf werden toegevoegd, want bijvoorbeeld de hybride ‘w’ kan niet 

de cursieve ‘w’ worden als we er lussen bijdenken. Bovendien wordt de ‘t’ verbonden aan de 

‘d’ door een ligatuur (zie bijvoorbeeld v. 60: lydt).  

 
Bij Derolez lezen we: ‘In countries like Germany the same hand may, on the same page, write 

ascenders with and without loops (following Gumbert we will call such a script 

Semihybrida).’88 Derolez onderscheidt vervolgens twee soorten kopiisten die een semihybrida 

schrift hanteerden: enerzijds de kopiisten bij wie ‘the writing of looped and loopless ascenders 

adheres to a strict rule’,89 anderzijds kopiisten die geen distinctief onderscheid maken ‘either 

because they relapsed time and again into writing the customary Cursiva, or because the 

distinction held no significance for them.’90

 

 In deze tekst is er duidelijk geen sprake van een 

strikte regeling in het gebruik van het schriftttype, we kunnen dus bijvoorbeeld aannemen dat 

de kopiist voornamelijk werken in cursief schreef en daarom op bepaalde plaatsen herviel in 

zijn oude gewoonte.  

We kunnen besluiten dat de tekst geschreven is in hybrida, behalve op voornoemde plaatsen 

waar we een semihybrida aantreffen. De hele tekst bestempelen als geschreven in semihybrida 

lijkt me evenwel een stap te ver gaan, daar er té weinig vindplaatsen zijn van semihybride 

vormen.  

 

1.3.2. Rubricering en  paragraaftekens 

Op onze kopie kunnen we twee inktsoorten onderscheiden. De tekst is geschreven in donkere 

inkt; de lombardes, hoofdletters en cadellen worden soms, maar niet altijd doorgehaald met een 

lichtere inktsoort. Er zijn geen paragraaftekens aanwezig om de tekst te structureren.  

 

1.3.3. Cadellen, lombarden, hoofdletters, representanten 

• Cadellen 

Het handschrift is versierd met zeer eenvoudige cadellen. De bovenruimte van iedere pagina 

wordt namelijk gevuld door een vertikale streep, die meestal vertrekt uit een ‘h’, ‘d’ of ‘l’, en in 

mindere mate uit een ‘b’ of ‘k’. Dat streepje is ofwel in donkere of in lichtere inkt getrokken, 
                                                 
88 Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books, p. 131. 
89 Ibid., p. 163. 
90 Ibid., p. 163. 
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en waar mogelijk in het midden van het vers. Deze versiering werd achteraf aangebracht, want 

op een aantal plaatsen sluit de streep niet goed aan op de letter. Ook onderaan het blad valt een 

soort van randversiering te bemerken: iedere pagina vertoont onderaan twee neerliggende 

achtvormige lussen, die vertrekken uit een ‘y’, ‘h’, ‘p’ of ‘s’, één enkele maal uit een ‘f’ of ‘z’. 

Een keer merken we zelfs dat de lus niet aangesloten is op een letter (onder v. 667). Deze 

lussen werden achteraf toegevoegd, want de inkt is veel fijner getrokken in vergelijking met de 

dikte van de letters in de tekst. Enkel de eerste en laatste pagina is niet op deze wijze versierd. 

 
• Lombarden 

Initialen worden in deze tekst niet gebruikt, enkel lombarden komen voor. De tekst is ingedeeld 

in 25 hoofdstukken, en elk hoofdstuk begint met een lombarde die niet hoger komt dan één 

regel. Eenmaal is de kopiist vergeten een lombarde te zetten, namelijk in v. 552. De tekst heeft 

op één plaats een lombarde staan waar we in het Gentse handschrift een gewone hoofdletter 

aantreffen, zie v. 261. Negen lombardes zijn extra versierd, en wel op vier verschillende 

manieren: 

1. De lombarde wordt aan de linkerkant niet volledig ingekleurd, waardoor een wit 

streepje te voorschijn komt. Dit zien we in v. 1, v. 261, v. 315 en v. 978 

(respectievelijk ‘M’, ‘M’, ‘T’, ‘U’). 

2. De lombarde wordt voorzien van een krulletje in de marge, zie v. 32 (‘A’). 

3. Er is zowel een wit streepje als een krulletje merkbaar: v. 215, v. 354 en v. 1238 

(‘I’, ‘A’, ‘A’). 

4. De lombarde wordt eveneens niet volledig ingekleurd, maar in plaats van een 

streepje wordt hier een wit klavertje opengelaten. De lombarde wordt verder nog 

versierd door een krul in de marge: v. 1077 (‘I’). 

 
• Hoofdletters 

Majuskels worden geplaatst bij het begin van ieder vers, als letter die volgt op een lombarde, en 

bij een eigennaam. De hoofdletters worden op een consequente manier geschreven, maar toch 

zijn er een aantal bijzonderheden op te merken. De kopiist schreef bijvoorbeeld twee 

verschillende vormen voor de hoofdletter ‘A’, vergelijk onder andere v. 33 met v. 36. Die 

eerste vorm van de ‘A’ schreef hij maar op drie plaatsen: in v. 33, in v. 86 als hoofdletter voor 

een eigennaam, en in v. 231 na een lombarde. Een hoofdletter ‘F’ aan het begin van een vers 

gaat vergezeld van twee lusjes zie v. 409, of één lus in v. 417. Soms wordt het streepje door de 
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‘M’ niet geschreven (bijvoorbeeld v. 127). Vaak vergat de kopiist ook een hoofdletter te 

plaatsen: 

1. Aan het begin van een vers lezen we een gewone minuskel in v. 88, v. 361, v. 

953, v. 1266 en v. 1552. 

2. Na een lombarde volgt een kleine letter in v. 32, v. 354 en v. 978. 

3. Een minuskel in plaats van majuskel bij eigennamen is meer regel dan 

uitzondering, vandaar dat een opsomming overbodig lijkt. 

 
• Representanten 

Er is geen zichtbaar spoor overgebleven van de aanwezigheid van representanten. 

Vermoedelijk werden de lombarden dan ook tegelijkertijd met de tekst geschreven, zo wordt 

bijvoorbeeld het woord HOert op v. 1441 helemaal aan elkaar geschreven. 

 

1.3.4. Versierde initialen, randversiering, miniaturen 

In dit eenvoudige handschrift komen dergelijke versieringen niet voor.  

 

1.4. Band 

Een beschrijving van de band kunnen we hier jammer genoeg niet geven, aangezien we het 

handschrift niet hebben kunnen bekijken. Ook de geraadpleegde catalogi vermelden niets over 

de band.  

 

1.5. Geschiedenis 

1.5.1. Colofon 

In dit manuscript is geen colofon opgenomen. 

 

1.5.2. Eigendomsmerken 

Er zijn twee eigendomsnotities op te merken in dit handschrift. Op het eerste blad is ‘Ex 

Bibliotheca Hoffmanni Fallerslebens.’ met een stempel aangebracht. Zowel op het eerste als 

laatste folium staat ‘Ex Biblioth. Regia Berolinensi.’ gestempeld.  

 
De Duitser Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) is de auteur van Horae Belgicae, een zeer 

omvangrijk werk ‘waarin hij een schat aan door hem op de meest uiteenlopende plaatsen 
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opgediepte Middelnederlandse teksten bijeen heeft gebracht.’91 In 1821 werkte von 

Fallersleben in Leiden samen met Siegenbeek aan een catalogus ‘van de Boekverzameling der 

Maatschappij, bijzonder van de merkwaardige Handschriften en oude Drukken aldaar 

voorhanden’.92 Terwijl hij hiermee bezig was, verbleef hij bij ‘een landgenoot, de medicus 

Gottlieb Salomon (1774-1865), die toendertijd op de Hooigracht te Leiden een bloeiende 

praktijk had.’93 Hoffmann had blijkbaar een zeer goede verstandhouding opgebouwd met 

Gottlieb, want bij latere bezoeken aan Leiden kreeg hij de kans niet ‘om zijn intrek in een hotel 

te nemen; op de Hooigracht stond toch altijd een bed voor hem gespreid!’94

 

  

Deze Gottlieb Salomon, die studeerde in Koningsbergen (het huidige Kaliningrad), werd in 

1797 bevorderd tot Doctor Medicinae, en ‘toen hij kort na zijne promotie het voornemen had 

opgevat zich in Amerika te gaan vestigen, bezocht hij op zijne reize derwaarts ook Holland’.95 

Door allerlei omstandigheden bleef hij in Leiden wonen, waar hij in 1804 benoemd werd tot 

‘Stads-Vroedmeester en Lector voor de vroedvrouwen’96 en ‘in 1825 schijnt men er over 

gedacht te hebben Salomon het Professoraat in de Obstetrie aan de Leidsche hoogeschool op te 

dragen’.97

 

 De man had bovendien ook belangstelling voor de letteren, blijkens zijn 

lidmaatschap aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  

De geschiedenis laat zich moeilijk achterhalen, maar ik wil de mogelijkheid suggereren dat 

Gottlieb Salomon dit handschrift bezorgde aan Hoffmann. Het lijkt immers een al te toevallige 

combinatie van gegevens: hij was een vooraanstaand vroedmeester, doorkruiste heel Duitsland, 

en bovendien had hij een zeer goede band met Hoffmann. Daarenboven staat opgetekend dat 

Hoffmann bij het verlaten van Leiden ‘gebukt (liep) onder een kostbare verzameling 

handschriften en oude drukken die deze en gene hem - aangestoken door zijn enthousiasme - 

hadden geschonken.’98

                                                 
91 Thomassen, ‘Hoffmann von Fallerslebens eerste bezoek aan Leiden’, Nieuw Letterkundig Magazijn 13 (1995), 
p. 35. 

 

92 Ibid., p. 35. 
93 Ibid., p. 35. 
94 Ibid., p. 37. 
95 Brill, E.J., Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 15den Juni 1865, in het gebouw der Maatschappij ‘tot Nut van’t 
Algemeen. Leiden 1865, p. 158.  
96 Ibid., p. 159. 
97 Ibid., p. 159. 
98 Thomassen, Hoffmann von Fallerslebens eerste bezoek aan Leiden, p. 38.  
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1.5.3. Aantekeningen, sporen van gebruik 

Het handschrift bevat verklarende woorden, maar die zijn toegevoegd door de kopiist zelf 

(hierover meer in een volgend hoofdstuk). Andere sporen van gebruik zijn niet aanwezig in 

deze tekst.  

 

1.6. Literatuur 

Hoffmann von Fallersleben maakt een vermelding van het handschrift in Horae Belgicae, deel 

1 p. 120-122. Een beknopte beschrijving van het handschrift vinden we ook terug bij Mone, 

Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit, p. 339 en Degering, Kurzes 

Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek, deel 3 p. 61. 

Verder bespreekt van Doorn dit manuscript in een vergelijking met het Gentse handschrift 444, 

in haar doctoraalscriptie Der vrouwen Heimelijcheit, p. 60-80. Kienhorst, Lering en stichting 

op klein formaat, deel 1 p. 42, n. 35, geeft als enige de formatie en het watermerk mee. 
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2. Opbouw van het handschrift. 
 
2.1. Inleiding 

De lectuur van deze tekst confronteert ons onmiddellijk met een groot probleem. We 

constateren immers dat de tekst geen doorlopend geheel vormt, omdat het betoog zes maal 

onderbroken wordt en op een andere plaats wordt verdergezet, waardoor het verhaal uiteraard 

geen samenhang meer vertoont. De Middelnederlandse tekst daarentegen kent wel een logische 

opbouw, vandaar dat we aan de hand van deze tekst bekijken hoe we de Middelhoogduitse  

tekst moeten lezen. 

 
Ter illustratie van het probleem schets ik kort zo’n onderbreking. Het Gentse handschrift 

vermeldt een aantal zaken waarmee aangetoond wordt dat menstruum (maandvocht) enorm 

schadelijk is. Zo wordt een groene boom dor als er menstruum op zijn wortels is gelegd. 

Vervolgens lezen we dat wie een schaamhaar van een vrouw bevochtigt met menstruum, en het 

onder een mesthoop legt, er na een jaar een grote slang vindt (hs. Gent v. 1584- 1593). In het 

Berlijnse handschrift (v. 663- 667) lezen we eveneens dat een groene boom dor wordt nadat 

menstruum op z’n wortels is gelegd, maar aansluitend vernemen we dat sloten die ongesloten 

zijn, zich sluiten. Deze passage van de sloten komt echter zo’n 500 regels eerder voor in de 

Middelnederlandse tekst, en het gaat over een tweeling waarvan het ene kind de macht had om 

gesloten deuren te openen, het andere kind kon ongesloten deuren sluiten. Als we dan kijken 

wanneer in het Berlijnse handschrift gesproken wordt over het schaamhaar dat onder een 

mesthoop gelegd wordt, dan is dat pas vanaf vers 902, dus zo’n 230 regels na de passage over 

de dorre boom. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de Middelhoogduitse tekst plots overgaat op 

een ander deel van het tekst (de slotenpassage), en dan op een andere plaats het betoog weer 

verderzet (de mesthooppassage). 

 
Uit dit voorbeeld blijkt tevens dat de plotse overgangen naar een ander deel niet gebaseerd zijn 

op inhoudelijke argumenten, en een vergelijking met de Middelnederlandse tekst leert dat er 

geen enkele passage niet is opgenomen in de Middelhoogduitse tekst.99

 

 We beschikken dus 

over de volledige tekst, alleen zijn er ‘verspringingen’ in de logische opbouw van de 

Middelhoogduitse  tekst op te merken. Maar wie of wat heeft deze sprongen veroorzaakt? 

 

 
                                                 
99 Zie ook van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 60. 
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2.2. Bespreking van de onderbrekingen 

Vooraleer we een antwoord op deze vraag formuleren, kijken we eerst waar het probleem zich 

precies situeert. In het volgende schema werd de Middelhoogduitse tekst ingedeeld volgens de 

sprongen, telkens werd aangeduid waarmee de verzen corresponderen in de Middelnederlandse 

versie. Met andere woorden, in de rechterkolom wordt weergegeven hoe de Middelnederlandse 

tekst eruit zou zien indien hij op dezelfde manier gestructureerd was als de Middelhoogduitse 

tekst.  

 
  Berlijnse hs.      Gentse hs. 
1. f. 1 recto tot f. 12 verso  
v. 1: Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden   v. 1. Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden  
v. 545: De sall haven manliche voere   v. 604: Die sal hebben manlike voere 
 
2. f. 13 recto tot f. 15 recto 
v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren   v. 1445: So draecht zy eenen sone entwaren 
v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren  v. 1586: Al ware hi groene, hi soude verdroeghen 
 
3.  f. 15 verso tot f. 20 recto midden 
v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden   v. 1067: Die slote die ontsloten stonden 
v. 901: In all vleissende zo alre stont   v. 1327: Van der vetheit der matricen ter selver stont 
 
4.  f. 20 recto midden tot f. 20 verso 
v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen   v. 1587: Dat’s die waerheit ongheloghen 
v. 939: De under dat hole van dem voess lycht  v. 1631: Die onder ’t hole van den voete leghet 
 
5.  f. 21 recto tot f. 28 verso midden 
v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre   v. 605: Dat sal wesen hare natuere 
v. 1299: War ment droich wast dach off nacht  v. 1066: Waer men’t droech waest nacht oft dach 
 
6.  f. 28 verso midden tot f. 30 verso 
v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont  v. 1328: Ende heeft die matrice bestopt alsoe 
v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden  v. 1444: Sinket dmelc of dbloet te dien tiden 
 
7. f. 31 recto tot f. 34 recto 
v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet   v. 1632: Daer dede hi laten bloet 
v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen v. 1782: Dat seggic u al over ware 

   
 

We merken dus dat er zes ‘ontsporingen’ zijn, die op het eerste gezicht op onregelmatige basis 

voorkomen. Bekijken we nu met het oog op de correcte volgorde van het Gentse handschrift 

hoe de Middelhoogduitse tekst eigenlijk moet worden gelezen: 

 
  Gentse hs.      Berlijnse hs. 

1.         
v. 1. Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden  v. 1: Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden    
v. 604: Die sal hebben manlike voere   v. 545: De sall haven manliche voere 
 
2. 
v. 605: Dat sal wesen hare natuere    v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre 
v. 1066: Waer men’t droech waest nacht oft dach  v. 1299: War ment droich wast dach off nacht  
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3. 
v. 1067: Die slote die ontsloten stonden   v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden 
v. 1327: Van der vetheit der matricen ter selver stont  v. 901: In all vleissende zo alre stont 
4. 
v. 1328: Ende heeft die matrice bestopt alsoe  v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont 
v. 1444: Sinket dmelc of dbloet te dien tiden   v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden  
5. 
v. 1445: So draecht zy eenen sone entwaren   v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren 
v. 1586: Al ware hi groene, hi soude verdroeghen  v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren  
6. 
v. 1587: Dat’s die waerheit ongheloghen   v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen 
v. 1631: Die onder ’t hole van den voete leghet  v. 939: De under dat hole van dem voess lycht 
7.  
v. 1632: Daer dede hi laten bloet    v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet 
v. 1782: Dat seggic u al over ware    v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 

   
 

Na deze vergelijkingen met de tekst uit het Gentse handschrift wordt de Middelhoogduitse 

tekst verder ontleed zodat we een beter zicht krijgen op waar de onderbrekingen zich precies 

voordoen. Eerst wordt aangegeven op welke folia de sprongen voorkomen, ook het aantal 

verzen binnen de sprong wordt genoteerd, evenals het gemiddelde aantal verzen. Vervolgens 

wordt de Middelhoogduitse tekst gereconstrueerd volgens de opbouw in het Gentse 

handschrift. 

 
Huidige opbouw ingedeeld per sprongen  Aantal verzen binnen de sprongen  Gemiddelde v. 
 
 f. 1 recto - f. 12 verso      = 545  545 / 24     ~ 23 
 f. 13 recto - f. 15 recto   665 - 546   = 119  119 / 5       ~ 24 
 f. 15 verso  - f. 20 recto midden  901 - 666    = 235  235 / 9.5    ~ 25 
 f. 20 recto midden  - f. 20 verso  939 - 902    = 37  37 / 1.5      ~ 25 
 f. 21 recto - f. 28 verso midden    1299 - 940    = 359  359 / 15.5  ~ 23 
 f. 28 verso midden - f. 30 verso  1408 - 1300   = 108  108 / 4.5    = 24 
 f. 31 recto - f. 34 recto   1554 - 1409    = 145  145 / 6       ~ 24 
 
Reconstructie naar de logische opbouw  Aantal verzen binnen de sprongen  Gemiddelde v. 
 
 f. 1 recto - f. 12 verso      = 545  545 / 24     ~ 23 
 f. 21 recto - f. 28 verso midden    1299 - 940    = 359  359 / 15.5  ~ 23 
 f. 15 verso  - f. 20 recto midden  901 - 666    = 235  235 / 9.5    ~ 25 
 f. 28 verso midden - f. 30 verso  1408 - 1300   = 108  108 / 4.5    = 24 
 f. 13 recto - f. 15 recto   665 - 546   = 119  119 / 5       ~ 24 
 f. 20 recto midden  - f. 20 verso  939 - 902    = 37  37 / 1.5      ~ 25 
 f. 31 recto - f. 34 recto   1554 - 1409    = 145  145 / 6       ~ 24 
 

Volgens van Doorn waren de bladen van de legger in de war geraakt, en heeft de kopiist van 

het Berlijnse handschrift ze proberen te reconstrueren.100

                                                 
100 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 6O en volgende. 

 Hieruit volgt dat de legger 

ongebonden was, want anders konden de katernen immers niet door elkaar gehaald worden. De 

verwarring kan er niet gekomen zijn nadat het Berlijnse handschrift was geschreven, aangezien 
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er een aantal sprongen zijn in het midden van een pagina. Het heeft nut om de oorspronkelijke 

opbouw van de legger te achterhalen, opdat we kunnen begrijpen hoe het dooreenhaspelen in 

zijn werk is gegaan.  

 
Uit het voorgaande schema blijkt dat de eerste twaalf folia geen onderbrekingen kennen, 

volgens van Doorn hebben we in de legger te maken met ‘vermoedelijk een sextern dat geheel 

intact is gebleven.’101 Vanaf folium 21 recto tot halverwege folium 28 verso zijn er ook geen 

sprongen, deze passage beslaat afgerond 16 bladzijden, waardoor we heel waarschijnlijk te 

maken hebben met een quatern dat intact is gebleven. De rest van de dubbelbladen is volgens 

van Doorn “een warboel”, en ‘onder invloed van het tweede katern (quatern), door de 

“hersteller” als derde katern in 187 geplaatst, heeft hij ook het tweede katern als een quatern 

willen formeren.’102 Hierdoor bleef nog een dubbelblad-combinatie over ‘die door de 

“hersteller” ná de nu geformeerde drie katernen wordt geplaatst.’103

 

 

Van Doorn beargumenteert dus dat de kopiist bij zijn poging tot reconstructie van de legger 

‘keurig een “regelmatige” formatie (heeft) gerealiseerd met 1 sextern, 2 quaternen, 1 binio, 

terwijl de formatie had moeten zijn (minder logisch en daardoor waarschijnlijk leidend tot een 

foutieve herstelling): VI (12) + IV (20) + II (24) + IV (32)’.104

   

 Om deze abstracte uitleg wat 

aanschouwelijker te maken, gaan we eerst na hoe de legger opgebouwd was voordat de bladen 

in de war geraakten, en dit volgens de formatie die van Doorn vooropstelt: 

Oorspronkelijke formatie van de legger 

Sextern:  v. 1: Myn leiff ionffrauwe hait mich gebeden 
   v. 545: De sall haven manliche voere 
  
Quatern 1: v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre 
  v. 1299: War ment droich wast dach off nacht 
  
Binio:   v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden 
  v. 901: In all vleissende zo alre stont 
  
Quatern 2: F. 1 recto tot F. 2 verso 

v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont 
  v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
    

F. 3 recto tot F. 5 verso 
  v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren 
  v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren 
    

                                                 
101 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 61. 
102 Ibid., p. 63. 
103 Ibid., p. 64. 
104 Ibid., p. 64. 
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F. 6 recto tot F. 6 verso 
  v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen 
  v. 939: De under dat hole van dem voess lycht 
    

F. 7 recto tot F. 8 verso 
  v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet 
  v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 
 

De eerste drie katernen zijn volledig bewaard gebleven, er is immers geen enkele onderbreking 

vast te stellen binnen het sextern, eerste quatern en binio. Het tweede quatern daarentegen kent 

drie sprongen, die hier aangeduid zijn met het nummer van het folium binnen het katern zelf. 

Vervolgens gaan we na hoe de kopiist zijn legger “hersteld” heeft, we krijgen nu dus de 

volgorde die is aangehouden in het Berlijnse handschrift: 

 
  “Herstelde” formatie van de legger door de kopiist 

  Sextern:  v. 1: Myn leiff ionffrauwe hait mich gebeden 
     v. 545: De sall haven manliche voere 
 
  Quatern 1: F. 1 recto tot F 3 verso 

v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren 
    v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren 
      

F. 4 recto tot F. 7 verso 
   v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden 

    v. 901: In all vleissende zo alre stont 
 
    F. 8 recto tot F. 8 verso 
    v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen 
    v. 939: De under dat hole van dem voess lycht 
 
  Quatern 2: v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre 
    v. 1299: War ment droich wast dach off nacht 
 
  Binio:   F. 1 recto tot F. 2 verso 

v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont 
    v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
    
    F. 3 recto tot F 4 verso 
    v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet 
    v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 
 

Het eerste katern (een sextern) komt op dezelfde plaats voor in het Berlijnse handschrift. Het 

oorspronkelijke tweede katern (een quatern) is nu als derde katern opgenomen. Het 

oorspronkelijke derde katern (een binio) is middenin het huidige tweede katern (middendeel 

van het oorspronkelijke vierde katern) verzeild geraakt. Het oorspronkelijke vierde katern (een 

quatern) is een binio geworden omdat de middenbladen eruit zijn gehaald, dit nieuw bekomen 

binio is opgenomen als vierde katern.  
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Op het eerste gezicht lijkt dit een plausibele reconstructie van de oorspronkelijke staat van de 

legger, maar technisch gezien schort er iets aan. Immers, als het gemiddelde aantal verzen per 

bladzijde uitgerekend wordt, dan ligt dit aantal veel te hoog voor het binio en het tweede 

quatern:  

 
Katern  Totaal aantal Verzen  Gemiddeld aantal verzen per bladzijde 
Sextern  545     545 / 24  ~ 23 
Quatern   359    359 / 16  ~ 22 
Binio  235    235 / 8  ~ 30 
Quatern  108    108 / 4  = 27 
  119    119 / 6  ~ 20 
  37    37 / 2  ~ 19 
  145    145 / 4  ~ 36  
   

Vooral opvallend is dus het gemiddelde aantal verzen per pagina voor het binio en voor de 

buitenste bladen van het tweede quatern. Het gemiddelde aantal verzen voor deze bladen is 

respectievelijk 30, 27 en 36, wat uitzonderlijk hoog is in vergelijking met de andere katernen. 

Er is dus duidelijk een fout geslopen in de redenering van van Doorn. Om die fout te corrigeren 

draaien we de hele redenering om: we vertrekken van de folia in de Middelhoogduitse tekst 

waar een sprong is gebeurd (eerste kolom), vervolgens kijken we hoeveel bladzijden een 

sprong beslaat in de Ripuarische tekst, en hoe dit aantal bladzijden afgerond werd door van 

Doorn (tweede kolom) om te komen tot het aantal bladen (derde kolom) dat nodig is voor het 

betreffende katern (vierde kolom).  

 
 f. 1 recto - f. 12 verso  => 24 bladzijden  = 12 bladen => sextern  
 f. 21 recto - f. 28 verso midden   => 15.5 ~ 16 blz.            = 8 bladen => quatern   
 f. 15 verso  - f. 20 recto midden => 9.5 ~ 8 blz.  = 4 bladen => binio  
 f. 28 verso midden - f. 30 verso => 4.5 ~ 4 blz.  = 2 bladen   
 f. 13 recto - f. 15 recto  => 5 ~ 6 blz.  = 3 bladen  
 f. 20 recto midden  - f. 20 verso => 1.5 ~ 2 blz.  = 1 blad 
 f. 31 recto - f. 34 recto  => 5 ~ 4 blz.  = 2 bladen  
 

Al vlug wordt duidelijk waar het verkeerd gelopen is. Het aantal bladzijden voor het binio is 

namelijk naar beneden afgerond (van 9.5 naar 8 bladzijden), ook bij de buitenste bladen van het 

tweede quatern is dit gebeurd (respectief van 4.5 naar 4 bladzijden, en van 5 naar 4 bladzijden); 

dit terwijl de bladen voor het eerste quatern en de middenbladen van het tweede quatern naar 

boven werden afgerond.  

 

Het inconsequent afronden heeft er bijgevolg toe geleid dat het gemiddelde aantal verzen per 

pagina zo ver uit elkaar ligt. We moeten dus een eenduidig systeem hanteren, waarbij er ofwel 

  quatern 
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naar beneden, ofwel naar boven wordt afgerond. Indien we afronden naar beneden, dan houdt 

dit in dat er in de legger meer verzen per pagina werden geschreven, want de kopiist had 

immers minder plaats om hetzelfde aantal regels neer te pennen. Het omgekeerde is het geval 

als er naar boven wordt afgerond: de legger telt minder verzen per pagina want hij had meer 

bladzijden ter beschikking.  

 
De optie om naar beneden af te ronden kan in feite meteen al worden uitgesloten. Het lijkt 

namelijk typerend voor deze artestekst dat hij geschreven werd op een klein formaat: ‘De 

uiterlijke overeenkomst met 444 (klein boekje, 20-25 regels / pagina) doet veronderstellen, dat 

deze tekst vooral in dit soort handschriftjes werd opgetekend.’105 Rond de dertig regels per 

pagina behoort duidelijk niet tot dit model.106

 

 

In wat nu volgt wordt daarom afgerond naar boven, waarbij erop moet worden gelet dat we een 

even aantal pagina’s bereiken, anders is het immers niet mogelijk dat de bladen verward 

raakten. Op die manier bekomen we een formatie met een sextern, quatern, binio plus 

enkelblad en een sextern:  

 
 f. 1 recto - f. 12 verso  => 24 bladzijden  = 12 bladen => sextern  
 f. 21 recto - f. 28 verso midden   => 15.5 ~ 16 blz.            = 8 bladen => quatern   
 f. 15 verso  - f. 20 recto midden => 9.5 ~ 10 blz.  = 5 bladen => binio + enkelblad 
 f. 28 verso midden - f. 30 verso => 4.5 ~ 6 blz.  = 3 bladen   
 f. 13 recto - f. 15 recto  => 5 ~ 6 blz.  = 3 bladen  
 f. 20 recto midden  - f. 20 verso => 1.5 ~ 2 blz.  = 1 blad 
 f. 31 recto - f. 34 recto  => 5 ~10 blz.  = 5 bladen 
 

We verkrijgen een binio plus enkelblad door 9.5 bladzijden af te ronden tot 10, de buitenbladen 

van het sextern worden respectievelijk afgerond van 4.5 pagina’s tot 6, en van 5 bladzijden tot 

10. Deze laatste aanpassing houdt in dat niet alle bladen beschreven waren, wat zeer goed 

mogelijk is aangezien de tekst daar eindigt. Deze onbeschreven bladen waren dan ook een 

herkenningspunt voor de kopiist toen hij de legger wou herstellen. Ter controle van deze 

formatie wordt genoteerd hoe het gemiddelde aantal verzen er nu uitziet: 

 

 

 

 

                                                 
105 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 62. 
106 Zie het binio met gemiddeld 30 regels, en de buitenbladen van het tweede quatern met respectief 27 en 36 
verzen per pagina indien er naar beneden wordt afgerond. 

  sextern 
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Katern  Totaal aantal Verzen  Gemiddeld aantal verzen per bladzijde 
Sextern  545     545 / 24  ~ 23 
Quatern   359    359 / 16  ~ 22 
Binio+blad 235    235 / 10  ~ 23 
Sextern   108    108 / 6  = 18 
  119    119 / 6  ~ 20 
  37    37 / 2  ~ 19 
  145    145 / ?  ~ ? 

 

Het gemiddelde aantal verzen per bladzijde is ongeveer gelijk voor het eerste sextern, quatern 

en binio plus enkelblad. Het tweede sextern heeft een lager gemiddelde, maar dit lijkt wel 

gerechtvaardigd: binnen dit katern is er een sprong die 37 verzen beslaat, het kan niet anders 

zijn dan dat deze verzen op twee bladzijden werden gekopieerd, dus voor deze sprong zitten we 

ook met een gemiddeld aantal verzen per bladzijde van 19 verzen.  

 
Bekijken we aan de hand van de verzen hoe de oorspronkelijke formatie van de legger eruit zou 

hebben gezien indien hij op deze manier gestructureerd was: 

 
Oorspronkelijke formatie van de legger 

Sextern:  v. 1: Myn leiff ionffrauwe hait mich gebeden 
   v. 545: De sall haven manliche voere 
  
Quatern: v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre 
  v. 1299: War ment droich wast dach off nacht 
  
Binio+blad: v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden 
  v. 901: In all vleissende zo alre stont 
  
Sextern:  F. 1 recto tot F. 3 verso 

v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont 
  v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
    

F. 4 recto tot F. 6 verso 
  v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren 
  v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren 
    

F. 7 recto tot F. 7 verso 
  v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen 
  v. 939: De under dat hole van dem voess lycht 
    

F. 8 recto tot F. 12 verso107

  v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet 
 

    v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 
 
 

 

 

                                                 
107 Uiteraard hoeven niet alle bladen beschreven te zijn. 
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De kopiist heeft dan deze opbouw proberen te herstellen tot: 
 

“Herstelde” formatie van de legger door de kopiist 

  Sextern:  v. 1: Myn leiff ionffrauwe hait mich gebeden 
     v. 545: De sall haven manliche voere 
 
 
  Quatern +blad: F. 1 recto tot F 3 verso 

v. 546: So draight sy eyn doichter zwaren 
    v. 665: All weir hey groen hey seulde verduyrren 
      

F. 4 recto tot F. 8 verso 
   v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden 

    v. 901: In all vleissende zo alre stont 
 
    F. 9 recto tot F. 9 verso 
    v. 902: Dyt is de wairheit ungelogen 
    v. 939: De under dat hole van dem voess lycht 
 
  Quatern:  v. 940: Dat sall yr wysen yre natuyre 
    v. 1299: War ment droich wast dach off nacht 
 
  Quatern 2:  F. 1 recto tot F. 3 verso 

v. 1300: Van der matriten lach yt zo alre stont 
    v. 1408: Synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
    
    F. 4 recto tot F. 8 verso108

    v. 1409: Da dede hey yr laissen bloet 
 

    v. 1554: In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 

 

Nadat de kopiist de in de war geraakte legger heeft hersteld, bleef het eerste sextern op zijn 

plaats, het tweede katern (een quatern) is door de kopiist als derde katern geplaatst. Het 

oorspronkelijke derde katern (het binio plus enkelblad) is tussen de twee middenbladen geraakt 

van het laatste sextern, dit vormt het huidige tweede katern. Het oorspronkelijke vierde katern 

(sextern) is een quatern geworden omdat de twee middenbladen eruit zijn gehaald. 

 
Een visuele weergave wordt geschetst voor zowel de oorspronkelijke formatie (binio plus 

enkelblad en sextern: linkerkolom) als voor de “herstelde” formatie van de legger (quatern plus 

enkelblad en quatern: rechterkolom). Het eerste sextern vormt geen moeilijkheden, het 

oorspronkelijke eerste quatern - afgezien van de verkeerde plaatsing - ook niet, vandaar dat 

deze twee katernen niet voorgesteld worden. Bij het laatste sextern is er nog een aanpassing 

gebeurd om het mogelijk te maken dat de dubbelbladen verward konden geraken: we kunnen 

ervan uitgaan dat de kopiist van de legger besefte dat hij te weinig plaats op de resterende 

                                                 
108 Zie vorige voetnoot. 
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bladen ging hebben en daarom voegde hij nog twee enkelbladen toe (aan een quintern wel te 

verstaan) door middel van ‘hieltjes’, hierdoor bekwam hij een sextern. 

 

 

 
 

 

2.3. Conclusie 

Het is natuurlijk quasi onmogelijk om de formatie van een onbekend handschrift te achterhalen, 

daarom wordt er zeker niet gepretendeerd dat dit de enige echte opbouw van de legger was. De 

formatie die hier bekomen werd, is dus slechts een voorbeeld van hoe de legger er eventueel 

zou hebben kunnen uitgezien. Uit hoeveel bladen elk katern bestond, blijft dus min of meer 

(beredeneerd) giswerk, maar we zijn wel zeker van de manier waarop de kopiist de in de war 

geraakte bladen heeft proberen te herstellen: hij behield het eerste katern en het tweede katern 

werd als derde katern genomen. Het derde katern werd tussen de middenbladen geschoven van 
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het vierde katern, dit nieuwe katern is door de kopiist als tweede katern geplaatst. Het vierde 

katern, maar dan zonder de middenbladen, bleef op zijn plaats. 

 
We stellen dus vast dat er in feite niet zo veel misgegaan is, maar het heeft toch een grote 

impact gehad op de tekst. We moeten ons dan ook de vraag stellen hoe men toen is omgegaan 

met dit probleem. Doorheen de hele tekst is er immers geen enkele aanwijzing te bespeuren die 

aangaf dat er verder moet worden gelezen op een andere plaats in het handschrift. We kunnen 

veronderstellen dat een handschrift dat dikwijls of door meerdere mensen werd geraadpleegd, 

toch sporen draagt van gebruik, zeker in dit bijzondere geval. Dat het voorkomen van 

aanwijzingen niet ongewoon is, lezen we bij Dain. Hij heeft het over een Florentijns 

handschrift waarvan ‘le texte, à la suite d’erreurs antérieures, comportait des parties déplacées. 

Un signe de renvoi indiquait au lecteur qu’il fallait revenir en arrière pour trouver la juste place 

du morceau égaré.’109

 

 Is het voorbarig om het ontbreken van aanwijzingen te koppelen aan het 

toenmalige gebruik van het handschrift? Indien niet, dan zou het erop wijzen dat deze tekst 

slechts door een beperkt aantal mensen werd gelezen, die op de hoogte waren van de 

problemen. Waarschijnlijk werd het handschrift dan ook niet frequent gebruikt, want zonder 

aanwijzingen is het immers bijzonder verwarrend. Of bevond er zich misschien een verloren 

geraakt los papiertje in het handschrift dat de lezer op het goede pad hielp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
109 Dain, Les Manuscrits. Paris 1964, p. 34. 



 

 49 

3. Kopieerwerk 
 
De opbouw van Van der vrauwen heymlicheide bewijst dat de kopiist zijn legger niet begreep, 

wat trouwens ook blijkt uit de talloze verschrijvingen die we aantreffen in de tekst. Zo lezen we 

bijvoorbeeld voor het correcte woord matrice (baarmoeder) vormen als materie en matrite 

(respectievelijk in v. 58 en v. 1216). Ook het woord sperma stelde de kopiist voor een 

probleem, dit schreef hij op diverse wijzen: sperina (v. 44), sparina (v. 847) en spaerina (v. 

890). Een vergelijking met de tekst van het Gentse handschrift wees uit dat de kopiist ook een 

aantal verzen overgeslagen heeft bij het kopiëren: er ‘ontbreken hem [de tekst van het Berlijnse 

handschrift] zo’n dertigtal verzen van 444: verschillen die verklaarbaar kunnen zijn als 

kopiistenfouten.’110

  

 Toch merken we ook op dat de kopiist op bepaalde plaatsen wél aandachtig 

was: hij corrigeerde zichzelf op vier manieren: 

1. Doorhalen van het woord: 
   Sal ich int duyschtsche sagen nu    v. 38 
   Vyl me luyst haven loist moissen    v. 865 

Ind haltz neit vur vyfa vysefaese    v. 1325 
Die dat wynnen hait verloren heifft    v. 1343 

 2. Subscript: 
   De philo/sophie beschreven heifft    v. 428 
     

 3. Superscript:    
   a 

   Det dem mynschen syns levens vroemt   v. 282 
Zoechtiteirst de knye geleufftz my    v. 1144 
Dat sy kynder hait ontfaen     v. 715 

 
 4. Aanduiding in de marge dat de verzen omgedraaid moeten worden: 
  b De yr naysse ind mondt behelt    v. 432 
  a Herna coympt venus mit gewalt    v. 433 
 

In Van der vrauwen heymlicheide komen ook verklarende woorden voor. De afschrijver van 

deze tekst gebruikte vijf manieren om aan te tonen dat een woord verklaard is. Eenmaal doet 

hij dit aan de hand van een punt (geval 1), witruimte (2), of een kapje (9), tweemaal maakt hij 

de toevoeging duidelijk door een boogje (geval 3 en 12), zeven keer plaatst hij een licht 

streepje (4, 5, 6, 7, 8, 10 en 11), in het geval van nummer 13 zet hij zowel een streep als een 

boog. 

 

 

 

                                                 
110 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 67. 
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  1. verstaet zo recht des bid ich u . uch    v. 39 
  2. want der mayndt is nass ind wac vuycht   v. 464 
  3. dat dan waissen alle hůmůren (_vuchtgen   v. 476 
  4. bloitfarvich als sy plegen gedogen / unpessich  v. 593 
  5. bynnen mit quader humŭren / vuychtgeit   v. 648  
  6. neym eyn wiff aristologie / kruyt in der apteken  v. 793 
  7. so yst in dem wiff so saen / bald    v. 852 
  8. sal man begiessen ind dwaen / by eyn duwen  v. 1163 
  9. van maluen ^ / ind van lynsade  .î. popel kruyt111

  10. ind da mit sall man de portze dwaen / ut supra  v. 1169 
  v. 1167 

  11.  mer van den maitgen neit so saen / sanfft   v. 1175 
  12. pulegeum de sal man sieden (_ poley krut   v. 1430 
  13.  stulpen ind sesseren /(_setzen    v. 1435 

 

Bij de beschrijving van het handschrift hebben we het al gehad over het semihybride karakter 

van het schrift op sommige plaatsen. Wel nu, in dit lijstje vallen twee merkwaardigheden op. 

Ten eerste wordt dus twee maal een cursieve letter geschreven in een verklarend woord,112 en 

vreemd genoeg wordt net in die beide gevallen een boogje gebruikt (in geval 3 en 12).113 Ten 

tweede is het bijzonder eigenaardig dat de kopiist enkel op deze twee plaatsen vuchtgen en krut 

op die manier schreef, terwijl hij voor die woorden overal elders een ‘y’ inlaste.114

 

 Is dit slechts 

toeval of niet, een verklaring hiervoor is moeilijk te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Popel kruyt staat niet naast het vers, het is onderaan de pagina toegevoegd. 
112 De gecursiveerde letters staan vetjes aangegeven in het lijstje. 
113 Geval 13 -hoewel ook afgescheiden door middel van een boogje- kunnen we hier niet bij betrekken aangezien 
setzen geen ‘b’, ‘d’, ‘h’, ‘k’, ‘l’ of ‘w’ bevat. 
114 Zie vormen met vuycht in v. 450, 464, 648, 869, 899 en 1532; kruyt schreef hij in v. 793, 921, 925, 1167 en 
1432.  
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4. De taal van het Berlijnse handschrift. 
 
4.1. Inleiding 

Hoffmann von Fallersleben had dit handschrift in zijn bezit, en hij schreef hierover het 

volgende in Horae Belgicae: ‘Carmen (...) rhenana quidem dialecto conscriptum est’115

    Een lief joncvrouwe heeft mi ghebeden 

  (Het 

dichtwerk is ongetwijfeld opgesteld in een Rijns dialect). Hij gaf ook een aantal verzen op, niet 

ter illustratie van de taal, maar wel om aan te tonen hoe wonderbaarlijk het is dat de dichter dit 

werk geschreven heeft voor een geliefde jonkvrouw: 

    in gherechter hovescheden, 
    iet te dichtene dat oerber si, 
    doer haren wille aen nemics mi116

 
 

Blommaert vermeldt in zijn inleiding op Der vrouwen heimelijcheit het handschrift van 

Hoffmann ‘die hetzelve opgeeft als in den nederrhynschen tongval geschreven; maer de versen, 

door hem medegedeeld, hebben weinig verschil met degene onzer uitgave, en bewyzen ten 

volle dat het ook in de echt nederlandsche sprake is behandeld’.117 Ook Deleu uit op basis van 

deze vier verzen zijn verontwaardiging: ‘Hoe kon Hoffmann von Fallersleben hier aan een 

“nederrhijnschen” tongval denken!’118 De oorzaak van deze verwarring werd duidelijk toen van 

Doorn en Kuiper erin slaagden om het handschrift terug te vinden in de Deutsche 

Staatsbibliothek, het bleek toen namelijk dat von Fallersleben het incipit ‘vertaald’ had. (Als 

we de vergelijking maken met het incipit van het Gentse handschrift, dan sluit Hoffmann zijn 

vertaling er inderdaad nauw bij aan, maar hij was het dan ook gewoon om (pseudo) 

Middelnederlands te schrijven. Zo dichtte hij zelf “Loverkens” ‘waarvan hij er enige tussen de 

echte Middelnederlandse liederen in Horae Belgicae smokkelde’.119 Die pseudo-

Middelnederlandse liederen werden zelfs opgenomen in bloemlezingen, en enkele zelfs 

verkocht door Jan Frans Willems. Eén van deze Loverkens ‘werd door Bilderdijk – toen 

Hoffmann het lied aan hem toonde en schijnheilig vroeg of het 15de-eeuws zou kunnen zijn – 

nog een eeuw ouder geschat!’)120 Mone, Degering en van Doorn hebben het over 

respectievelijk een ‘niederrheinischen Dialekt’,121 een ‘Ndrh. metrische Bearbeitung’122

                                                 
115 Von Fallersleben, Horae Belgicae, deel 1 p. 120-121.  

 en ‘het 

116 Ibid., deel 1 p. 121.   
117 Blommaert, Der vrouwen heimelijcheid, dichtwerk der XIVe eeuw, p. III.  
118 Deleu, Kanttekeningen bij de lectuur van ‘Der vrouwen heimelijkheid,, dichtwerk der XIVe eeuw’, p. 180. 
119 Thomassen, Hoffmann von Fallerslebens eerste bezoek aan Leiden, p. 36.  
120 Ibid., p. 36. 
121 Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit, p. 339. 
122 Degering, Kurzes Verzeichnis der Germanischen Handschriften der Preussischen staatsbibliothek, deel 3 p. 61. 
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nederrijnse handschrift’,123

 

 vandaar dat we dit begrip onder de loep nemen en de 

taalkenmerken van het Nederrijnse gebied toetsen aan de tekst van het Berlijnse handschrift.   

4.2. Het begrip “Nederrijns” 

Het ‘Nederrijns’ is een ‘staatsgrenzenüberschreitenden Sprachlandschaft, die neben dem 

deutschen Niederrhein zwischen Kleve und Mönchengladbach-Düsseldorf auch den östlichen 

Teil der Niederlande und Belgiens umfasst und im Süden durch die Benrather Linie, im Osten 

durch die Einheitsplurallinie und im Westen durch verschiedene Isoglossen zwischen Diest und 

Nimwegen begrenzt wird’.124

 

 De term “Rheinmaasländisch” wordt gebruikt als overkoepelend 

begrip voor het Limburgs, Nederrijns, Kleverlands, Zuidnederfrankisch, Noord- en 

Zuidnederrijnlands enz. Op de kaart die opgenomen is als bijlage vier, merken we dat het 

Rijnmaaslands zich bevindt tussen het Brabants in het Westen, het Westfaals in het Oosten, het 

Ripuarisch in het Zuidoosten en het Frans in het Zuidwesten. 

Van deze Rijnmaaslandse taal geeft Elmentaler een aantal kenmerken om het af te bakenen van 

het Brabants en Westfaals:125

•    Rijnmaaslands     Brabants 

 

{a} voor {ld}  hauden, halden     houden 
{o-}   gelaven, apen     geloven, open 
{iu}   luyde, vuyr     liede, vier (‘Feuer’) 
{s}   seven, somer     zeven, zomer 
‘ihm, es’  oem, et      hem, het 
 

Als we de opgegeven Rijnmaaslandse vormen vergelijken met wat in deze tekst voorkomt: 
   dan sall de hevelmoder dat kynt halden  v. 1104 
   des moicht yr gelouven wale   v. 718 
   leve luyde myrckt ind hoert   v. 749 
   seven kemergen als ich uch sagen   v. 534 
   van eme vynden wir beschreven alsus  v. 439 
   also heiss als sy yt mach verdragen  v. 927 
 

•    Rijnmaaslands     Westfaals 

{ê / eo}   brief, dyenst     breyf, deynst 
‘er, der / die’  hy / he, die     hey, dey 
‘ihm, ihn, ihr’  oem, oen, oer     eme, en, ere 
‘kein’   ghyen / geen     neyn / neen 
3. Pl. der Verben  wi doen, gi doet, si doen    we, gi, se doet 
 

                                                 
123 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 21. 
124 Elmentaler, ‘Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 1500’, in: J. Macha, E. Neuss en R. Peters 
(ed.), Rheinisch-Westfälische Sprachgeschichte. Köln 2000, p. 77. 
125 Ibid., p. 80. 
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Opnieuw vergelijken we dit met de overeenkomstige vormen die we in deze tekst aantreffen:126

   dat hey eyn konynckynne genass   v. 931 

 

   die vrauwen de dyt wysze haven   v. 209 
   ind eme begonten zo waissen de zende  v. 999 
   ir hevelmoider hoirt we yr dan doit   v. 994 
   sy en hadden geyn kynder gedragen  v. 1366 
   want wir genoich haven gesaicht   v. 221 
   verstait des yr neit en hait vernomen  v. 300 
   zom eirsten haven de vrauwen groisse pyne  v. 565 
   

Uit deze vergelijking blijkt dat er overeenkomsten zijn in de taal van dit handschrift en het 

Rijnmaaslands (bijvoorbeeld halden, luyde, seven, die, geyn en het ontbreken van een 

eenheidspluralis), maar de verschillen zijn ook duidelijk op te merken en niet te verwaarlozen 

(bijvoorbeeld gelouven, eme, yt, ir/yr). We kunnen hieruit besluiten dat we het ontstaansgebied 

van deze tekst weliswaar in de omgeving van het Rijnmaaslands moeten gaan zoeken, maar dat 

het niet samenvalt met specifiek het Nederrijnse gebied of algemeen met het Rijnmaaslandse 

gebied.  

 

4.3. Algemeen overzicht van het Duitstalige gebied 

De volgende twee kaarten (bijlage vijf en zes) bieden een algemeen overzicht van de 

verschillende Duitse taalgebieden en aan de hand van de isoglossen kunnen we het 

ontstaansgebied van onze tekst nader specifiëren.127

 

  

4.3.1. Maken/machen-linie 

De noordelijkste isoglosse is de maken/machen-linie (of Benrather Linie), deze isoglosse 

scheidt het noordelijke Nederduitse gebied af van het zuidelijke Hoogduitse gebied. Onze tekst 

heeft consequent machen-vormen, bijvoorbeeld v. 159: wie yt coympt sal ich uch machen 

vroet. Bijgevolg kunnen we de tekst dus ten zuiden van deze linie situeren, of anders gezegd in 

het Hoogduitse gebied.  

 

4.3.2. Appel/apfel-linie 

Het Hoogduitse gebied laat zich verder onderverdelen in twee regio’s, namelijk in het zuiden 

het ‘Oberdeutsch’ en in het noorden het ‘Mitteldeutsch’. De isoglosse die dit onderscheid met 

zich meebrengt is de appel/apfel-linie. Onze tekst vermeldt steeds eppel-vormen, bijvoorbeeld 

                                                 
126 Om aan te tonen dat we in deze tekst geen eenheidspluralis hebben in de indicatief, is het werkwoord ‘haven’ 
gebruikt in plaats van ‘doen’.  
127 Dit overzicht is gebaseerd op Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, Tübingen 1998, p. 5-8. 
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v. 1358: ich lass dat sy versche eppele hiesch. We kunnen dus stellen dat deze tekst geschreven 

is in het Middenduitse gebied, ten noorden van deze isoglosse. 

 

4.3.3. Pund/pfund-linie 

Het Middenduitse gebied wordt op zijn beurt in twee delen gesplitst door de pund/pfund-linie. 

Hierdoor wordt het Westmiddenduitse en het Oostmiddenduitse gebied bekomen. /P/ in plaats 

van /pf/ in anlaut vinden we in de tekst bijvoorbeeld bij het woord portze (het huidige 

Hoogduits heeft ‘die Pforte’), onder andere in v. 559: ind de portze wirt altzo wyt. Hieruit volgt 

dat het gebied dat voor onze tekst van belang is, het Westmiddenduitse gebied is. 

 

4.3.4. Dat/daz-linie 

Op de kaarten vinden we dat het Westmiddenduitse gebied drie regio’s omvat, namelijk het 

‘Mittelfränkisch’, ‘Rheinfränkisch’ en ‘Hessisch’. De isoglosse die het Middelfrankisch van 

zowel het Rijnfrankisch als het Hessisch scheidt, is de dat/daz-linie. Enkel dat-vormen komen 

in onze tekst voor, bijvoorbeeld v. 613: ist dat sy sy dick anschauwen, wat aangeeft dat we te 

maken hebben met een tekst uit de Middelfrankische streek. 

 

4.3.5. Dorp/dorf-linie 

 Het Middelfrankisch omvat het Ripuarisch en het Moezelfrankisch, de isoglosse die deze twee 

taalvarianten van elkaar scheidt is de dorp/dorf-linie. In onze tekst komt geen woord voor dat 

eindigt op een liquida plus /p/ of /f/.  

 
4.3.6. Conclusie 

Met behulp van deze kaarten is het gebied afgebakend waarbinnen we de tekst kunnen situeren. 

Het betreft in ieder geval het Middelfrankische gebied, maar of het nu Ripuarisch of 

Moezelfrankisch is, valt op het eerste gezicht nog niet te zeggen aangezien we in onze tekst 

geen woord vinden dat beantwoordt aan de dorp/dorf isoglosse. Bij Elmentaler vinden we 

echter een vergelijking tussen Rijnmaaslandse en Ripuarische vormen,128

 

 de Ripuarische 

varianten die hij opgeeft, komen in onze tekst voor: 

 

 

                                                 
128 Elmentaler, Rheinmaasländische Sprachgeschichte, p. 80. 
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•    Rijnmaaslands     Ripuarisch 

{o-}   gelaven, apen     geloven, open 
{p, t, k}   schepen, to, maken    scheffen, tzů, machen129

‘und’   ende      ind 
 

‘wir, ihm’  wy / wij, oem     wir, ime / eme 
‘haben, hat’  hebben, hefft     haen, hait 
 
   des moicht yr gelouven wale   v. 718 
   geven scheffenisse dem kynde   v. 243 
   verstaet ich antworden uch zo hantz  v. 144 
   des ich kleyn gewach wyl machen   v. 260 
   sonder spraiche ind namen   v. 266 
   also als wir gemyrcken konnen   v. 331 
   van eme vynden wir beschreven alsus  v. 439 
   so hait dat kynt dicke pyne   v. 1212 
 
De belangrijkste taalkundige kenmerken van deze Ripuarische streek (met als belangrijkste 

steden Aken, Keulen en Bonn) worden in het volgende overzicht verder toegelicht aan de hand 

van enkele standaardwerken, de voorbeelden die in deze werken voorkomen, worden zoveel 

mogelijk toegepast op onze tekst.130

 

 

4.4. Kenmerken van het Middelfrankisch en Ripuarisch  

4.4.1. Consonanten 

• /p, t, k/ 

In het Ripuarisch trad de Hoogduitse klankverschuiving op bij de stemloze plosieven /p, t, k/, 

Möller geeft als voorbeeld hiervan offen, zyt en machen op, vormen die we ook in onze tekst 

terugvinden: 
   ir sult wissen offenbare     v. 553 

wilche zyt naturlich vort sal comen   v. 984 
der ich uch nu vroet wyll machen    v. 1016 

Belangrijker zijn echter de onverschoven vormen van /t/ in bijvoorbeeld dat, wat, dit, allit131 en 

id132 en de onverschoven /p/ in anlaut, in de geminatie en na een nasaal of liquid, voorbeelden 

uit Möller: perd, up en uit Paul: helpen.133

                                                 
129 Elmentaler geeft hier de vorm scheffen op, hoewel we lezen in Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 151 en 
Möller, Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500, p. 56 dat het Ripuarisch als geminatie /pp/ kende en niet 
/ff/. Hoewel we in deze tekst steeds de onverschoven vorm /pp/ aantreffen, vinden we toch één vindplaats met 
geminatie /ff/. 

 Deze verschijnselen zijn typisch voor het 

Ripuarisch, ze zijn dan ook op te merken in de tekst, bijvoorbeeld: 

130 Het overzicht is gebaseerd op Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik en op Möller, ‘Rheinische 
Sprachgeschichte von 1300 bis 1500’, in: J. Macha, E. Neuss en R. Peters (ed.), Rheinisch-Westfälische 
Sprachgeschichte. Köln 2000. 
131 Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 120 en p. 163. Hier wordt de vorm allet opgegeven. 
132 Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 48 vermeldt dat deze vormen ook vaak met <-d> geschreven worden. 
133 Möller, Rheinische Sprachgeschichte, p. 56, en Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 49. 
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   dat ichs neit en verstaen noch en weiss,  v. 1055 
   hoert wat ich noch wyl leren   v. 1436 
   dit gedichte seulde gaen zom ende wart  v. 1515 
   ind arme wyven allet  zovoiren   v. 654 
   it is eyn zeichen dat sy hait ontfaen   v. 709 
   umb dat de portze seir is verhytzt   v. 195 
   up eyns slaiffenden mans heufft   v. 509 
   ind ontsege ich neit mynen scheppere  v. 502 
   de eyme wyve helpen willen   v. 1322 
 

Eenmaal vinden we in deze tekst echter ook het verschoven /ff/ als geminatie, in plaats van de 

verwachte onverschoven vorm /pp/: 
geven scheffenisse dem kynde    v. 243 

 
• /b, d, g/ 

De stemhebbende Westgermaanse /b, d, g/ zijn onverschoven in het Middelfrankisch.  De /d/ 

blijft bijvoorbeeld in alle posities onverschoven (dohter, vader, halden, bidden),134 in auslaut 

wordt /d/ verscherpt tot /t/. De Westgermaanse / / en / / zijn spirantisch gebleven, / / na een 

vocaal of liquide, verandert in het Middelfrankisch in een /v/ (geven, selve),135 in auslaut wordt 

dit verscherpt tot /f/ (gaf, self).136 De Westgermaanse / / is eveneens onverschoven, behalve na 

/n/, we vinden een [j ~ γ] in anlaut en inlaut, [x] in auslaut. In geschreven bronnen wordt dit 

weergegeven als <g, gh> voor an- en inlaut, in auslaut schreef men vaak ook <ch>.  
   off eyn wiff soene off doichteren drait  v. 721 

uss dem saeme van dem vader   v. 42 
dan sall de hevelmoder dat kynt halden  v. 1104 
dan ich bidden myn lieve vrauwe   v. 22 
dat hey syn saet neit all us en mach geven  v. 1278 

   ind sy wonnen zo den selven zyden   v. 1282 
in wyne ind gaff sy zo dryncken yre   v. 1421 
sommygen vrauwen doyrt yt langhe  v. 108 
soe dat de zwae gassen werden eyn   v. 1063 
bynnen seiss dagen des syt vroet   v. 1415 
eyne nacht ind eynen dach    v. 1362 

  
• /w/ 

In het Middelfrankisch is de oude /w/ voor /r/ behouden, Paul geeft hiervoor onder andere op: 

wrîven (= rîben); wringen wordt later opgenomen in het Nieuwhoogduits, alhoewel ook een 

vorm ringen bestaat.137

   iae de matrite zo wryven sommigen   v. 1224 

  In onze tekst vinden we de vorm met /w/ ook terug: 

   ind wryngen mit mannen vele   v. 1027 

 

                                                 
134 Voorbeelden uit Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 48. 
135 Ibid., p. 48. 
136 Ibid., p. 48. 
137 Ibid., p. 49. 
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• /ft/ 

De verbinding /ft/ is /xt/ geworden in het Middelfrankisch, en wel voornamelijk in het 

Ripuarisch; voorbeelden uit Mittelhochdeutsche Grammatik die van toepassing zijn op deze 

tekst:  achter (= after), en kracht (= kraft).138

   coempt van achter der norden wynt  v. 842 

  

   dat is cracht van den planeten all   v. 678 
 
Alhoewel we ook verscheidene malen vormen met /ft/ vinden, bijvoorbeeld:  
   mer dat dede crafft van den planeten  v. 668 

 
• /h/ 

Vaak valt de /h/ weg tussen vocalen, waardoor die samenvallen met elkaar. Middelhoogduits 

/ëhe/ wordt in het Middelfrankisch gecontraheerd tot /ie/, dat zich verder ontwikkelde tot /ē/ (in 

teksten wordt dit weergegeven door <e, ei, ey, ee>). Bijvoorbeeld Middelhoogduits sëhen, 

geschëhen wordt in het Middelfrankisch sien, geschien > seyn, gescheyn.139

   so mach mant seyn an yren ougen   v. 624 

  

   dae yr hertze umb hait geseyn   v. 1483 
 

• /mb/ 

Een algemeen kenmerk van het Middenduits is de vroege assimilatie van /mb/ tot /mm/: umbe 

> umme.140

   ind dat geschuyt vrauwen umb vyl sachen  v. 1015 

 In deze tekst lezen we echter consequent de ongeassimileerde vormen, 

bijvoorbeeld: 

 

Behalve één maal waar we de geassimileerde vorm aantreffen: 
   um dat van der complexien zo eynre anderen st[at]   v. 979 

 

4.4.2. Vocalen 

• /ī, ǖ, ū/ 

In het Middelfrankisch werden /ī, ǖ, ū/ verder geopend tot / ē, , ō/, bijvoorbeeld brēve 

‘Briefe’, f s ‘Füβe’, brōder ‘Bruder’.141 Door deze klankevolutie werd de oude weergave <i, 

ie, ie >, <u, ů> niet meer gebruikt en schreef men <e, ei, ey>, <o, oi, oy>, bijvoorbeeld 

geschreven ‘geschrieben’, mogen, boich ‘Buch’.142

                                                 
138 Voorbeelden uit Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 49. 

 

139 Ibid., p. 139-140. 
140 Ibid., p. 45.  
141 Ibid., p. 79.  
142 Ibid., p. 49. 
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   alsoe alst geschreven steit    v. 219 
   sy en mogen geyn vrucht wynnen   v. 884 
   an dyt boich yn desem beghynne   v. 32 
 

• Längenzeichen 

Möller heeft het over het grafisch opvallendste kenmerk van de Ripuarische schrijftaal, 

namelijk ‘die Digraphien <ai>, <oi>, <ei> (seltener <ay> etc. und <ae> etc.)’.143 Men neemt 

voor de streek van Keulen aan dat het gebruik van <i>, <y>, <e> na vocalen gefungeerd heeft 

als “Längenzeichen”, dus als aanduiding dat het een lange vocaal betreft. Het Längenzeichen 

wordt veelvuldig gebruikt; bijvoorbeeld: hait, meir, noit, doet, doit,144 en zie bijvoorbeeld ook 

de vorige paragraaf waar niet alleen <e> en <o> geschreven worden, maar ook vormen met 

Längenzeichen als <ei, ey> en <oi, oy>. De /a/ wordt in het Middelfrankisch verlengd voor /ch/ 

en opnieuw wordt dit aangeduid door een Längenzeichen, bijvoorbeeld raich, geschaich.145 De 

Middelhoogduitse lange î wordt in Middelfrankische teksten aangeduid als <ij>, bijvoorbeeld 

wijf (mhd. wîp).146

   als dat wyff hait ontfaen    v. 170 

 In deze tekst lezen we zowel <i> als <y> voor dit woord. 

   verstait wat ich uch sagen meir   v. 292 
   man sal der moder zo sulcher noit   v. 1110 
   ind der doet coempt ym ynt lyff   v. 1536 
   dat wiff moicht wail da aff blyven doit  v. 1190 
   sonder spraiche ind namen   v. 266 

als eyn wiff hait geweist    v. 684 
ind als eyn wyff dan heifft ontfaen   v. 76 

   
• /i/ 

Het Middelfrankisch deelt met het Centraalhessisch ‘die durch i-Umlaut bewirkte Spaltung von 

ahd. /i/; dies könnte erklären, warum das (meist nicht umgelautete) /i/ auch im Rip. bes. vor 

Nasal + Kons. dazu neigt, zu /o/, /ö/ <au, o> zu werden, z. B. kunt, kont ‘Kind’, auch ducke, 

docke ‘oft’ usw.’147

   ind wilche zyt eyn wiff drait eyn kynt  v. 188 

  Deze vormen treffen we echter niet aan in onze tekst, we lezen steeds kynt 

en dick(e): 

   so werden de wyve dicke so kranck   v. 1445 
 

4.4.3. Pronomina 

Een Ripuarische tekst kan men ook herkennen aan de pronomina. Enerzijds zijn er vormen 

zonder /r/ zoals bijvoorbeeld het bezittelijk voornaamwoord ‘unser’, dat unse wordt in 

                                                 
143 Möller, Rheinische Sprachgeschichte, p. 59-60. 
144 Voorbeelden uit Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 50. 
145 Ibid., p. 50. 
146 Ibid., p. 50. 
147 Ibid., p. 50. 
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Ripuarische tekten; het betrekkelijke voornaamwoord ‘der’ geeft de, en het persoonlijk 

voornaamwoord ‘er’ is he. Anderzijds zijn er ook pronomina die gevormd worden met /r/ zoals 

wir, ir, der (vooral als lidwoord vaak met /r/).148

   Sy is de beste de ich neit noid en sach  v. 30 

  

   dat hey eyn konynckynne genass   v. 932 
   alsoe als wir beschreven lesen   v. 1080 
   ir sult wissen myt der wairheit   v. 1475 
   ind der doet coempt ym ynt lyff   v. 1536 
 

4.4.4. Werkwoorden 

Een ander kenmerk van het Ripuarisch valt op te merken bij de vervoeging van de 

werkwoorden. De indicatief presens 1e p. enkelvoud eindigt vaak op –en, bij de 3e p. meervoud 

komen zowel –en als –ent voor.149 De 2e en 3e p. enkelvoud van de indicatief presens voor de 

werkwoorden gân en stân luidt in het Middelfrankisch geis, geit en steis, steit. In het 

Ripuarisch vallen ook vormen op als deis, deit voor ‘tust’, ‘tut’.150

   noch sagen ich dat daer was   v. 81 

 

   als sy gefoelen yn yrem lyff   v. 1022 
sommyge vrauwen brengent kynder vort  v. 1010 
durch de adren geit dat bloit   v. 287 
gelich als geschreven steit    v. 1056 
Man leist dat yn deit mench quait   v. 212 

 

4.4.5. Woordenschat 

In de woordenschat sluit het Middelfrankisch op bepaalde vlakken dicht aan bij het 

Middelnederlands en Middelnederduits, bijvoorbeeld:  bit ‘mit’, as ‘als’, ind(e) ‘unde’, ove, 

of(f) ‘oder’, van ‘von’, tuschen ‘zwischen’, quad ‘böse’, mer ‘aber’.151

   nu myrckt ind verstaet dan    v. 582 

 Bit en as komen in onze 

tekst niet voor, enkel de andere vormen worden gebruikt (bijvoorbeeld v. 432: herna coympt 

Venus mit gewalt, en v. 469: ist als ich de wairheit bekenne). 

   bleich off swartz verstait mich wayle   v. 139 
   sy synt kalt van natuyren     v. 208 
   bedauwt ind nass tuschen yren beynen   v. 214 

Sommyge wyven haven de matrite so quait   v. 1264 
Mer als des saedes is vele     v. 1256 

 
Merkwaardig is dat we naast off ook enkele malen ader (variant op oder) aantreffen. Dit is te 

wijten aan de invloed die het zuidelijke gebied uitoefende op het Ripuarisch, vooral in de 15e 

                                                 
148 Zie Möller, Rheinische Sprachgeschichte, p. 56. 
149 Ibid., p. 57. 
150 Zie Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 50. 
151 Voorbeelden uit Möller, Rheinische Sprachgeschichte, p. 57 en Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, p. 50. 
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eeuw neemt het aandeel van oder-vormen toe in Keulse bronnen.152

ader dat unlange leven mach    v. 458 

 Hierdoor is het dus 

mogelijk dat beide vormen naast elkaar voorkomen, wat we ook tegenkomen in onze tekst. 

off eynen voess ader heuffder zwey   v. 1244 
prueffen off wissen lůyde ader stylle   v. 1406 

 
Maar met een aantal woorden neemt het Ripuarisch afstand van het Middelnederlands en 

Nederduits: ‘wie statt nl. hoe und nd. Wo oder die Verben hain, haven und sagen gegenüber 

nd./nl. hebben und seggen’.153

wie dat coympt wil ich offenbaren    v. 826 

 

als ich yn buechen hayn vernomen    v. 1346 
off dat dat kynt haven mois zwey heufde   v. 1261 
mer ich wyl uch sagen vort    v. 261 

 

4.4.6. Conclusie 

 
De kenmerken die toegepast werden op onze tekst, tonen duidelijk aan dat de taal van het 

Berlijnse handschrift Ripuarisch is. Dit gebied behoort echter niet tot het Middelnederlands: op 

de kaart van bijlage 5 merken we namelijk dat het Middelnederlandse gebied begrensd wordt 

door de maken/machen-linie, en onze tekst is geschreven ten zuiden van deze isoglosse. De taal 

van dit handschrift is dus Middelhoogduits en meer bepaald Middelripuarisch te noemen, en 

niet Middelnederlands of Nederrijns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Möller, Rheinische Sprachgeschichte, p. 66. 
153 Ibid., p. 57. 
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5. Datering van het Berlijnse handschrift 
 
5.1. Inleiding 

Hoffmann von Fallersleben schreef in Horae Belgicae: ‘Carmen (...) qua in codice quodam sec. 

XV. papyraceo (34. fol. in 8°.) quem possideo, exstat’154 (Het dichtwerk (...) dat bestaat in een 

zekere papieren codex uit de 15e eeuw (34 fol. in 8°) die ik bezit), maar hij vermeldt wel niet 

waarop hij zich baseert om het handschrift tot de 15e eeuw te rekenen. Mone en Degering lijken 

zich bij hun beschrijving van het handschrift enkel gebaseerd te hebben op deze uitspraak van 

von Fallersleben, ze geven immers geen nieuwe informatie weer. Kienhorst daarentegen meldt 

dat het watermerk een kip is, ‘het meest gelijkend op Briquet nr. 12.197 (1532-1543)’.155 Over 

dit watermerk (voor de figuur zie bijlage 2) lezen we bij Briquet: ‘Quant à la poule, no 12.197 

qu’on ne trouve que durant une dizaine d’années, elle vient sans doute de l’Alsace.’156 Dit 

watermerk wordt gelokaliseerd in Zürich, of meer waarschijnlijk Konstanz (1532), identieke 

variaties hierop worden gevonden in Straatsburg (1533-1543), Hagenau (1536-1540) en 

Smalkalden (1537).157

 

  

Aan de hand van dit watermerk kan het Berlijnse handschrift gedateerd worden rond de eerste 

helft van de 16e eeuw, ware het niet dat Kienhorst aangeeft dat het watermerk slechts “het 

meest gelijkt” op de kip van 12.197. Daarom hebben we nagegaan in Briquet hoe de andere 

gevogelte-watermerken eruit zien en waar ze gelokaliseerd en gedateerd worden.158

                                                 
154 Von Fallersleben, Horae Belgicae, deel 1 p. 120. 

 Het bleek 

al vlug dat overwegend al deze watermerken van Italiaanse of Franse oorsprong zijn. 

Bovendien vertoont deze reeks watermerken vooral struisvogels, mussen, zwanen, eenden, 

pauwen, enzovoort; de kip vinden we in feite enkel vertegenwoordigd in nummer 12.197. Het 

is daarom niet verwonderlijk dat Kienhorst het watermerk wel moet linken aan deze ene kip. 

Wat (min of meer) in het voordeel pleit van nr. 12.197 is de streek die Briquet opgeeft. Zoals 

gezegd zijn de andere watermerken veelal afkomstig uit Italie en Frankrijk, nr. 12.197 is één 

van de weinige watermerken die in Duitsland werd aangetroffen. De twijfels omtrent de 

datering kunnen dus niet opgeheven worden door het watermerk alleen te bekijken, vandaar dat 

we een blik werpen op de relatieve en absolute datering. 

155 Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat, deel 1, p. 42, n. 35. 
156 Briquet, Les filigranes : dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 
1600. Leipzig 1923, deel 3, p. 608. 
157 Ibid., p. 612. 
158 Er werd tevens gekeken naar de watermerken die een arend of haan vertonen, maar ook hier was er duidelijk 
geen verwantschap met het soort kip dat Kienhorst bedoelt. Bij Piccard vinden we geen kippen-watermerken 
terug. 
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 5.2. Relatieve datering 

Het Gentse handschrift wordt gedateerd op 1405,159 hieruit volgt dat de uiteindelijke 

voorbeeldtekst van het Gentse en Berlijnse handschrift  in ieder geval uit de 14e eeuw moet 

dateren. Van Doorn en Kuiper postuleren het begin van de tweede helft van de 14e eeuw, want 

‘zeker is dat er vanaf  ca. 1350 tractaten voor handen waren die in de volkstaal gynaecologische 

en obstetrische onderwerpen behandelden. Omstreeks die tijd zal er ook een ‘Vrouwen 

heimlicheid’ geschreven zijn’.160 Reynaert echter ontdekte dat Der vrouwen heimelijcheit als 

secundaire bron werd gebruikt bij het opstellen van de Zuid-Nederlandse bewerking van de 

Chirurgia magna van Lanfranc.161 Deze bewerking dateert uit de eerste helft van de veertiende 

eeuw, waardoor Reynaert besluit dat de voorbeeldtekst van Der vrouwen heimelijcheit tot stand 

moet zijn gekomen ‘op het einde van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw.’162

 

 

5.3. Absolute datering 

De tekst van het Berlijnse handschrift is geschreven in hybrida, dit schrifttype is ‘essentially a 

phenomenon of the fifteenth century’.163 Maar we kunnen ook de taal bekijken om dit 

handschrift te proberen dateren. Robert Möller schreef een artikel over het Ripuarisch van de 

14e tot de 16e eeuw, Walter Hoffmann besprak de 16e eeuw. De talige elementen van onze tekst 

worden zoveel mogelijk getoetst aan de gegevens die in deze artikels verstrekt worden.164

 

  

5.3.1. De Ripuarische schrijftaal van de 14e en 15e eeuw 

Möller toonde statistisch aan dat de Keulse schrijftaal in de 15e eeuw een aanzet tot 

consolidering kende. Hiervoor onderzocht hij bronnen uit de tweede helft van de 13e eeuw tot 

en met de tweede helft van de 15e eeuw. De statistieken die hij door dit onderzoek bekwam, 

zitten in bijlage 7.  

 
 
 
 
                                                 
159 Zie p. 18 voor meer uitleg omtrent de datering van het Gentse handschrift. 
160 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 549. 
161 Zie Reynaert, ‘Over medische kennis in de late Middeleeuwen. De Middelnederlandse vertaling van Lanfrancs 
“Chirurgia magna”’, Millennium, tijdschrift voor de middeleeuwse studies 13 (1999), p. 21-30 en Reynaert, ‘“Der 
vrouwen heimelijcheit” als secundaire bron in de Zuid-Nederlandse bewerking van de “Chirurgia magna” van 
Lanfranc van Milaan’, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en 
Letterkunde 111 (2001), p. 165-188. 
162 Reynaert, Over medische kennis in de late Middeleeuwen, p. 28. 
163 Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books, p. 163. 
164 Uiteraard moet er ook gedacht worden aan de talige invloed die het Middelnederlandse voorbeeld uitoefende op 
onze tekst. 
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• /x, c/ (Sache, brechen) 

In een bron uit de tweede helft van de 13e eeuw werden de woorden Sache en brechen 

geschreven met <chg>, <ch>, <gch>, <g>, <gg> en <k>, in de 14e eeuw is dit aantal varianten 

al gereduceerd tot <ch>, <chg> en <gh>. In de 15e eeuw bleef enkel de vorm <ch> 

gehandhaafd. In onze tekst treffen we voor sache, sachen, brechen en gebrech steeds een vorm 

aan met <ch>. De schrijftaal was bijgevolg al gestabiliseerd toen deze tekst geschreven is, en 

volgens Möller was de schrijftaal wat betreft <ch> geconsolideerd in de 15e eeuw.  

 
• zu 

Uit deze grafiek blijkt dat 3 varianten165

 

 geschreven werden voor ‘zu’, waarvan de vorm zo 

vanaf de eerste helft van de 14e al voorkwam en vooral in de 15e eeuw dominerend was. In 

deze Ripuarische tekst worden enkel zo-vormen geschreven voor ‘zu’.  

• tun 

Möller maakt een onderscheid tussen de vormen met Längenzeichen (doin, doyn, doen) en die 

zonder (dun). Vanaf de eerste helft van de 14e eeuw zijn de varianten met Längenzeichen 

duidelijk dominant en dit blijft zo tot de tweede helft van de 15e eeuw. In onze tekst wordt 

uitsluitend de vorm met <oe> gebruikt, de andere varianten van ‘tun’ komen niet voor. 

 
• vier 

De schrijfwijze voor ‘vier’ deelde Möller in drie categorieëen in: veir, veyr en vier, vyer en vijr, 

vyr. Enkel veir wordt geschreven in deze tekst, en uit de grafiek kunnen we afleiden dat deze 

schrijfwijze vooral in de eerste helft van de 14e eeuw voorkwam, ook nog in de tweede helft 

van de 14e eeuw, en slechts in beperkte mate nog in de 15e eeuw.  

 
• auch 

Voor ‘auch’ onderscheidt Möller een schrijfwijze met <o> of met Längenzeichen oich, oych, 

oech of de vorm ouch. De dominantie van ouch wordt in de eerste helft van de 14e onderbroken 

door de vormen met Längenzeichen, in de 15e eeuw was ouch opnieuw overheersend. De tekst 

van het Berlijnse handschrift geeft enkel ouch vormen. 

 
• -ung 

In de 14e eeuw komen -inge (een noordwestelijke vorm), -unge (zuidelijke vorm), en -onge 

(een Ripuarische vorm) naast elkaar voor, in de 15e eeuw verdringt -onge de andere varianten. 

                                                 
165 Alhoewel het me niet duidelijk is wat Möller bedoelt met het onderscheid tussen ‘zu’ en ‘zu’ in zijn grafiek. 
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Op het einde van de 15e eeuw neemt het aandeel van -unge opnieuw toe door een zuidelijke 

invloed. In onze tekst vinden we slechts twee vormen op -onge, namelijk in v. 789: knaygonge 

en drynonge. Vormen op -ynge zijn talrijker aanwezig: twee maal lezen we voedynge, één keer 

formerynge en twee maal knagynge. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een opmars -

die nog niet volledig doorgetrokken was-  van de -onge vormen in de 15e eeuw. 

 
• als 

Varianten voor ‘als’ zijn alse, als, ase en as. Vooral as is overheersend vanaf de 14e eeuw, 

vanaf de tweede helft van de 14e eeuw blijken enkel nog de vormen as en als geschreven te 

zijn. In deze tekst vinden we enkel als geschreven, alhoewel één enkele maal aso gebruikt werd 

(v. 764: aso verre alst moicht ind breyden).  

 
• nicht 

Möller geeft zes mogelijke varianten op, in onze tekst komt consequent enkel de vorm neit 

voor. Het gebruik van neit is vooral op te merken in de eerste helft van de 14e eeuw, en het 

verzwakt naarmate de tijd verstrijkt.  

 
• und 

Voor ‘und’ heeft Möller geen statistiek gegeven, maar hij vermeldt dat de Ripuarische vorm 

ind tot het einde van de 15e eeuw overheersend is, die variant wordt later verdrongen door und. 

In deze tekst wordt enkel ind geschreven. 

 

De woorden die in deze tekst gebruikt worden, sluiten in de meeste gevallen aan bij de 

dominante vorm die Möller opgeeft (dit geldt voor: sache en brechen, zo, doen, en ouch). In het 

geval van veir, -inge, als en neit behoren die vormen tot de minderheid. Jammer genoeg leiden 

deze grafieken niet tot een specifieke datering, in de meeste gevallen blijken de besproken 

vormen namelijk zowel in de tweede helft van de 14e eeuw als in de hele 15e eeuw voor te 

komen.  

 

5.3.2. De Ripuarische schrijftaal van de 16e eeuw 

Het artikel Rheinische Sprachgeschichte im 16. Jahrhundert van Walter Hoffmann geeft aan 

dat het Ripuarisch in de 16e eeuw meer Hoogduitse elementen opnam. Die eeuw is immers ‘die 
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entscheidende Phase der Verhochdeutschung rheinischer Schriftlichkeit.’166

 

 Hoffmann 

onderzocht in 16e eeuwse bronnen meer bepaald hoe het aandeel Middelripuarische vormen 

zich verhoudt tot het aandeel van Vroegnieuwhoogduitse vormen. Ter illustratie worden hier 

enkele van die Vroegnieuwhoogduitse varianten vermeld. Tussen haakjes wordt de variant van 

onze tekst opgegeven als die niet overeenstemt met wat Hoffmann noteert. 

• doch in plaats van mer of aver (in onze tekst steeds mer) 
• etwas in plaats van yedt (in onze tekst: eyt en iet) 
• <b> in plaats van <v, f(f)>: bijvoorbeeld loebliche in plaats van loeffliche 
• nach in plaats van na(e) 
• bleben ist in plaats van geweist is 
• und in plaats van ind(e) 
• zu in plaats van zo 
• ung in plaats van ong (in onze tekst ook ing) 
• als in plaats van as 
• es in plaats van i(d)t (in onze tekst ook yt) 
• ist in plaats van is 
• nicht in plaats van niet (in onze tekst: neit) 
• er in plaats van hei (in onze tekst hey) 
• uf- in plaats van up- 
• von in plaats van van 
• zurzeitt in plaats van zo ziden 
• <ai> in plaats van <ei>: bijvoorbeeld hailig in plaats van heilig 

 
De Vroegnieuwhoogduitse varianten die Hoffmann als voorbeeld opgeeft, komen in onze tekst 

niet voor, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat hij in de 16e eeuw werd overgeschreven, er 

zouden immers ongetwijfeld al (enkele) Vroegnieuwhoogduitse vormen zijn doorgedrongen in 

de schrijftaal van de kopiist. Een argument dat hier tegenin kan worden gebracht: het is al 

gebleken dat de kopiist zijn tekst inhoudelijk niet begreep (zie de verschrijvingen als matrite en 

sparina, en het overschrijven van een legger waarvan de opbouw niet meer klopt), 

vermoedelijk was de kopiist zich dan ook van zijn eigen onkunde bewust en achtte hij zichzelf 

niet in staat om zich de tekst eigen te maken en taalveranderingen door te voeren. Daarom 

schreef hij zijn legger zo getrouw mogelijk over, wat het ontbreken van Vroegnieuwhoogduitse 

varianten kan verklaren.  

 

5.4. Conclusie 

Tot een precieze datering zijn we niet kunnen komen, maar aangezien de Middelnederlandse 

legger gedateerd wordt rond de eerste helft van de 14e eeuw, kan dit handschrift uiteraard niet 

jonger zijn. Als eindgrens kan het decennium 1530-1540 gepostuleerd worden. 
                                                 
166 Hoffmann, ‘Rheinische Sprachgeschichte im 16. Jahrhundert’, in: J. Macha, E. Neuss en R. Peters (ed.), 
Rheinisch-Westfälische Sprachgeschichte. Köln 2000, p. 133.  
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6. Stemma 
 
6.1. De taal van de traditie waarop het Berlijnse handschrift teruggaat. 

We hebben al aangetoond dat de taal van dit handschrift zeer oostelijk is, bijgevolg rijst de 

vraag of dit handschrift teruggaat op een Middelnederlandse dan wel op een Middelhoogduitse 

traditie. Indien het in oorsprong afkomstig is van een Middelhoogduits voorbeeld, dan 

impliceert dit dat er ook in het Duitstalige gebied een versie voorkwam die berijmd was, 

waardoor de Middelnederlandse overlevering zijn unieke positie van berijmde tekst verliest. 

Verder zou dan uitgemaakt moeten worden welke van beide tradities de oorspronkelijke is, de 

Middelnederlandse of de Middelhoogduitse.  

 
Hoffmann von Fallersleben stelde dat Van der vrauwen heymlicheide een “Belgisch archetype” 

kent, en dat bepaalde woorden in onze tekst wijzen op een Brabantse of Vlaamse oorsprong 

(bijvoorbeeld ‘ghenoten’, ‘vede’ en ‘culle’).167

 

 Na von Fallersleben werd dan ook algemeen 

aangenomen dat de Ripuarische versie in oorsprong teruggaat op een Middelnederlandse tekst, 

zonder dat daar een verdere argumentatie voor werd gegeven. Ook van Doorn oppert op geen 

enkel moment een mogelijke afstamming uit een oorspronkelijk Middelhoogduits voorbeeld, 

noch brengt ze taalkundige argumenten aan ter ondersteuning van de relatie tot het 

Middelnederlands. Dergelijke taalkundige elementen kunnen evenwel teruggevonden worden 

in de Ripuarische tekst, zodat blijkt dat deze tekst inderdaad in oorsprong afstamt van een 

Middelnederlandse traditie. 

Het voorkomen van verklarende woorden naast de tekst geeft immers aan dat een bepaald 

Middelnederlands woord ongebruikelijk of onverstaanbaar was in het Duitse gebied. Zo 

bijvoorbeeld werd het zuiver Middelnederlandse u in de marge verklaard met het oostelijke uch 

(v. 39: verstaet zo recht des bid ich u . uch) en het Middelnederlandse saen werd vertaald als 

sanfft (v. 1175: mer van den maitgen neit so saen / sanfft). Wac werd verklaard door vuycht (v. 

464: want der mayndt is nass ind wac    vuycht), in het Middelnederlands Woordenboek lezen 

we bij wac dat het woord weinig verbreid is.  

 
Deze verklarende woorden bevestigen de stelling van Hoffmann von Fallersleben: onze 

Ripuarische tekst gaat wel degelijk terug op een Middelnederlands tractaat, de tekst stamt dus 

niet in oorsprong af van een Middelhoogduitse traditie. 

 

                                                 
167 Zie Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae, p. 121. 
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6. 2. De aard van de traditie van dit handschrift: met of zonder lyriek en acrostichon? 

De tekst uit het Gentse handschrift wordt gekenmerkt door lyrische intermezzo’s en door een 

acrostichon. Het is opmerkelijk dat de Ripuarische  versie geen lyrische passages bevat, en 

volgens van Doorn ook geen acrostichon. Het ontbreken van lyrische intermezzo’s in de 

Middelhoogduitse  tekst laat van Doorn en Kuiper besluiten ‘dat er twee redacties van Der 

vrouwen heimlicheid moeten hebben bestaan: een “didactische” en een “idyllische”.’168

 

 Hierbij 

kunnen we ons afvragen welke versie van de tekst het meest oorspronkelijk is, de idyllische 

tekst (zoals in het Gentse handschrift) of de didactische (zoals in het Berlijnse handschrift). 

Met andere woorden, bestond er eerst een louter didactische tekst op rijm, waaraan dan in een 

later stadium lyriek en acrostichon werden toegevoegd? Of was er van meet af aan een tekst 

met lyriek en acrostichon en werden die elementen in de oostelijke tekst weggelaten? Om deze 

vragen te beantwoorden, gaan we eerst bekijken of het Berlijnse handschrift teruggaat op een 

tekst met lyriek, vervolgens wordt de aandacht toegespitst op de kwestie van het acrostichon.  

6. 2. 1. De lyrische intermezzo’s 

Van Doorn geeft aan dat de Middelhoogduitse tekst is voortgekomen uit een traditie mét 

lyrische intermezzo’s. Dit bewijst ze aan de hand van een vergelijking van ‘de laatste regels 

vóór en de eerste regels ná de lyrische intervallen bij 444 met hun equivalent bij 187.’169 Een 

dergelijk overzicht wordt ook hier geboden in bijlage 8, alleen worden de eerste en laatste twee 

regels van het lyrisch intermezzo in het Gentse handschrift ook opgenomen, om duidelijk aan 

te geven hoe het rijm zich verhoudt in de Middelnederlandse tekst.170

 

  

Met behulp van dat overzicht bekijken we de regels vóór en na de lyrische intermezzo’s om een 

algemeen zicht te krijgen op de overeenkomsten en verschillen tussen de Middelnederlandse en 

de Ripuarische tekst: 

 
• Vóór het lyrisch intermezzo: 

- In 13 gevallen eindigen de Middelnederlandse en Ripuarische tekst met (ongeveer) 

hetzelfde vers, voordat overgegaan wordt op respectievelijk een lyrisch intermezzo, of 

een nieuw hoofdstukje (fragmenten 3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23 en 25). 

- Vier maal heeft de Middelnederlandse tekst één regel meer (fragmenten 5, 7, 19 en 

24), en zelfs één keer drie regels meer (fragment 8). 

                                                 
168 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 549. 
169 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 67. 
170 De eerste twee fragmentjes uit dit overzicht komen niet voor bij van Doorn. 
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- Vijf maal heeft de Ripuarische tekst een regel meer (fragmenten 10, 12, 14, 17 en 22).  

 
• Na het lyrisch intermezzo: 

 - Na het lyrisch intermezzo beginnen zowel de Middelnederlandse als de Ripuarische  

tekst met (ongeveer) hetzelfde vers in 17 gevallen. (fragmenten 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 en 25). 

- In de overige zes gevallen begint de tekst in het Berlijnse handschrift twee 

(fragmenten 4, 5, 6, 7 en 24) of vier verzen verder (fragment 21). 

 
Ook is het nodig dat we aandacht schenken aan het rijmschema dat voorkomt in de beide 

teksten. Het gebeurt namelijk meermaals dat de Middelnederlandse tekst een rijmpaar heeft dat 

bestaat uit het laatste vers van de didactische tekst en het eerste vers van het lyrisch intermezzo. 

Het is belangrijk dat we bekijken hoe de Middelhoogduitse  tekst hiermee omgaat.    

 
• Rijmschema na de lyrische intermezzo’s: 

Ieder lyrisch intermezzo eindigt in de Middelnederlandse tekst op vier verzen die 

hetzelfde rijm hebben (uitgezonderd fragment 7, waar het eindigt met drie verzen van 

hetzelfde rijm). Bijgevolg vat ieder nieuw hoofdstuk aan met een nieuw rijmpaar. Ook 

de Ripuarische  tekst heeft bij ieder hoofdstuk een nieuw rijmpaar.171

 

 

• Rijmschema vóór het lyrische intermezzo: 

- De Middelnederlandse tekst begint vijf maal het lyrisch intermezzo met een nieuw 

rijmpaar (fragmenten 3, 6, 13, 20 en 25).172 Zoals van Doorn aangeeft, loopt de 

Ripuarische  tekst in deze fragmenten parallel aan de Middelnederlandse tekst.173

- In de overige fragmenten bestaat het rijmpaar uit een didactisch en een lyrisch vers in 

de Middelnederlandse tekst. De Middelhoogduitse  versie heeft op deze plaatsen: 

 

 1. een weesrijm (fragmenten 4, 9, 11, 15, 16, 18, 21 en 23).  

 2. één vers meer (fragmenten 10, 12, 14, 17 en 22). 

 3. één vers minder (fragmenten 5, 7, 19 en 24). 

 4. drie verzen minder (fragment 8). 

                                                 
171 Indien de rijmparen in de Middelhoogduitse tekst niet meer kloppen, kan er toch van uitgegaan worden dat die 
verzen in zijn Middelnederlandse voorbeeld wél zullen hebben gerijmd. 
172 Op p. 67 in de scriptie van Van Doorn is er een regel te weinig opgenomen bij de weergave van de tekst uit het 
Gentse handschrift, namelijk ‘ende duert minen lieven vrouwen langhe’ (fragment drie bij haar). Hierdoor besluit 
ze dat het Berlijnse handschrift in dit fragment parallel loopt aan het Gentse, wat in dit geval niet klopt want het 
Gentse handschrift heeft een regel meer dan de Middelhoogduitse tekst. 
173 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 71.  
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Volgens van Doorn fungeren de verzen die het Berlijnse handschrift meer heeft, als stoplappen, 

en wanneer er verzen minder zijn, dan missen we hierdoor geen essentiële informatie.174

 

 Aan 

de hand van deze bevindingen besluit van Doorn 

dat 187 stamt uit de traditie van een tractaat met lyrische intervallen. Op een gegeven 
moment zijn deze eenvoudig weggelaten, met een kleine modificatie op sommige 
plaatsen, om weesrijm te voorkomen.175

 
  

Ook op een andere manier blijkt nog dat de Ripuarische versie wel moet teruggaan op een tekst 

met lyriek. De plaatsen waar de lyrische overgang is weggelaten in het Berlijnse handschrift, 

zijn immers ook inhoudelijk niet altijd consequent. Zo lezen we in fragment drie van het 

overzicht ‘Reicht wart dat ich seichte vort / da ich gelaissen hayn de wort’ (v. 124). In het 

Gentse handschrift heeft deze zin nut, omdat de auteur verder wil gaan waar hij zijn betoog had 

onderbroken voor een lyrisch intermezzo, maar in de Middelhoogduitse tekst slaat dit nergens 

op aangezien het betoog gewoon wordt verdergezet. Een ander voorbeeld komt uit fragment 

vier: ‘Nu hoert de materie da icht lyess’ (v. 201), waar in de Ripuarische tekst opnieuw geen 

sprake is van een onderbreking, want de didactische tekst wordt zonder lyrisch intermezzo 

voortgezet. 

 
Maar als onze tekst afstamt van een voorbeeld mét lyrische intermezzo’s, wanneer zijn deze 

dan weggelaten? Als ze al niet meer voorkwamen in de Middelnederlandse voorbeeldtekst, dan 

bestond de Middelnederlandse traditie van Der vrouwen heimelijcheit inderdaad uit een 

didactische versie enerzijds, en een idyllische versie anderzijds. Indien de lyrische intermezzo’s 

pas bij de vertaling naar het Middelhoogduits niet meer werden overgeschreven, dan is de 

Middelnederlandse overlevering idyllisch en de Ripuarische didactisch.  

 
Van Doorn laat deze kwestie onbeantwoord: ‘De vraag, of er ook een middelnederlandse versie 

bestaan heeft zònder lyrische intervallen, blijft tot nog toe open. De sterke mate waarin bij 444 

informatie en lyriek verbonden zijn -door de overgang van de een naar de ander midden in een 

rijmpaar- lijkt mij een ontkenning inhouden.’176

 

 

Van Doorn neemt echter het verkeerde besluit, want het blijkt dat de lyrische intermezzo’s al 

werden weggelaten in het Middelnederlandse voorbeeld van de Ripuarische tekst. Bekijken we 

immers fragment 12 van bijlage acht, waar de Ripuarische tekst één vers meer heeft vóór het 

                                                 
174 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 71. 
175 Ibid., p. 71. 
176 Ibid., p. 75. 
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lyrische intermezzo in de tekst van het Gentse handschrift. We lezen daar ‘dat ichs neit en 

verstaen noch en weiss / gelich als geschreven steit’. Dit laatste vers valt te bestempelen als een 

stoplap toegevoegd om weesrijm te voorkomen, zoals ook van Doorn aanduidt.177 In de 

Ripuarische tekst rijmen de eindwoorden van deze twee verzen niet met elkaar, maar ze zouden 

wel gerijmd hebben in de Middelnederlandse voorbeeldtekst, we kunnen de vormen ‘weet’ en 

‘steet’ veronderstellen. Dit rijmkoppel komt trouwens ook voor in de tekst van het Gentse 

handschrift, zie bijvoorbeeld v. 744-745: ‘eist ghelijc na dat ic dat weet / eener matieren alst 

ghescreven steet’. Het kan bijgevolg niet anders zijn dan dat de kopiist van de 

Middelnederlandse voorbeeldtekst dit vers toegevoegd heeft nadat de lyrische intermezzo’s 

achterwege werden gelaten, want het rijmt enkel in het Middelnederlands. Bovendien, gesteld 

dat de lyrische intermezzo’s pas weggelaten werden tijdens het overschrijven naar het 

Middelhoogduits, waarom zou de kopiist dan zijn best doen om weesrijm te voorkomen als de 

rest van z’n tekst qua rijm op veel plaatsen niet meer klopt?178

  

  

Maar ook bijvoorbeeld in fragment tien van bijlage acht heeft de Ripuarische tekst een vers 

meer op het einde van een didactisch stuk. We lezen daar dat een kind jicht zal krijgen als het 

lang in de maanstralen wordt gehouden, immers ‘alsus yst beschreven ym latyn’. We kunnen 

met zekerheid stellen dat ook dit vers toegevoegd werd in de Middelnederlandse voorbeeldtekst 

om weesrijm te voorkomen nadat het lyrische intermezzo werd weggelaten. Deze passage komt 

namelijk niet voor in de Latijnse of Franse tekst, zo leert een vergelijking van onze tekst met 

die tractaten.179

 

 De verzen zijn bijgevolg origineel te noemen in de Middelnederlandse 

overlevering. De bewering dat het teruggaat op een Latijnse bron, blijkt dus helemaal niet te 

stroken met de werkelijkheid. 

6.2.2. Het acrostichon 

Deleu180 merkte als eerste (een deel van) het acrostichon op in de Middelnederlandse tekst, van 

Doorn en Kuiper181 vervolledigden het tot MARGARHTA GODEVARTSE WT VDIM,182

                                                 
177 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 71. 

 in 

genormaliseerde spelling luidt dit: Margareta Godevartse uut Udim. Het acrostichon valt te 

178 Over eindwoorden die niet rijmen, zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 72-73. 
179 Voor de vergelijking van onze tekst met de andere tractaten, zie hoofdstuk zeven. 
180 Deleu, Kanttekeningen bij de lectuur van ‘der vrouwen heimelijkheid, dichtwerk der XIVe eeuw’, p. 176. 
181 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 545. 
182 De ‘H’ in MARGARHTA wordt door zowel Deleu als van Doorn en Kuiper niet meegerekend in het 
acrostichon, wel de daaropvolgende ‘e’. Zie Deleu, Kanttekeningen, p. 179, en van Doorn en Kuiper, Der vrouwen 
heimlicheid, p. 545. 
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ontdekken als de lombarden (meestal na ieder lyrisch intermezzo) achter elkaar worden 

geplaatst. Over het acrostichon in de Ripuarische tekst schrijven van Doorn en Kuiper het 

volgende: 

 
Het acrostichon is zwaar verminkt. Hoewel de tekst toch met een initiaal M begint, is 
er weinig van overgebleven: MARNIDMDVAGNRZLEDUNINADHD. Het aantal 
klopt, de eerste drie ook nog. Toch is de afwijking minder groot dan men hieruit zou 
vermoeden. De Duitse tekst is door elkaar gegooid, waardoor een aantal lombarden 
van plaats zijn veranderd.183

 
 

In haar doctoraalscriptie houdt van Doorn er echter een andere mening op na.184 In deze studie 

stelt ze dat het Gentse handschrift (444) of zijn legger het acrostichon toegevoegd heeft, en wel 

omdat dit handschrift op bepaalde plaatsen een aantal regels meer heeft aan het begin van een 

hoofdstuk in vergelijking met de Middelhoogduitse  tekst (187):185

 

  

Dit zou betekenen dat er in ieder geval twee middelnederlandse varianten van 
onderhavig tractaat hebben bestaan: 
- het tractaat mèt acrostichon, eventueel 444; 
- het tractaat zònder acrostichon. 
Deze laatste zou dan zowel als legger voor 444 hebben kunnen dienen (die dan 
veranderingen t.b.v. het acrostichon heeft aangebracht), als voor een / de voorganger 
van 187.186

 
  

Van Doorn stelt dus dat het acrostichon niet oorspronkelijk is. Volgens haar wijzen de 

méérregels aan het begin van sommige hoofdstukken in het Gentse handschrift daarop (zie 

meer bepaald fragmenten 4, 5, 6, 7, 21 en 24 in bijlage 8; de méérregels in deze fragmenten 

zijn onderlijnd). Hierbij moeten we ons toch wel enkele ernstige vragen stellen: 

 
1. Deze méérregels komen maar zes maal voor, wat niet bijster veel is om op een totaal van 25 

hoofdstukken een dergelijke gewichtige conclusie te trekken. 

2. Bovendien zou het eigenaardig en onlogisch zijn dat er vanaf het begin in de lyrische 

intermezzo’s een geliefde jonkvrouw wordt aanbeden, en dat er pas later een naam verweven 

werd in de tekst. 

 
3.  De inleidende méérregels zijn wel degelijk noodzakelijk om tot een goed begrip van de tekst 

te komen, wat er dus op wijst dat ze onmogelijk achteraf zijn toegevoegd in het Gentse 

                                                 
183 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 549. 
184 Het artikel van van Doorn en Kuiper werd gepubliceerd in Spektator 6 (1976-1977), haar doctoraalscriptie 
dateert uit 1981. 
185 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 71. 
186 Ibid., p. 72. 
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handschrift. Ter illustratie wordt hier fragment vijf aangehaald, het lyrisch intermezzo in de 

Middelnederlandse versie is hier achterwege gelaten: 
Ripuarische  tekst (v. 214-216)   Middelnederlandse tekst (v. 216/17-233/38) 

bedauwt ind nass tuschen yren beynen  bedauwet nat tusschen de been 
                                                                         ende duert minen lieven vrouwen langhe187

   (...) 
  

Alse mi die stade werden mach 
      willic u voert segghen, als ic besach 
In eyme boich Pictagoras    in eenen boec heet Pictogoras 
dar vyl yn geschreven was    daer vele in ghescreven was 
 

De Middelnederlandse tekst heeft twee verzen meer aan het begin van dit nieuwe hoofdstukje 

wat van Doorn ‘méérregels’ noemt, deze staan hier vetjes aangegeven. Volgens haar zijn deze 

twee regels toegevoegd in het Gentse handschrift om zo het acrostichon te kunnen maken. 

Maar als we de Ripuarische  versie bekijken, dan krijgt de tekst beduidend meer betekenis als 

we de twee “méérregels” uit de Middelnederlandse tekst ertussen schuiven, zonder dat hier ook 

maar één vers uit de Middelhoogduitse tekst moet worden aangepast. Hieruit kunnen we 

besluiten dat deze “méérrregels” niet toegevoegd zijn in de tekst van het Gentse handschrift of 

diens legger; maar net wéggelaten zijn in het Middelnederlandse voorbeeld van de 

Middelhoogduitse  tekst.  

 
4. Beide teksten hebben 25 lombarden, hoewel hierbij moet worden vermeld dat de Ripuarische  

versie één lombarde mist (namelijk in fragment 21 v. 553: Ir sult wissen offenbare), en er één 

toegevoegd heeft in vergelijking met de Middelnederlandse tekst (v. 261: Mer ich wyl uch 

sagen vort). Het ontbreken van een lombarde kan worden verklaard als een vergetelheid van de 

kopiist, de lombarde die de Middelhoogduitse tekst meer heeft, zou gezien de context ook op 

inhoudelijke overwegingen kunnen berusten. Er wordt immers een deeltje afgesloten (over hoe 

het ongeboren kind gevaar kan lopen als de vrouw onvoorzichtig is) en een nieuw deeltje wordt 

begonnen (over de voeding van het kind). Toch lijkt het er niet op dat de tekst op deze plaats 

gestructureerd moet worden door een lombarde, het komt namelijk nog voor dat de tekst een 

deel afkondigt en een nieuw deel aankondigt zonder dat dit aangegeven wordt door een 

lombarde.188

                                                 
187 Ieder lyrisch intermezzo wordt in het Gentse handschrift aangeduid door middel van een paragraafteken. Uit de 
context blijkt dat dit vers ook deel uitmaakt van het lyrische intermezzo, de kopiist heeft het paragraafteken dus 
een vers te laat geplaatst.  

 Dat het bij deze ene lombarde blijft die er meer staat, valt ook duidelijk op. De 

kopiist had namelijk op zeer veel plaatsen nog een lombarde gezet kunnen hebben (denken we 

bijvoorbeeld aan de opsomming van zwangerschapsproeven) maar hij deed dit niet, de strakke 

volgorde zoals in de Middelnederlandse tekst wordt voor de rest strikt aangehouden. Ieder 

188 Zie bijvoorbeeld v. 340-342 en  v. 396-397. 
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nieuw hoofdstuk in de Middelnederlandse tekst is namelijk ook een nieuw hoofdstuk in de 

Middelhoogduitse  versie. Ook van Doorn hecht weinig belang aan de aan- en afwezigheid van 

die lombarden: ‘Slechts op twee plaatsen wijkt 187 af, maar wordt daarin door geen der andere 

tractaten gesteund.’189

 

 Als we dus de lombarde die onze tekst meer heeft, even buiten 

beschouwing laten, en als we de hoofdletter van v. 553 rekenen tot de lombardes, dan komen 

we in beide teksten tot evenveel hoofdstukken, en dus ook tot evenveel elementen om het 

acrostichon te maken.  

5. Bovendien kunnen we het acrostichon gedeeltelijk reconstrueren in de Middelhoogduitse  

versie. Hiervoor houden we de volgorde aan die de Middelnederlandse tekst kent, we letten dus 

niet op de sprongen in de Ripuarische  tekst. In het overzicht van de fragmenten staan de 

lombardes aangeduid in het vet. 
  1.   M > M 
  2.   A > A 
  3.   R > R 
  4.   G > N  (doordat twee regels ontbreken) 

 5.   A > I  (doordat twee regels ontbreken) 
 6.   R > D  (doordat twee regels ontbreken) 

   7.   H > D  (doordat twee regels ontbreken) 
   8.   T > T   
   9.   A > A 
   10. G > G 
   11. O > U  (vanwege de oostelijke variant) 
   12. D > N  (andere zinsconstructie) 
   13. E > I  (vanwege de oostelijke variant) 
   14. V > N  (andere zinsconstructie) 

  15. A > A 
  16. R > R 
  17. T > Z  (vanwege de oostelijke variant) 

   18. S > L  (andere zinsconstructie) 
   19. E      > E  
   20. W > D  (vanwege de oostelijke variant) 
   21. T > I  (doordat vier regels ontbreken) 
   22. V > N  (andere zinsconstructie) 
   23. D > D 
   24. I > H  (doordat twee regels ontbreken) 
   25. M > D  (andere zinsconstructie) 
 

In vetjes staan de sowieso gemeenschappelijke lombardes, en ook die varianten in het Berlijnse 

handschrift die oorspronkelijk in zijn Middelnederlandse voorbeeld zullen hebben 

gecorrespondeerd met de lombardes in de Gentse tekst. In “Margarhta Godevartse wt Vdim” 

blijkt dus dat 14 lombardes van de 25 (in)direct gelijk zijn aan die in het Gentse handschrift. 

Het zou dus al een waar huzarenstukje, of een ongelofelijk toeval geweest zijn indien de dichter 

achteraf de naam van zijn geliefde in dat schema kon passen. 

                                                 
189 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 26.  Met “andere tractaten” worden de drie Franse tractaten bedoeld.  
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6.2.3. Conclusie 

Zoals van Doorn en Kuiper concludeerden, hebben we in de Middelhoogduitse tekst te maken 

met een verminkt acrostichon. De latere visie van van Doorn dat de Middelnederlandse tekst 

het acrostichon toegevoegd heeft, blijkt niet te kloppen. Ook zagen we dat de lyrische 

intermezzo’s al geëlimineerd werden in het Middelnederlandse voorbeeld van de Ripuarische 

tractaat, en niet pas in de Middelhoogduitse legger van onze tekst zoals van Doorn voorzichtig 

besloot.  

 

 6.3. Het Gentse handschrift als basis van deze traditie? 

Aangetoond is dat de Ripuarische versie in oorsprong teruggaat op een Middelnederlands 

tractaat met lyrische intermezzo’s en acrostichon. Het Gentse handschrift voldoet aan deze 

beschrijving, bijgevolg moet worden nagegaan of de Ripuarische versie een afschrift is van het 

Gentse handschrift. De sterke gelijkenis tussen de twee teksten wijst op het eerste gezicht in die 

richting.  

 

6.3.1. De overeenkomsten tussen de Middelhoogduitse en Middelnederlandse tekst 

Van Doorn beschrijft zes passages waarin de overeenkomsten opvallend naar voren komen; 

haar bevindingen worden hier in de bespreking meegenomen.190

 

  

• Bij de opsomming van de dierenriemtekens wordt Gemini in beide teksten 

overgeslagen, en Cancer krijgt bijgevolg het verkeerde lichaamsdeel toegewezen. In de Latijnse 

tekst lezen we namelijk: ‘The neck is attributed to Taurus, the shoulders and shoulderblades to 

Gemini, the hand and arm to Cancer’.191

 

  

Ripuarische  tekst (v. 365-368)   Middelnederlandse tekst (v. 419-422) 

Taurus hait darna syn stat    Taurus hevet daerna sine scat192

de den halss ind nacken formeirt.   dien den hals ende den necke formeert. 
 

Cancer is darnae gefyfeirt193

dem wir de schoilderen willen geven.  dien wi de scouderen willen geven. 
   Cancer es daerna gheviseert 

In onze teksten regeert Cancer de schouders in plaats van Gemini, dat weggevallen is. Van 

Doorn maakt de vergelijking met twee Franse teksten (van één tekst, die ze aanduidt als 19994, 

                                                 
190 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 65-66. 
191 Lemay, Women’s secrets, p. 68. 
192 Scat is hier vermoedelijk een verkeerde lezing van ‘stat’, waarbij de ‘t’ werd aangevoeld als een ‘c’. Ook in de 
Middelhoogduitse tekst zijn er t-c verlezingen, zie bijvoorbeeld de vorm ‘matrite’ in plaats van het correcte 
‘matrice’. 
193 Gefyfeirt is eveneens terug te brengen tot een kopiistenfout, waarbij de lange ‘s’ gezien werd als een ‘f’, de 
verwachte vorm is ‘gefyseirt’.  



 

 75 

heeft zij een diplomatische transcriptie gemaakt, de andere tekst noemt ze 631).194 In 19994 

hebben we de correcte volgorde van Taurus, Gemini en Cancer, in 631 daarentegen lezen we 

ook achtereenvolgens Taurus en Cancer, met een verkeerde toebedeling van de schouders aan 

Cancer: ‘le iij.e  est appeller cancer ycelluy fait les espaules’.195

 

 Die ene Franse tekst, de 

Middelnederlandse en Middelhoogduitse tekst kennen dus een gemeenschappelijke alternatieve 

opsomming. 

• Verder heeft van Doorn gemerkt dat er een verwarring is opgetreden in een bepaalde 

passage. Twee verzen worden namelijk in beide handschriften zo’n 10 regels later vermeld dan 

verwacht. Eerst lezen we:  

 
Ripuarische  tekst (v. 538-542)   Middelnederlandse tekst (v. 597-601) 

Alexandre spricht alleyn    Alexander seghet alleene 
dat man yn der rechter syde kneichte drait  dat men in die rechte zijde knapelen draecht 
van der lyncker syden hey ouch saidt  van der slinker hi oec secht 
dat men maitgen drait dar ynne   dat men wijf draecht daer inne 
in mydden spaedoene als ich bekennen.  in midden spadonie alsic’t kinne. 

 
Hierna vernemen we dat meisjes uit de rechterzijde mannelijk zullen zijn, jongetjes uit de 

linkerzijde zijn daarentegen vrouwelijk. Aansluitend lezen we dat een vrouw zeven kinderen196

 

 

tegelijkertijd kan dragen, want als het zaad zich scheidt in de vrouw, dan zal ze zoveel kinderen 

dragen als het sperma zich gescheiden heeft. Tussen deze laatste verzen lezen we echter twee 

regels die hier niet thuishoren (in vetjes), ze passen beter onder het vorige citaat (dus onder v. 

542 in de Middelhoogduitse  en onder v. 601 in de Middelnederlandse tekst), ter verklaring van 

het woord ‘spadoen’ (hermafrodiet). Beide teksten hebben deze verkeerde plaatsing van die 

regels gemeen: 

Ripuarische  tekst (v. 944-953)197

Hoert wat ich noch me lesen   Hoert wat wi noch meer lesen 

   Middelnederlandse tekst (v. 609-618) 

dat eyn wyff mach harde waill   dat een wijf mach harde wale 
seven kynder dragen zo eyme maill.  vij. Kinder draghen t’eenen male.  
De spadoene haven schemelheyde   Die spadone hebben scamelhede 
van wyven ind van mannen beyde.   van wiven ende van mannen mede. 
Als eyn wyff dat saedt hait ynne   Alse dat wijf dat zaet heeft inne 
ind sich dan deylt als ich kennen   ende het hem scheet alsic’t kinne 

                                                 
194 Deze teksten zijn terug te vinden in de Bibliothèque Nationale in Parijs, de eerste tekst (uit 1455) onder 
signatuur F. fr. 19994, de tweede tekst (uit de 15e eeuw) draagt het nummer F. fr. 631, zie van Doorn, Der 
vrouwen heimelijcheit, p. 19-20. 
195 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 47.  
196 Ervoor hebben we immers uit de tekst geleerd dat de baarmoeder bestaat uit zeven holtes (zie v. 534 in de 
Middelhoogduitse tekst). 
197 De versaanduiding van deze twee citaten uit de Ripuarische tekst ligt zover uit elkaar wegens een sprong in de 
tekst, zie hiervoor hoofdstuk twee: de opbouw van het handschrift. 
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so mois sy dragen soe eyn draicht   so moet zij draghen so meneghe dragt 
dat sich dat saet myt synre cracht   alse hem dat zaet met ziere cracht 
gedeilt hait spricht dat latijn.   Ghesceeden heeft, seit dlatijn. 

 

• Van Doorn vermeldt verder nog dat de Middelnederlandse tekst tweemaal een 

aankondiging maakt van de volgende tekst in het handschrift (m.n. Fysiognomie). Deze 

aankondigingen komen ook voor in de Middelhoogduitse  tekst, hoewel dat handschrift slechts 

enkel Van der vrauwen heymlicheide bevat. Dit wijst bijgevolg op een gemeenschappelijke 

basis.  

 
Ripuarische  tekst (v. 972-976)   Middelnederlandse tekst (v. 638-642) 

Want ich sall schriven yn korter oeren  Want ic sal scriven in corter uren 
gemeynlichen alre complexien naturen  ghemeenlijc alder complexien nature 
we man an allen mynsche mach kennen  hoe men an elken mensche mach kinnen 
de complexie de hey hait bynnen   wat complexien hi hevet binnen 
off wat natuyren als man uns seit.   oft wat natueren als men hem ansiet. 

 
Na deze eerste aankondiging begint in het Gentse handschrift een uiterst lang lyrisch 

intermezzo van zo’n 70 regels, dit is de kern van de dichterklacht. Daarna komt de tweede 

aankondiging. Misschien is het niet zo toevallig dat de dichterklacht omvat wordt door deze 

aankondigingen? In de Middelhoogduitse tekst is er geen lyrisch intermezzo, de tweede 

aankondiging volgt dus direct op de eerste: 

 
Ripuarische  tekst (v. 977-982)   Middelnederlandse tekst (v. 708-713) 

Um dat van der complexien zo eynre andere st[at] Om dat complexie ter ander stat 
her na sall volgen vyl bass   hier na sal volghen vele bat 
iiet zo sagen yr nature    iet te segghene van hare naturen 
soe wil ich nu zo deser oeren   so willic nu te deser uren 
allhie sagen mit koirten worden   alhier segghen met corten worden 
van des kyntz geboirten.    van des kindes gheborden. 

 
 

• Vervolgens geeft van Doorn aan dat zowel de Middelhoogduitse  als de 

Middelnederlandse tekst tweemaal spreken over menstruum, terwijl eigenlijk monsters bedoeld 

worden:  

 
Ripuarische  tekst (v. 1238-1240)   Middelnederlandse tekst (v. 1005-1007) 

Arx deit uns verstaen    Aristoteles doet ons verstaen 
dat dick wyle sonder waen    dat dickewile sonder waen 
menstruum is yn der naturen   menstruum es in naturen 

 
Ripuarische  tekst (v. 1245-1246)   Middelnederlandse tekst (v. 1012-1013) 

Dyt heischt als ich saichte eyr   Dit heet alsic sprac ee 
menstruum yn der natuyren   menstruum in naturen 
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In de vertaling van de Latijnse tekst lezen we immers ‘monsters’,198 de Franse tekst 19994 

geeft ‘monstres’.199

 

 Uiteraard worden monsters, of liever misvormde mensen bedoeld. De 

passage gaat namelijk over mensen met twee hoofden of zes vingers en dergelijke meer, dit 

gebeurt omdat de man teveel zaad uitgaf. Het gebruik van het woord menstruum is hier dus niet 

op zijn plaats. 

• Een andere overeenkomst tussen de twee teksten die van Doorn meedeelt, is het 

volgende: de Middelhoogduitse tekst heeft net als de Middelnederlandse en Latijnse tekst 

‘dezelfde zwangerschapsproef op dezelfde onverwachte plaats staan.’200 In de Latijnse tekst 

lezen we op p. 124: ‘Another sign of a male is if the milk of a pregnant woman, or a drop of her 

blood extracted from the right side, is placed either in a clear fountain or in her urine, and it 

goes straight down to the bottom. If it floats on the top, this is the sign of a female.’201

 

 Dit 

wordt in onze twee teksten slechts zeer kort weergegeven: 

Ripuarische  tekst (v. 742-744)   Middelnederlandse tekst (v. 1153-1555) 

De sulchs wiffs up yre orine gusse   Die wives melc op hare orine gote 
ind de mylch zo samen schusse   waert dat melc te gronde scote 
eynen son drait sy dan    eenen sone draecht zij dan 

 
Op p. 142 herhaalt de Latijnse tekst echter nog eens deze proef: ‘Before we turn to another 

topic, we must note one further sign that a pregnant woman is carrying a male. Take clean 

water from a clear, pure fountain, and place in this water a drop of blood or of milk taken from 

the right side of the woman. If the drop sinks to the bottom, this is a sign of a male; if it 

remains on the top, the child is a female.’202 Deze keer lezen we de volledige proef in onze 

handschriften (v. 1434 tot v. 1458 in de Middelnederlandse tekst, in de Ripuarische  tekst vanaf 

v. 1399 tot v. 1400, dan verspringt de tekst naar v. 546 tot v. 552). Van Doorn geeft aan dat 

deze proef en de herhaling ervan niet voorkomen in de drie Franse teksten die zij bekeken 

heeft.203

 

 Het bestaan van deze proef in onze twee handschriften duidt op een 

gemeenschappelijke basis, die teruggaat op een Latijnse bron. 

                                                 
198 Lemay, Women’s secrets, p. 112. 
199 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 110. 
200 Ibid., p. 65. 
201 Lemay, Women’s secrets, p. 124.  
202 Ibid., p. 142-143. 
203 De teksten waarover het hier gaat, zijn 19994, 631 en 2027.  Dit laatste handschrift bevindt zich in de 
Bibliothèque Nationale van Parijs, het draagt het signatuurnummer F. fr. 2027, en dateert uit de 15e eeuw. 
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• Een laatste voorbeeld dat van Doorn opgeeft, is de overeenkomst in de opsomming van 

de planeten die inwerken op het karakter van het ongeboren kind. In onze tekstversie is de 

volgorde: Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Zon, Mercurius en Maan.204

De juiste volgorde waarin de planeten altijd geplaatst worden (...) is van ‘verst’ 
verwijderde tot ‘dichtst’ bij de aarde staande: Saturnus – Jupiter – Mars – Zon – Venus 
– Mercurius – Maan.  

 

Door van Jupiter naar Venus over te springen, zonder daarbij Zon kwijt te raken, blijkt 
ook de legger van 187 de foutieve volgorde van 444 te hebben gehanteerd.205

 
 

 
 Deze twee teksten vertonen dus zeer grote gelijkenissen met elkaar, waaruit blijkt dat we ofwel 

te maken hebben met eenzelfde legger, ofwel dat de Middelhoogduitse  tekst een afschrift is 

van het Gentse handschrift. Dat de Middelnederlandse tekst een afschrift zou zijn van de 

Ripuarische  kan meteen al worden uitgesloten: ten eerste omdat de Ripuarische tekst geen 

lyrische intermezzo’s bevat, ten tweede omdat het acrostichon verminkt is, ten derde omdat de 

rijmparen vaak niet meer kloppen en in de Middelnederlandse tekst wel (bijvoorbeeld v. 1102 

en v. 1103 in de Ripuarische  tekst: coeme en sommygen, tegenover v. 849 en v. 850 in de 

Middelnederlandse tekst: come en some).206

 

 

6.3.2. De verschillen tussen de Middelhoogduitse en Middelnederlandse tekst 

 
Er moet natuurlijk ook aandacht besteed worden aan de verschillen tussen beiden teksten, om 

uit te maken of het Gentse handschrift al dan niet aan de basis ligt van de Ripuarische  tekst. 

Van Doorn concludeert dat ‘de verschillen tussen 187 en 444 bevestigen dat de vertaler  in 

ieder geval niet van 444 gebruik gemaakt kan hebben’.207

 

 Ze bewijst dit aan de hand van de 

volgende vijf argumenten: 

• Bij de opsomming van de krachten van de dierenriemtekens heeft de Middelhoogduitse  

versie volgens van Doorn een lezing die aansluit bij de andere volkstalige tractaten, terwijl de 

Middelnederlandse tekst een eigen lezing heeft. Het gaat hier om de volgende passage, waarin 

het verschil tussen arssbollen en nasen van belang is:  

 

                                                 
204 Er ontbreken wel vier verzen in de Ripuarische tekst: Jupiter wordt maar half besproken, Mars valt helemaal 
weg, ook bij de beschrijving van Venus is niet alle informatie opgenomen. 
205 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 66. 
206 Voor meer voorbeelden van rijmparen die niet meer kloppen in de Ripuarische tekst, zie van Doorn, Der 
vrouwen heimelijcheit, p. 72-73. 
207 Ibid., p. 73.  
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Ripuarische  tekst (v. 384-387)   Middelnederlandse tekst (v. 438-441) 

Sagittarius volght darnae    Sagittarius comt daer na 
de maicht als ich verstayn     die maect alsoe als ic verstae 
arssbollen ind dat fundament   nasen ende dat fundament            
dar natuyre yre grouff ussendt.   daer die natuere haer grove uut sent. 

 
Van Doorn schrijft: ‘Met dit “nasen” is 444 het enige tractaat dat correspondeert met “nares” in 

508.208 De andere tractaten hebben een equivalent van het Latijnse “natis”, meervoud “nates”, 

meer passend bij de overige lichaamsdelen die Sagittarius beheerst.’209

 

  

De Latijnse tekst die van Doorn gebruikte, kent dus de lezing ‘nares’ dat neuzen betekent. Ook 

in de vertaling van De secretis mulierum die Lemay210 maakte, lezen we neuzen. Maar van 

Doorn acht het mogelijk dat ‘in een vroeger stadium, er in het Latijnse tractaat een r-t 

verlezing211 is geweest’,212

 

 meer bepaald omdat ‘natis’ in het Latijn achterwerk betekent, wat 

beter aansluit bij de lichaamsdelen waarvoor Sagittarius verantwoordelijk is.  

De Middelhoogduitse  tekst geeft ons de betere lezing van achterwerk door arssbollen, terwijl 

de Middelnederlandse tekst nasen heeft, dat volgens de interpretatie van van Doorn neuzen 

betekent. In het Middelnederlands Woordenboek lezen we echter bij nasen: ‘Het woord zal wel 

vertegenwoordigen de Westvla. uitspraak van naerse, ndl. naars, bijvorm van aers (zie ers en 

naers) d.i. achterste van een mensch’. Hierbij moet wel vermeld worden dat het 

Middelnederlands Woordenboek enkel deze vindplaats van nasen opgeeft. Als we het 

Woordenboek volgen, dan blijkt dat de Middelnederlandse en Middelhoogduitse  tekst 

eenzelfde lezing hebben op deze plaats. Het voorbeeld van onze tekstversies moet dan 

overgeschreven zijn voor de r-t verlezing gebeurde in het Latijnse tractaat. Indien we de visie 

van van Doorn volgen, dan heeft de Ripuarische  tekst inderdaad een betere lezing. 

 
• Een ander argument dat van Doorn opgeeft voor de stelling dat het Berlijnse handschrift 

niet is afgeschreven van het Gentse handschrift, betreft de volgende verzen: 

 

 
                                                 
208 508 is de Latijnse tekst die van Doorn gebruikt heeft voor haar vergelijking. Het is een druk uit 1538, die zich 
bevindt in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek onder signatuur Ned. Inc. 508 (zie van Doorn, Der vrouwen 
heimelijcheit, p. 21). 
209 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 38. 
210 Lemay gebruikte als basistekst voor haar vertaling de editie De secretis mulierum. Lyons: Quadratus, 1580. 
New York Academy of Medicine Library (Zie Lemay, Women’s secrets, p. 2 en p. 182). 
211 Van Doorn illustreert het voorkomen van een r-t verlezing aan de hand van het Liber de natura rerum van 
Cantimpré (zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 39). 
212 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 38.  
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Ripuarische  tekst (v. 418-420)   Middelnederlandse tekst (v. 470-472) 

Sulche stont myt synre cracht   Sol comt dan met siere cracht 
Ind gyfft dem unkrefftigen macht   ende ghevet forme der dracht 
Ind macht dat hertze ind gyfft dat leven  ende maect dat herte ende ghevet dleven 

 

‘Het “Sulche” is ongetwijfeld een verkeerd begrepen “Sol”, maar de daaropvolgende regel kan 

onmogelijk van 444 zijn afgeleid.’213 In de vertaling van de Latijnse tekst lezen we ‘In the 

fourth month the sun exercises its power, impresses forms, creates the hearth, and gives 

movement to the sensitive soul.’214

 

 De Gentse lezing sluit beter aan bij dit tractaat, de 

Middelhoogduitse  tekst volgt op deze plaats de Middelnederlandse tekst niet. 

• Ook op een andere plaats merkt van Doorn op dat er een verschil is in woordgebruik 

tussen de Ripuarische  en Middelnederlandse tekst: 

 
Ripuarische  tekst (v. 841-843)   Middelnederlandse tekst (v. 1264-1266) 

Vort sagen ich uch all sonder sparen  Voert seggic u al onghespaert 
coempt van achter der norden wynt  comet van achter die versche wint 
so wirt da gewonnen eyn starck kynt . so werdet daer ghewonnen een kint. 

 
• Uit de volgende vergelijking besluit van Doorn dat de Middelhoogduitse  tekst ook wel 

eens een betere lezing kent dan de Middelnederlandse, een verklaring hiervoor wordt niet 

gegeven: 

 
Ripuarische  tekst (v. 1357-1360)   Middelnederlandse tekst (v. 1389-1394) 

Sy was ionck als ich veriesch   Sie was jonc alsic besach 
Ich lass dat sy versche eppele hiesch  doen hoerde sij ghewach 
Do sy yr zo hantz neit werden en mochten  van nuwen appelen. 
Veyl sy neder harde unsachte   Si seide: hoe mochtiker hebben! 
      Doen seiden sij dat mer niet ghecrighen mochten. 
      Doen viel zij neder harde onsochte 

 
Ook hier blijkt inderdaad dat de Middelhoogduitse  tekst niet afgeschreven kan zijn van het 

Gentse handschrift, want ze hebben een heel verschillende opbouw. Het Berlijnse handschrift 

biedt een betere lezing, want in de Middelnederlandse tekst wordt het rijm plots verbroken: 

appelen rijmt immers niet met hebben.  

 

                                                 
213 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 73. 
214 Lemay, Women’s secrets, p. 85.  



 

 81 

• Ook op de volgende plaats heeft de Middelhoogduitse tekst een betere lezing volgens 

van Doorn. Deze passage ‘geeft weliswaar geen onzin in 444, maar 187 komt overeen met de 

opvatting dat sperma, na vier verteringsfasen, het zuiverste overblijfsel van het bloed is’.215

 

  

Ripuarische  tekst (v. 1521-1523)   Middelnederlandse tekst (v. 1757-1759) 
Spaerina dat is eyn edel bloet   Sperma es een deel bloet 
Wilch altzyt wysz werden moes   dat altoes uut waden moet 
Wilche zyt yt yn de cullen coempt   welc tijt dat in de cullen es comen 
 

Bovendien lezen we dezelfde opvatting in het Latijnse tractaat: ‘the surplus is sent in the color 

of fine clear blood to the seminal receptacles or genitalia, where it is fermented and whitened 

by the power of the testicles.’216

 

 Uut waden kan daarenboven zeer gemakkelijk gezien worden 

als een kopiistenfout.  

 
Uit een eigen vergelijking van de teksten met elkaar blijkt eveneens duidelijk dat er 

onmiskenbare verschillen bestaan. Voor de volgende opsomming ben ik uitgegaan van de 

verschillen waar de Ripuarische versie de beste lezing heeft. Het valt echter niet binnen het 

bestek van deze scriptie om beide teksten vers na vers met elkaar te vergelijken, vandaar dat het 

bij een aantal voorbeelden blijft. 

 
• Betere lezingen in de Ripuarische tekst kunnen we onder andere merken wanneer het 

rijm niet meer klopt in het Gentse handschrift (dit staat vetjes aangegeven): 

 
Ripuarische  tekst (v. 270-274)   Middelnederlandse tekst (v. 299-303) 

da dat kynt lyght ich sagen uch dat   daer ’t kint leghet ic segghe u dat  
ind gheit dem kynde zom navel ynn   ende gaet den kinde ten navel inne 
na dem ich de wairheit kenne.   nadien dat ic die waerheit lie.217

De ader brengt uss der leveren dat bloet  Die adere bringhet uter leveren bloet 
 

Da dat kynt by leven mois    daer dat kint bi leven moet 

 
In het Middelnederlandse voorbeeld van de Ripuarische tekst zal ynn wel gerijmd hebben met 

kenne (we kunnen de vormen inne en kinne veronderstellen, deze combinatie komt ook voor in 

het Gentse handschrift, zie het rijm in v. 385 en v. 386: kinne en inne). De werkwoorden 

kennen en liën betekenen hetzelfde, maar aangezien het rijm verbroken is in het Gentse 

handschrift, heeft de Middelhoogduitse  tekst hier de betere lezing. 

 

                                                 
215 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 74. 
216 Lemay, Women’s secrets, p. 146-147. 
217 Blommaert corrigeerde dit vers foutief tot ‘nadien dat ic die waerheit lie [kinne]’. 
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Ripuarische  tekst (v. 388-393)   Middelnederlandse tekst (v. 442-445) 

Capricornius hait de knyen   Capricornus hevet die knien 
in synre gewalt als wir beseyn.   in siere ghewelt, alse wi besien. 
Aquarius coempt na desem   Aquarius comt na desen 
dat mach wail de eylffde wesen,    
haymen ind schenen so maicht hey   hamen ende scenen so maect hi 

 
De kopiist van het Gentse handschrift heeft een vers overgeslagen, waardoor het rijm niet meer 

klopt. Dit weggevallen vers vinden we wel terug in onze tekst, op deze plaats heeft de 

Middelhoogduitse  tekst dus de beste lezing.  
Ripuarische  tekst (v. 572-574)   Middelnederlandse tekst (v. 1484-1485) 

Dat velgyn wirt int zwey gestechen   Dat vel wort ontwee ghesteken 
Myt des mans lede als hey genoet    
So schuyst dar uss dat bloet roedt   dan comt daer uut dat bloet al roet 

 
Ook in dit citaat merken we dat de kopiist van de Middelnederlandse tekst een vers heeft 

overgeslagen. 

 
• Betere lezingen in het Berlijnse handschrift vinden we niet enkel via het rijm, maar ook 

door de woorden onderling te vergelijken. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende verschrijvingen 

of andere kopiistenfouten in de Middelnederlandse tekst, waar de Middelhoogduitse  tekst het 

goede woord heeft: 

 
Ripuarische  tekst (v. 147)    Middelnederlandse tekst (v. 153) 

want uss der leveren coympt syn vart  want uter poerten comt sine vaert 

Uit de context blijkt dat de Ripuarische tekst de beste lezing heeft. Menstruum komt immers uit 

de lever, dan gaat het naar de baarmoeder en via de vagina verlaat het menstruum vervolgens 

het lichaam. In de Middelnederlandse tekst schreef de kopiist ‘poerten’ in plaats van het 

verwachte woord lever, en dit omwille van het voorgaande vers waarin ook ‘poerten’ staat.  

 
 

Ripuarische  tekst (v. 450)    Middelnederlandse tekst (v. 502) 

ind gyfft dem kynde vuychticheit   ende ghevet den kinde voeticheit 
Het Middelnederlands Woordenboek geeft bij voeticheit: ‘Waarschijnlijk verkeerde lezing voor 

voc(h)ticheit.’ 
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Ripuarische  tekst (v. 644)    Middelnederlandse tekst (v. 1565) 

umb de voilheit de ee was zovoiren   omme die wulheit die daer was voere 
‘Wulheit’ komt niet voor in het Middelnederlands Woordenboek, maar in dit woord kunnen we 

zeer gemakkelijk de kopiistenfout herkennen als we de vorm ‘vuulheit’ veronderstellen.218

 

  

 
Ripuarische  tekst (v. 675-676)   Middelnederlandse tekst (v. 1076-1077) 

man vyndt yn menchen steyn staen   men vint oec in meneghen steden staen 
van mynschen beisten ind serpenten figuren  van menschen van beesten van serpente figuren 

Uit het Latijnse tractaat blijkt dat het in dit citaat gaat over fossielen: door de kracht van de 

planeten kunnen figuren van mensen en dieren afgetekend staan in stenen. De Ripuarische tekst 

kent dus de correcte lezing ‘steyn’. 

 
 

Ripuarische  tekst (v. 1089)   Middelnederlandse tekst (v. 835) 

off myt smere geladen all    oft met zeneere gheladen al 
Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt bij seneere: ‘Misschien verkeerde lezing voor 

senewe ... doch men zou dan toch eerder een mv. verwachten: ook past het woord niet zoo heel 

goed bij geladen.’ Dit vers komt uit een vroedvrouwenhandleiding, die integraal voorkomt in 

het Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré. Ook in dat werk lezen we de betekenis 

van smere. 

 
 

Ripuarische  tekst (v. 1177)   Middelnederlandse tekst (v. 927) 

dat sulch wyff den arbeit hait groiss   dat sulc wijf hevet den lost so groot 
In de aanmerking bij lust in het Middelnederlands Woordenboek vernemen we dat op deze 

plaats last (zware taak, hier barensweeën) in het Gentse handschrift moet worden gelezen.  

 
 

• Soms merken we ook dat de inhoud in de Middelhoogduitse  tekst duidelijker is, omdat 

een belangrijk woord in de Middelnederlandse tekst niet is overgeschreven, bijvoorbeeld: 

 
Ripuarische  tekst (v. 926)    Middelnederlandse tekst (v. 1618) 

up yren boich bynden dat kruyt   op haren buuc dat cruut 
In de Middelnederlandse tekst ontbreekt het werkwoord, dat wel voorkomt in de 

Middelhoogduitse tekst. 

                                                 
218 De legger van de Middelnederlandse tekst zou dan niet in hetzelfde geschrift geschreven zijn, immers de ‘w’ 
van het Gentse handschrift kan niet verward worden met een dubbele ‘u’. 
 



 

 84 

 
Ripuarische  tekst (v. 1121-1122)   Middelnederlandse tekst (v. 869-890) 

mer sy sall setzen yr vynger zer vart  maer zij sal haren vinger ter vaert 
an des kyntz schoilder ind dryven sy ynwart  an’t kinds scouderen ende dringhet inwaert 

Ook hier missen we in de Middelnederlandse tekst het werkwoord. 

 
 

Ripuarische  tekst (v. 1309-1311)   Middelnederlandse tekst (v. 1337-1339) 

all en ontgeit heissen wyven neit   al en ontgaet den wiven niet 
myt der orynen als man suyt   algader metter orinen als men’t siet 
it verdruycht yn bynnen yn all wail   nochtan verdroeghet haer binnen wel 

De Ripuarische  tekst is veel duidelijker qua inhoud: bij hete vrouwen verdroogt een deel van 

het sperma in hen, net omdat ze heet zijn. Daarom komt niet alles mee met hun urine. De 

Middelnederlandse tekst heeft het adjectief heet er niet bij staan, waardoor het lijkt alsof ook 

bij koude vrouwen het sperma in hen verdroogt. 

 
 

Ripuarische  tekst (v. 1425-1426)   Middelnederlandse tekst (v. 1652-1653) 

Ind dede sy over den kessel sytzen gaen  ende daese daer over sitten gaen 
Ind leis den swadem upwart slaen   ende liet den doem opwaert slaen 
 

Uit de Ripuarische tekst verstaan we dat de vrouw moet plaatsnemen boven een ketel. De 

dampen die opstijgen vanuit de ketel, dringen zo binnen in haar vagina. Aangezien de 

Middelnederlandse tekst “ketel” niet vermeld, is het moeilijk om deze passage daar te 

begrijpen. 

 

6.3.3. Conclusie 

Het rijm, verschrijvingen en weggelaten woorden in de tekst van het Gentse handschrift maken 

duidelijk dat de Ripuarische tekst op die plaatsen de betere lezing kent. Bijgevolg kan onze 

tekst geen afschrift zijn van het Gentse handschrift. De sterke onderlinge overeenkomsten 

duiden dus niet op een afschrift, maar wel op een gemeenschappelijke voorbeeldtekst. Een 

belangrijke opmerking in verband met dat voorbeeld is dat die ook de tekst Fysiognomie moet 

hebben bevat, anders is het immers niet mogelijk dat zowel het Gentse als het Berlijnse 

handschrift de aankondigingen ervan hebben overgenomen. Deleu bijvoorbeeld acht het ook 

zeer waarschijnlijk dat Der vrouwen heimelijcheit en Fysiognomie geschreven zijn door 

eenzelfde dichter, gezien de twee aankondigingen en de overeenkomsten in de taal van beide 

teksten. Ook van Doorn en Kuiper komen tot hetzelfde besluit: 
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Het slot van Gelaet- en Karakterkunde is wat hoofs-lyrische sfeer betreft niet identiek  -
het vierrijm ontbreekt- maar wel in overeenstemming met Der vrouwen heimlicheid. In een 
epiloog die te uitvoerig is om hier te citeren kondigt de auteur zijn jonkvrouwe en zichzelf 
af, waaruit wij -zij het met tegenzin- opmaken dat beide teksten bij elkaar horen.219

 
 

Aangezien Der vrouwen heimelijcheit en Fysiognomie samen opgenomen zijn in het Gentse 

handschrift én zijn voorbeeld, moeten de twee teksten inderdaad een geheel gevormd hebben. 

Verder onderzoek zou bijgevolg moeten uitwijzen waarom Fysiognomie niet voorkomt in het 

Berlijnse handschrift. 

 

6.4. De legger van het Berlijnse handschrift 

We hebben tot dusver al gezien dat ons tractaat teruggaat op een Middelnederlandse tekst, nu 

moeten we nog te weten proberen komen of dit gepaard is gegaan door bemiddeling van een 

andere Middelhoogduitse tekst, of dat onze kopiist daarentegen zelf zijn Middelnederlandse 

legger vertaald heeft naar het Ripuarisch.  

 
Ook van Doorn heeft zich gebogen over dit probleem, en ik treed haar bij in haar conclusie dat 

er wel degelijk nog een Duitstalige tekst moet zijn geweest, want ‘het is namelijk niet 

aannemelijk dat 187 zelf, met zijn onbegrip voor de tekst, ingrepen zal hebben verricht als het 

vertalen van een middelnederlandse tekst’.220 Met “onbegrip voor de tekst” bedoelt ze ‘dat de 

kopiist van 187 kon schrijven, maar dat hij absoluut geen notie had van de inhoud van zijn 

werkstuk.’221

  

   

Dat de kopiist zijn legger niet begreep, kunnen we afleiden uit de vele verschrijvingen voor 

vaktechnische woorden. Verder lijkt het onwaarschijnlijk dat een kopiist die er niet in slaagt 

om in de war geraakte katernen op de goede manier te ordenen, zelf een Middelnederlandse 

tekst zou hebben omgezet in zijn eigen taal. 

 
Deze Ripuarische tekst gaat dus terug op een andere Middelhoogduitse legger, die op zijn beurt 

afgeschreven is van een Middelnederlands handschrift. Van Doorn besluit dat het bij die twee 

Duitstalige teksten gebleven is: ‘Tussen de eerste nederrijnse vertaling, al meteen zonder 

lyrische onderbrekingen, en 187 zitten geen kopieën meer. De tekst van 187 zou dan al 

ongetwijfeld meer ‘verduitst’ zijn en de verschillen tussen hem en 444 groter.’222

 

  

                                                 
219 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 546. 
220 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 72. 
221 Ibid., p. 61. 
222 Ibid., p. 76. 
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6.5. Stemma 

Van Doorn heeft een stemma opgesteld, waarbij ze ervan uitgaat dat er op een bepaald moment 

een prozavertaling heeft bestaan ‘en als er geen ‘officieel’ middelnederlands prozatractaat is 

geweest, dan zal de vertaler naar het Middelnederlands in ieder geval een proza-‘klad’-

vertaling hebben gemaakt eer hij aan zijn berijming begon.’223 Over de plaats die het Gentse 

handschrift inneemt binnen dit stemma kan kort gesteld worden dat die tekstversie -blijkens de 

gave symboliek- dicht bij het archetype moet hebben gestaan.224

 

 Ook weten we dat onze tekst 

niet kan afstammen van het Gentse handschrift, het omgekeerde is ook niet mogelijk.  

Van Doorn en Kuiper postuleerden dat er eerst een didactische tekst bestond, waarvan de 

Ripuarische versie een getuige is. Op basis van die didactische tekst werd in een later stadium 

een idyllische tekst gecomponeerd voor Margareta Godevartse.225

 

 Van Doorn verliet deze 

denkpiste in haar doctoraalscriptie en veronderstelde vervolgens dat een berijmde 

Middelnederlandse lyrische bewerking aan de basis lag voor zowel de voorganger van het 

Gentse handschrift als voor de legger van het Berlijnse handschrift. In de legger van de tekst uit 

het Gentse handschrift werden aanpassingen doorgevoerd om het acrostichon te kunnen 

bekomen; de lyrische intermezzo’s werden verwijderd door de kopiist van de legger van het 

Middelhoogduitse tractaat. 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat deze opvattingen niet overeenstemmen met de bevindingen 

die we hier bekomen zijn. Wij concluderen namelijk dat er ten minste twee Middelhoogduitse 

teksten moeten zijn geweest, op basis van een Middelnederlands handschrift dat de lyrische 

intermezzo’s geschrapt heeft; door deze aanpassing werd het acrostichon verminkt. In de 

Middelnederlandse traditie van Der vrouwen heimelijcheit was er dus eerst een idylische tekst 

die aan de basis lag voor enerzijds de tekst uit het Gentse handschrift, en anderzijds voor het 

Middelnederlandse voorbeeld van de Ripuarische tekst. Dit Middelnederlandse voorbeeld was 

louter didactisch, onze Ripuarische tekst is een representant van die didactische bewerking. Het 

stemma dat van Doorn ons presenteert,226

 

 kunnen we bijgevolg bijstellen: 

 
 
 

                                                 
223 Ibid., p. 76. 
224 Voor meer informatie omtrent de symboliek in de tekst van het Gentse handschrift verwijs ik naar van Doorn 
en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 542-546. 
225 Van Doorn en Kuiper, Der vrouwen heimlicheid, p. 549. 
226 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 76. 
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Van Doorn: 

    Mnl. prozatractaat 

        

       Mnl. lyrische bewerking op rijm 

 

             N. rijns zonder lyriek   Mnl. lyr. bew. op rijm + acrostichon 

 

   187      444 

 

 

 

 

 

Nieuwe versie: 

     Mnl. prozatractaat 

   

   Mnl. lyrische bewerking op rijm + acrostichon 

   

    Mnl. zonder lyriek en met verminkt acrostichon   444 

 

    Middelhoogduitse bewerking 

    

   187 
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7. De inhoud van Van der vrauwen heymlicheide 
 
7.1. Inleiding 

Bij de bespreking van de inhoud wordt uitgegaan van de Middelnederlandse tekst, omdat die 

dichter bij het archetype staat dan de Ripuarische tekst.227 Er wordt tevens van deze 

gelegenheid gebruik gemaakt om elk hoofdstukje van Der vrouwen heimelijcheit beknopt te 

vergelijken met de Latijnse en Franse versie.228 Het doel van deze vergelijking is om aan te 

tonen waar onze tekst het Latijnse en / of Franse voorbeeld (niet) volgt. Ieder hoofdstukje 

wordt hiervoor zo kort mogelijk samengevat, tussen haakjes wordt aangegeven of dit aspect 

voorkomt in de Latijnse tekst (Lat.), in de Franse (Fr.) of in beide tractaten (Lat.+Fr.).229

 

 

7.2. Bespreking van de inhoud 

7.2.1. Proloog (Hs. G. v. 1-31) 

Een dame heeft me gebeden iets te schrijven dat nuttig is. Aangezien ik haar zo bemin, heb ik 

me toegelegd op een boek dat de heimelijkheid van de vrouwen beschrijft. Maar ik hoop dat ze 

het me niet kwalijk zal nemen dat ik haar heimelijkheid te boek stel (Fr.).  

 

7.2.2. Over conceptie, de baarmoeder en menstruum (Hs. G. v. 32-123) 

Iedere persoon ontspringt uit het zaad van de vader en de moeder (Lat.63 + Fr.), het zaad van 

de vader heet sperma, dat van de moeder menstruum; wanneer er gemeenschap is dan verlaat 

het sperma de man en het menstruum de vrouw (Fr.). In geneeskundige boeken staat dat beide 

zaden zich vermengen in de vagina, vervolgens wordt het zaad opgenomen in de baarmoeder 

(Lat.65 + Fr.). Aristoteles zegt dat de baarmoeder inwendig gelegen is en nadat het zaad er 

terecht gekomen is, sluit de baarmoeder zich (Fr.) zodanig hard dat er geen naaldenpunt meer 

tussen kan worden gestoken (Lat. A 66 + Fr.). Als er conceptie is geweest, dan blijven de 

                                                 
227 Indien de Ripuarische tekst een andere lezing kent dan wordt dit uiteraard opgenomen in voetnoot. De lyrische 
intermezzo’s worden vanzelfsprekend niet behandeld. 
228 Voor het Latijnse tractaat baseer ik me op de Engelse vertaling van Lemay, voor de Franse tekst wordt de 
diplomatische transcriptie gebruikt die van Doorn maakte van hs. 19994. Indien van Doorn in haar scriptie 
verwijst naar het Franse handschrift 631 –dat uiteindelijk nauwer verwant is met onze tekstversie- dan wordt dit 
zeker vermeld in voetnoot. 
229 Het paginanummer van het begin van de vindplaats in de Latijnse tekst wordt eveneens weergegeven tussen 
haakjes, omdat onze tekst op veel plaatsen de opbouw van het Latijnse tractaat niet volgt. Ook als er informatie 
afkomstig is uit de twee commentaren -door Lemay aangeduid als A en B- die de Latijnse tekst vergezellen, wordt 
dit aangegeven tussen haakjes.  
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menstrua die elke maand voorkomen, uit (Lat.69 + Fr.).230 Onze tekst heeft hierbij nog: “Het 

staat nochtans beschreven dat er vrouwen zijn die tweemaal per maand hun maandstonden 

hebben.”231 Het menstruum is onverteerd voedsel (Lat. 69 + Fr.), want de heetste vrouw is nog 

kouder dan de koudste man, en daarom kan zij haar eten niet volledig verteren (Lat. A 74 + 

Fr.). Daarom rest de vrouw overtollig bloed dat elke maand verwijderd moet worden, zodra ze 

12 of 13 jaar is (Lat. 69 + Fr.). 232 Onze tekst heeft hierbij nog: “bij sommige vrouwen komen 

hun maandstonden pas als ze 19 jaar zijn.”233 De maandstonden houden op als de vrouw 40 of 

50 jaar is (Fr.), onze tekst heeft hierbij: “naargelang ze heet of koud zijn.”234

 

  Vrouwen hebben 

niet allemaal op hetzelfde tijdstip hun regels, en de pijn die ze ondervinden hangt af van hun 

complexie (Lat. 69 + Fr.). Hete vrouwen hebben meer last dan koude vrouwen, er zijn ook 

bepaalde vrouwen die zeer wellustig zijn als ze hun regels hebben (Fr.). 

7.2.3. Over de aard van menstruum (Hs. G. v. 130-206) 

Menstruum is bloed, uitgezonderd bij vrouwen met een verstoord evenwicht van de humoren, 

hun menstruum ziet bleek of donker (Lat.72 + Fr.). Maandstonden komen uit de vagina, net 

zoals urine.235 Een vrouw heeft haar regels omdat ze haar eten niet voldoende verteert, indien 

ze zo warm zou zijn als een man dan zou ze sperma aanmaken en geen menstruum (Lat.73). 

Als een vrouw zwanger is dan houden de maandstonden op, omdat het kind met dat bloed 

gevoed wordt; maar wanneer een zwangere vrouw gemeenschap heeft, dan komt het 

menstruum ook omdat de zenuwen hierdoor ontspannen worden. Dit verklaart waarom 

zwangere vrouwen zeer verlangen naar seks, het onverteerde voedsel stapelt zich namelijk op 

en verhit hen (Lat.76 +Fr.).236 Enkel de vrouw en de merrie hebben nog gemeenschap na de 

conceptie (Lat. B 77 + Fr.).237

 

 

                                                 
230 Het beeld waarin de menstrua voorgesteld worden als bloemen, vinden we ook terug in de Franse tekst, niet in 
het Latijnse tractaat. 
231 In de scriptie van Van Doorn lezen we dat deze verzen ook voorkomen in het Franse handschrift 631: ‘ne an 
moins aucune femme sont qui lont ii fois le mois’, zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 45. 
232 In de Ripuarische tekst is dit 14 en 13 jaar. 
233 Opnieuw vinden we deze informatie terug in het Franse hs. 631: ‘aucune nen nont point deuant quelle aient xix 
ans’, zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 45. 
234 Dit komt evenwel ook voor in het Franse hs. 631: ‘selon ce quelle sont chauldes ou froides’, zie van Doorn, 
Der vrouwen heimelijcheit, p. 45. 
235 In de Ripuarische tekst werd ‘urine’ niet gekopieerd (v. 150): ‘also alst den wyven ussgaet’. 
236 De Franse tekst geeft hierbij nog aan dat het lid van de man hen verkoudt. 
237 Commentaar B geeft als tweede reden aan waarom een vrouw nog gemeenschap wil: omdat zij zich het plezier 
kan herinneren. Een merrie wil nog paren omdat ze veel eet en goed verteert, waardoor ze veel overtollig bloed 
heeft. De Franse tekst die hier vergeleken wordt, vermeldt de merrie niet; het Franse hs. 631 daarentegen wel: 
‘excepte la femme et le jument’, zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 46. 
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7.2.4. Over witverlies (Hs. G. v. 211-226) 

Als de menstrua niet optreden, hebben de vrouwen last van een andere kwaal die hen kwelt, dit 

komt omdat ze koud zijn (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Trotula238

 

 zegt dit, en het heeft 

een witte kleur. Niet alle vrouwen hebben hier last van, enkel de koude vrouwen.” 

7.2.5. Overgangsverzen (Hs. G. v. 235-252) 

In een boek van Pictagoras staat beschreven hoe de ontwikkeling van het ongeboren kind 

verloopt (Fr.) Onze tekst heeft hierbij nog: “Daarover ga ik het nu hebben want we hebben 

genoeg gezegd over de heimelijkheid van vrouwen.239 Zoals een boom geen vrucht kan dragen 

zonder bloemen, zo kan een vrouw geen vrucht krijgen als haar bloemen niet voortkomen.”240

 

 

7.2.6. Over de ontwikkeling van het ongeboren kind en zijn voeding (Hs. G. v. 258-318)   

Zodra de conceptie gebeurd is, dan is het kind de eerste zeven dagen als melk, de volgende 

zeven dagen als bloed, de zeven dagen hierna krijgt het vorm (Lat.78 +Fr.).241 Onze tekst heeft 

hierbij nog: “de vierde zeven dagen krijgt het een menselijke vorm, de vijfde zeven dagen 

groeien aderen, beenderen en huid.” Dan zijn de veertig dagen gepasseerd en alle vrouwen 

zeggen -dus ik haal dit zeker aan- dat een kind dan volgroeid is (Fr.).242 Onze tekst heeft 

vervolgens nog: “Nochtans zeg ik dat men vindt dat sommige kinderen voor de vijfde maand 

verstoord worden in hun ontwikkeling omdat de moeder ongezond is en onvoorzichtig in 

bepaalde zaken waarover ik niet al te veel wil zeggen.” Plinius leert ons dat uit de lever een 

ader komt die naar de navel van het kind loopt.243 Deze ader brengt bloed aan uit de lever 

waarmee het kind gevoed wordt totdat het geboren is. Uit de lever vertrekken tevens twee 

kleine aders naar de borsten, ook die adertjes bevatten bloed uit de lever maar dit bloed zal 

melk worden in de borsten als het er een tijdje heeft geweest244 (Lat.109+ Fr.).245

                                                 
238 De Middelhoogduitse tekst leest “Trocula”, de Middelnederlandse tekst heeft “Tortula”. Er mag wel worden 
aangenomen dat “Trotula” bedoeld wordt. 

 

239 In de Ripuarische tekst staat: over de heimelijkheid van bloemen. 
240 In het Latijnse tractaat wordt de vergelijking met de boom concreet gemaakt, zie commentaar B p. 79. 
241 De opvattingen verschillen hier wel: in de Latijnse tekst is het zes dagen als melk, negen dagen als bloed en de 
volgende twaalf dagen krijgt het vorm. De Franse tekst heeft: zeven dagen als melk, veertien dagen als bloed, op 
de 21e dag vormt het lichaam zich gedurende één maand maar op de 24e dag lijkt het al op een mens. 
242 De Franse tekst vermeldt evenwel niet dat alle vrouwen dit zeggen. 
243 In de Ripuarische tekst werd ‘ader’ niet gekopieerd: ‘dat uss der leveren coympt gegaen / eyn ind geyt dar zer 
stat’ (v. 268-269). 
244 In de Ripuarische tekst werd het vers niet gekopieerd waarin we lezen dat het bloed melk wordt in de borst ‘als 
het er een tijdje is geweest’. 
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7.2.7. Over de ziel van het kind (Hs. G. v. 323-355) 

De eerste passage van dit hoofdstukje komt niet voor in de Latijnse tekst, en aangezien onze 

tekstversies hier verschillen van elkaar246 en van het Franse tractaat wordt het volledig 

weergegeven. De Middelhoogduitse tekst heeft: “Na 40 of 50 dagen zendt God het kind een 

ziel, soms gebeurt dit ook eerder. Sommige kinderen ontvangen hun ziel na 30 dagen. Kinderen 

die na 40 dagen hun ziel krijgen, worden in de 8ste  maand geboren. Zij die hun ziel pas 

ontvangen na 45 dagen zullen in de 9de maand ter wereld komen.” In de Middelnederlandse 

versie is dit: “Het kind ontvangt de ziel na 40 of na 45 dagen, soms ook vroeger. Kinderen die 

na 30 dagen hun ziel krijgen, zal men maar 7 maanden dragen. Zij die hun ziel ontvangen na 40 

dagen zullen in de 7de maand geboren worden. De kinderen die hun ziel krijgen na 45 dagen, 

worden in de 9de maand geboren.” In de Franse bewerking luidt dit: “God geeft hen het leven 

na 50 dagen, er zijn er die hun ziel ontvangen na 30 dagen, zij worden maar 7 maand gedragen. 

Zij die hun ziel krijgen na 40 dagen, worden 9 maand gedragen.” Vervolgens lezen we dat 

kindjes die in de 7de  maand geboren worden, levensvatbaar zijn, maar zij die in de 8ste maand 

worden geboren, zullen vlug sterven. Zij hebben in de 7de maand immers veel te veel energie 

verloren, en ze hebben in de 8ste maand niet kunnen rusten (Lat.106 +Fr.).247

 

 

7.2.8. Over de inwerking van de planeten op het karakter (Hs. G. v. 361-403) 

Nadat het ongeboren kind volgroeid is, werken de planeten in op het karakter van het kind. 

Saturnus geeft het kind oordeelsvermogen, Jupiter geeft het moed en trots, Mars maakt het kind 

driftig en kwaadaardig, Venus vervolgens geeft het kind verlangen naar onkuisheid en spel.248 

De Zon is belangrijk voor het geheugen en het verstand, Mercurius maakt het kind vrolijk en 

lustig naar aardse zaken. De Maan zorgt ervoor dat het kind ijverig en snel is (Lat.81 +Fr.).249

 

 

Hierna heeft onze tekst nog 14 verzen waarin het volgende hoofdstuk wordt aangekondigd. 

                                                                                                                                                           
245 Het Latijnse tractaat is echter niet zo specifiek: de menstrua vloeien naar de borsten waar het gekookt wordt tot 
een witte substantie. Deze moedermelk gaat via de navelstreng naar de baarmoeder zodat het kind ermee gevoed 
wordt. De rol van de lever in dit proces wordt vermeld in commentaar B p. 110-111. 
246 De Ripuarische tekst heeft verzen die niet voorkomen in de Middelnederlandse tekst, maar ook omgekeerd 
staan er verzen in de Middelnederlandse versie die niet opgenomen zijn in de Ripuarische tekst. 
247 De Franse tekst zegt enkel: “Kinderen die in de 8ste maand geboren worden, zullen niet lang leven.” 
248 In de Ripuarische tekst ontbreken vier verzen: ‘[Jupiter] brengt het trots, Mars maakt het kind driftig en 
kwaadaardig, Venus geeft het kind verlangen’. 
249 Deze opsomming in onze tekst verschilt van het Latijnse en Franse tractaat. De volgorde in de Latijnse tekst is: 
Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius, Maan. De Franse bewerking heeft: Saturnus, Jupiter, Mercurius 
en Zon, Venus, Mars, Maan. Zie p. 78 van deze scriptie. 
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7.2.9. Over de inwerking van de dierenriemtekens en planeten op de ledematen (Hs. G. v. 408-

570) 

Onze tekst heeft ter inleiding: “Sterrenkundigen geven te kennen dat de zon ieder jaar twaalf 

tekens doorloopt gedurende één maand, dit begint in maart.”250 Het eerste teken is Aries, hij 

regeert het hoofd, Taurus vormt de nek en de hals, Cancer zorgt voor de schouders, Leo is 

verantwoordelijk voor de borstkas en het middenrif,251 Virgo voor de maag en de ingewanden, 

de ribben en de zijden. Libera maakt de nieren, Scorpio de genitaliën, Sagittarius het 

achterwerk en de aars.252 Capricornus beheerst de knieën, Aquarius de kuiten en schenen en als 

laatste regeert Pisces de voeten.253 Iedere planeet werkt gedurende één maand in op het kind: 

Saturnus houdt het zaad tezamen, Jupiter zorgt ervoor dat het kind gevormd wordt en dat het 

goed groeit, Mars scheidt de armen en de schenen van de zijden, deze planeet vormt ook de 

hals en het hoofd. De Zon maakt het hart en geeft het kind leven (Lat.81 +Fr.).254 Nochtans 

staat beschreven dat het hart als eerste wordt gemaakt, uit de kracht van het hart groeien de 

andere ledematen; zo zegt Aristotules het immers (Lat.85). Het hart leeft als allereerste in de 

mens, en het sterft het allerlaatst (Lat.A 78 + Fr.). Vervolgens is het de beurt aan Venus, zij 

staat in voor de oren, de neus en de mond, en ook voor de genitaliën, tevens scheidt zij de tenen 

en de vingers. Mercurius maakt de stem, wenkbrauwen, haar, ogen en nagels. De Maan zorgt 

ervoor dat het kind volmaakt is, ook voorziet ze het kind van huid. Opnieuw werken Mercurius 

en Venus in op het kind,255

                                                 
250 In de Ripuarische versie begint het in januari: ‘ind begynt yn Januarius’ (v. 358). 

 zij geven het kind immers vochtigheid. Dan komt Saturnus 

opnieuw, hij verkoelt en verdroogt het kind, maar indien een kind in de maand van Saturnus 

wordt geboren, dan zal het niet lang leven. Voorts, als iemand een gekwetst ledemaat heeft en 

de maan staat in het teken van dat ledemaat, dan is de toestand zorgelijk want de maan is nat en 

wak (Lat.85 +Fr.). Als iemand dit wil testen, dan moet hij een stuk vlees naar de maan houden, 

er zullen wormen in groeien (Lat.87). Avicenna hoorde ik zeggen dat wanneer een kind ziek is 

geworden, dat de ziekte alleen maar erger wordt naarmate de maan zich voltrekt, want dan 

vermeerderen immers alle humoren (Fr.). Volgens Albertus kent de voltrekking van de maan 

vier fasen, vooral de laatste fase is gevaarlijk: men kan zich kwetsen aan ijzer, want de maan is 

nat en het ijzer koud (Lat.88 +Fr.). Een man kan bijgevolg ernstig gekwetst worden als hij 

251 In de Ripuarische tekst lezen we een kopiistenfout, in plaats van ‘diafragma’ staat er ‘die fragina’. 
252 In de Middelnederlandse tekst lezen we ‘nasen ende dat fundament’, voor het probleem in verband met ‘nasen’ 
verwijs ik naar p. 78. 
253 In deze opsomming ontbreekt Gemini, zie p. 74. 
254 Waar in de Ripuarische tekst de verzen verwacht werden over de zon,  lezen we: ‘sulche stont myt synre cracht 
/ ind gyfft dem unkreffigen macht’, hiervoor verwijs ik naar p. 80. 
255 In de Ripuarische tekst is dit enkel Mercurius. 
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gemeenschap heeft met een vrouw die een stuk ijzer in haar vagina heeft geplaatst. Slechte 

vrouwen kennen dit trucje maar al te goed, en indien ik de Schepper niet zou vrezen dan zou ik 

er meer over vertellen. Maar ik wil je toch nog één ding zeggen over het laatste kwartier van de 

maan: Schijnt de maan dan op het hoofd van iemand die slaapt, die persoon zal een hoofdzweer 

krijgen en reuma (Lat.88). Onze tekst heeft hierbij nog: “Houdt men een kind lang in de stralen 

van de maan, jicht zal opkomen in al zijn ledematen.”256

 

 

7.2.10. Over de holtes in de baarmoeder en over de complexieën (Hs. G. v. 576-642) 

Onze tekst heeft hier: “Ik zal weldra vertellen hoe het komt dat de ene mens kort is en de 

andere lang, maar eerst bekijken we hoe het komt dat een vrouw meer dan één kind kan dragen. 

We hebben al gehoord dat de baarmoeder een lid is, natuurlijk aan de vrouw gezet, bovenaan is 

het aderachtig, vanonder vleesachtig. Binnenin is de baarmoeder nauw, de maag ligt 

erboven.”257 Er zijn zeven holtes in de baarmoeder, drie in de rechter- en drie in de linkerzijde, 

in het midden is er ook een holte (Lat. B 99). In de rechterzijde draagt men jongetjes, in de 

linkerzijde meisjes, het midden is voorbehouden voor hermafrodieten (Lat.117 +Fr.). Als een 

vrouw in haar rechterzijde een meisje draagt, dan zal het mannelijk wezen; draagt ze een 

jongetje in haar linkerzijde, dan zal het vrouwelijke trekjes hebben (Fr.). Weet ook dat een 

vrouw wel zeven kinderen kan dragen in één keer (Lat.B 99). Hermafrodieten hebben zowel 

mannelijke als vrouwelijke genitalieën (Lat.117 +Fr.).258 Als de vrouw het zaad in haar 

baarmoeder heeft en het scheidt zich, dan zal de vrouw evenveel kinderen dragen als het zaad 

zich gescheiden heeft in de holtes (Lat.B 99). Een hete en droge cholericus brengt een smal en 

lang kind voort, een koude en natte flegmaticus zorgt voor een kort en dik kind, uit een hete en 

natte sanguinicus komt een middelmatig kind, een droge melancholicus259 brengt een klein 

droef kind voort (Lat. 100 + Fr.).260

 

 Onze tekst heeft vervolgens een aankondiging voor de 

volgende tekst in het Gentse handschrift: “Straks zal ik schrijven over de complexieën.” 

7.2.11. Over het tijdstip van de geboorte, over abortus (Hs. G. v. 708-784) 

Opnieuw lezen we een aankondiging voor Fysiognomie: “Later zal nog meer volgen over de 

complexieën, daarom wil ik nu wat zeggen over de geboorte van het kind.” Het kind kan 
                                                 
256 Van Doorn geeft expliciet aan dat deze verzen ook niet voorkomen in het Franse hs. 631. 
257 Deze informatie komt ook voor in het Franse hs. 631, zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 50. 
258 Over de tussenkomst van deze verzen over hermafrodieten, zie p. 75. 
259 In de Ripuarische tekst lezen we: ‘bedroiffden melancolyn’, uit de Latijnse en Franse tekst blijkt dat de 
Middelnederlandse tekst de beste lezing heeft, namelijk ‘droog’. 
260 Deze passage in de Latijnse tekst behandelt wel de complexie van dieren. 
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natuurlijk geboren worden in de 9de , 7de of in de 8ste maand (Lat.101 +Fr.), soms zelfs in de 

10de of 11de maand, maar niet later dan dit (Lat.101). Nochtans lezen we over een kind dat in de 

14de maand werd geboren, de tandjes begonnen zelfs al te groeien.261 Alle dieren in de wereld 

hebben een afgebakende periode van dracht, behalve de mensen (Fr.). Sommige vrouwen baren 

in de tweede maand van hun zwangerschap, maar dit lijkt eerder op een stuk vlees dan op een 

mens.262 Een voortijdige bevalling gebeurt omdat de vrouw haar natuur verstoord is en omdat 

ze teveel beweegt, haar baarmoeder wordt hierdoor beroerd. Slechte vrouwen passen dit dan 

ook toe als ze merken dat ze zwanger zijn: ze gaan wandelen, dansen, springen, ze worstelen 

met mannen en hebben gemeenschap (Lat.102 +Fr.). Deze vrouwen vrijen vaak omdat ze door 

het plezier dat ze daarvan ondervinden, vergeten dat ze hun ongeboren kind vernietigd hebben 

(Lat.102). Onze tekst voegt hieraan toe: “De zwangerschap wordt onderbroken door deze 

zaken, maar als men ook bijvoorbeeld viooltjessiroop in zoet bier giet,263

 

 en men laat dit zeven 

dagen staan, als de vrouw het opdrinkt dan zal het kind ook geaborteerd worden. In de 

geschriften vinden we nog veel middeltjes, maar ik zal er niet op ingaan want er kan zonde in 

liggen. Wat baat het immers dat ik het vertel, het schaadt meer dan het goed doet. Toch heb ik 

het een beetje uit de doeken gedaan, opdat niemand durft zeggen dat ik het niet weet.” 

7.2.12. Over ongemakken tijdens de bevalling (Hs. G. v. 790-810) 

Sommige vrouwen lijden enorm veel pijn tijdens de bevalling, want soms scheurt de vagina 

open tot de anus: als dit gebeurt, dan moet er een zalfje op gesmeerd worden (Lat.107 +Fr.) 

Maar niet alle vroedvrouwen zijn even goed, vandaar dat veel kinderen verloren gaan; Plinius 

beklaagde zich hier al over (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Het is bijzonder jammer want 

deze kinderen worden noch geboren, noch gedoopt.” 

 

7.2.13. Vroedvrouwenhandleiding (Hs. G. v. 823-945) 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de vroedvrouw moet optreden tijdens de bevalling, er 

worden allerlei adviezen verstrekt voor als het kind in stuit ligt, en dergelijke meer. Deze 

                                                 
261 In de Ripuarische tekst is dit ’12 maanden’. 
262 De Ripuarische versie maakt ook nog de vergelijking met melk: ‘mer dat gelycht eyme stuck van vleiche / ind 
neit eyme mynschen als ich vereisch / off mylch gelich is nae dem ich weiss’ (v. 1013-1015). 
263 In de Ripuarische tekst werd ‘viooltjessiroop’ niet gekopieerd: ‘weirt sache dat man ouch neme / ind men jonck 
bere up guesse’ (v. 1040-1041). In de Middelnederlandse tekst is dit ‘violate’, maar het is wel opvallend dat dit 
niet rijmt met het volgende vers dat eindigt op ‘gote’ (v. 768-769). 
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passage komt niet voor in het Latijnse tractaat,264 maar het is wel integraal terug te vinden in de 

Franse tekst, vandaar dat voorbijgegaan wordt aan een uitgebreide samenvatting.265

 

 Onze tekst 

heeft binnen deze vroedvrouwenhandleiding wel een ‘weetje’ dat niet voorkomt in de Franse 

tekst: “De vagina zal men nat maken en wassen met warme olie, of men zal de vagina zalven 

en wassen met een mengsel bestaande uit het sap van fenigriek, malve en lijnzaad.” Hierna 

wordt de Latijnse tekst hernomen: Sommige vrouwen hebben zo’n zware bevalling dat ze 

ervan sterven, maar andere vrouwen bevallen makkelijker, dit komt omdat zij een sterkere 

complexie hebben. Ook heb ik vrouwen horen zeggen dat de bevalling vlot zal verlopen als het 

hoofdje eerst komt (Lat. 107). Na de bevalling moet een andere vrouw haar hand leggen op het 

hart van de kraamvrouw, opdat haar hart niet omhoog schiet. De kraamvrouw neemt plaats op 

de schoot van een vrouw, en de vroedvrouw wacht het kind af tussen de benen van de 

kraamvrouw (Fr.). 

7.2.14. Over de nageboorte (Hs. G. v. 953-993) 

Als het kind geboren is dan ligt het in een vlies, genaamd secundine (Lat. B 108 +Fr.). Dit vlies 

zorgt voor de bescherming van het kind, want menstruum kan bijvoorbeeld blijvende vlekken 

veroorzaken als het drupt op het kind. De aderen van de vrouw verzamelen in de baarmoeder, 

die van de man in de penis (Fr.). De secundine groeit door het zaad van de vrouw (Lat. B 108 

+Fr.). In haar lichaam is er een ader die het kind voorziet van voedsel. Het is deze ader die men 

afsnijdt en knoopt na de geboorte (Lat. 109 +Fr.). 

 

7.2.15. Over gehandicapte kinderen (Hs. G. v. 1005-1079) 

Aristoteles leert ons dat dikwijls monsters266

                                                 
264 Het Latijnse tractaat refereert op een aantal plaatsen wel aan moeilijkheden tijdens de bevalling, zie p. 107-108; 
en zie zelfs commentaar B p. 143: ‘Now it is time to bring up the topic of how to assist a mother in childbirth, but 
this topic is a medical one, and so is omitted here.’ 

 geboren worden, bij veel kinderen kan namelijk 

opgemerkt worden dat ze maar één hand of voet hebben, of twee hoofden. Dit gebeurt omdat 

de man te weinig of te veel zaad uitgeeft (Lat.112 +Fr.). Als de man teveel zaad stort dan 

geschiedt het vaak dat het kind zes vingers of tenen heeft, of twee hoofden (Lat.113). Bij 

sommige vrouwen houdt de baarmoeder niet al het zaad vast, waardoor het kind gebrekkig is. 

Ook komt het voor dat men vrijt op een ongehoorde manier, het zaad komt hierdoor niet op de 

265 Deze passage is nagenoeg identiek aan de vroedvrouwenhandleiding van het Liber de natura rerum van 
Thomas van Cantimpré. 
266 In de Middelhoogduitse en Middelnederlandse tekst staat dezelfde kopiistenfout, in deze teksten lezen we 
immers ‘menstruum’. Zie p. 76 van deze scriptie. 
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juiste plaats terecht (Lat.113 +Fr.). Soms gebeurt het dat een man zo’n grote lust heeft dat hij 

niet al zijn zaad kan uitgeven (Fr.).267 Men vindt beschreven van een koppel dat zijdelings 

gemeenschap had, zij verwekten daarom een kind dat gebrekkig was in één zijde. Ook lezen we 

over hermafrodieten, zij hebben zowel mannelijke als vrouwelijke schaamdelen, het zaad is 

immers vermengd tot beide genitalieën. Albertus spreekt over een tweeling waarvan de ene 

macht had in zijn rechterzijde waardoor hij gesloten deuren kon openen, het andere kind had in 

zijn linkerzijde de macht om ongesloten deuren te sluiten. Dit komt door de kracht van 

planeten. Men vindt ook stenen die bepaalde krachten hebben, ook die kracht wordt 

veroorzaakt door de planeten (Lat.114 +Fr.). Eveneens door de kracht van de planeten zien we 

figuren van beesten staan in stenen (Lat. 119 +Fr.).268

 

 

7.2.16. Tekens van conceptie (Hs. G. v. 1087-1125) 

In dit hoofdstuk worden allerlei tekens opgesomd waaraan men kan herkennen of de conceptie 

heeft plaatsgevonden: Als een vrouw het koud heeft na de gemeenschap (Lat.120 +Fr.) en als 

haar humoren pijn doen (Lat.B 120 +Fr.).269 Een kind wordt verwekt als de vrouw geen of 

slechts weinig zaad uitgeeft (Lat.120), als de man voelt dat zijn lid sterk aangezogen wordt 

door de vagina,270

 

 wanneer de maandstonden niet meer opkomen, als de benen van de vrouw 

pijn doen en de baarmoeder zich verroert van kwade lust. Andere tekens zijn: als een vrouw 

meer zin heeft in seks, als haar gezicht een andere kleur krijgt, en als ze verlangt naar vreemd 

voedsel, dan heeft de conceptie plaatsgevonden (Lat.121 +Fr.), ofwel zal ze ernstig ziek 

worden (Fr.). 

7.2.17. Tekens ter bepaling van het geslacht (Hs. G. v. 1131-1159) 

Het zal een jongetje zijn als de vrouw haar gezicht rood kleurt en als haar buik ronder is aan de 

rechterzijde. Giet men de dikke en goed verteerde moedermelk op een zwaard of op een 

marmeren steen, als de melk bijeen blijft dan is het een zoontje (Lat.123 +Fr.). Wanneer men 

moedermelk op de vrouw haar urine giet en de melk zinkt: het is een jongetje (Lat.124).271

                                                 
267 In de Ripuarische tekst staat: ‘dat eyn man hait de haest zo groiss’ (v. 1276). 

 Of 

268 Hiermee worden fossielen bedoeld. Voor de verkeerde lezing in de Middelnederlandse tekst, zie p. 83. 
269 In de Middelnederlandse tekst lezen we ‘humoren’. De Franse bewerking heeft het eveneens over de humoren, 
maar in de Latijnse en Ripuarische tekst lezen we dat de nieren pijn doen (commentaar B p. 120). 
270 In de Franse tekst wordt dit teken vanuit een vrouwelijk perspectief bekeken: als de vrouw tijdens het vrijen 
merkt dat ze pijn ondervindt van het mannelijke lid, en als ze gewaar wordt dat haar vagina zich samentrekt. In het 
Latijnse tractaat en in onze tekst is dit gezien vanuit een mannelijke invalshoek. 
271 In de Ripuarische tekst lezen we ‘ind de mylch zo samen schusse’, terwijl de Middelnederlandse tekst de betere 
lezing heeft, namelijk ‘waert dat melc te gronde scote’. 
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als er zout op de vrouw haar borsten wordt gelegd en het zout smelt niet, ook dan draagt ze een 

zoon (Lat.124 +Fr.). 

 

7.2.18. Tekens van conceptie en ter bepaling van het geslacht (Hs. G. v. 1164-1229) 

Als de vrouw een dochter draagt, dan is ze traag en zwaar en ziet ze bleek in haar aangezicht 

(Lat.125 +Fr.), haar buik zal lang zijn en rond in de linkerzijde. Haar moedermelk is 

onverteerd, dun en bleek als water (Lat.125). Giet men de moedermelk op een zwaard of op een 

marmeren steen en de melk schift, dan is het een meisje. Wanneer melk op haar urine wordt 

gegoten en de melk drijft boven, ook dan is het een dochter. Heeft de vrouw pijn in haar 

rechterzijde, het is een zoon. Klaagt ze over pijn in haar linkerzijde: het is een dochter.272 Een 

teken om te weten of er een kind verwekt werd: laat haar een drankje drinken gemaakt van 

regenwater en honing, voelt ze rond haar navel knagingen dan is ze zwanger (Lat.125 +Fr.). 

Onze tekst heeft hierbij nog: “Als een vrouw arastologie in haar vagina brengt en het laat zitten 

gedurende één nacht, als ze dan ’s ochtends een zoete smaak gewaar wordt in haar mond dan is 

het een zoon, smaakt het bitter dan is het een meisje. Maar met arastologie moet omzichtig 

worden omgesprongen want het doet de menstrua komen, en de vrouw kan dit bekopen met 

haar leven. Als men een beetje lood plaatst in de vagina, en de vrouw heeft een loodsmaak in 

haar mond dan is ze zwanger, smaakt ze niets dan is er geen kind verwekt.”273

 

 

7.2.19. Over vruchtbaarheid (Hs. G. v. 1237-1348) 

De rechterzijde kent meer hitte dan de linkerzijde. Dit komt omdat het hart -de bron van 

lichaamswarmte- meer aan de linkerkant ligt, en het bestaat uit twee kleine openingen die hun 

warmte stralen naar de rechterzijde. Daarom is de rechterkant warmer dan de linkerzijde (Lat. 

A 118 +Fr.).274

                                                 
272 In de Ripuarische tekst werd ‘linker’ niet gekopieerd: ‘ir syde pleit sy zo klagen / eyn doichter drait sy dan’ (v. 
770-771). 

 Als men nu een zoon wil verwekken, dan moet de vrouw op haar rechterzijde 

gaan liggen, de linkerkant van de baarmoeder ligt bijgevolg hoger waardoor het zaad naar de 

rechterkant vloeit, want water vloeit steeds dalwaarts. Als er langs achter wat wind is dan 

vergemakkelijkt dit de conceptie ten zeerste (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Als men 

gemeenschap heeft en de benen zijn verstrengeld, dan komt het sperma zo vlug dat de vrouw 

geen lucht kan krijgen in haar vagina.” Blanke vrouwen zijn beter dan zwarte om mee te vrijen. 

273 De Ripuarische tekst vermeld ‘lood’ niet, in deze tekst wordt voor deze proef eveneens uitgegaan van 
arastologie. Aangezien deze proeven niet voorkomen in de Latijnse of Franse tekst, kan er niet vergeleken worden. 
274 Commentaar A vermeldt echter wel niet dat het hart twee kleine openingen heeft. 
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Zwarte vrouwen zijn weliswaar heter maar ze zijn ook droger, blanke daarentegen zijn goed 

vochtig waardoor het aangenamer is om met hen te vrijen.275 Vrouwen die zelden gemeenschap 

hebben, zijn wellustiger dan vrouwen die dikwijls vrijen. Als een vrouw vrijt met een volle 

blaas, dan zal ze geen kind verwekken. Volgens Aristoteles verwekken vrouwen die 40 jaar 

oud zijn, zelden kinderen.276

 

 Indien een vrouw sperma had, dan zou ze geen maandstonden 

hebben. Als men sperma in water giet en het blijft drijven, dan is het sperma van goede 

kwaliteit. Zinkt het echter dan zal de man geen kinderen verwekken. (Fr.) Mannen van wie de 

testikels koud zijn, verliezen de kracht om zich voort te planten (Lat.137 +Fr.). Maar ook al te 

hete vrouwen verwekken moeilijk omdat het sperma verdroogt binnenin hen. Andere vrouwen 

zijn dan weer te koud, zij houden het sperma niet in zich waardoor het samen met de urine uit 

hen komt. Sommige vrouwen zijn vochtig, droog of al te vettig. Door de vettige substantie 

wordt de ingang van de baarmoeder verstopt zodat er geen zaad kan inkomen, als de vrouw 

gevreeën heeft dan loopt het zaad samen met de urine weg. Bekijkt men de urine van de vrouw 

na de seks, dan zal het dik en wit zijn omdat sperma zich vermengd heeft met de urine. Bij hete 

vrouwen ontsnapt niet al het sperma met de urine, een deel verdroogt namelijk in hen (Lat. 135 

+Fr.). Dun sperma vloeit vlug uit de vrouwen, waardoor ze niet zwanger kunnen worden (Lat. 

137). Als de man teveel vocht in zijn blaas heeft, dan zal ook geen kind verwekt worden (Fr.). 

7.2.20. Tips om de conceptie te bevorderen, anekdote over verse appels (Hs. G. v. 1353-1451) 

Wie een vrouw wil helpen om gemakkelijk zwanger te worden van een jongetje, houd de 

volgende raadgevingen niet voor onzin: neem de baarmoeder en de ingewanden van een haas, 

verpulver dit en geef het de vrouw te drinken met wijn. Doe ditzelfde met de teelbal van een 

haas en geef het de vrouw als haar maandstonden voorbij zijn, wanneer ze dan gemeenschap 

heeft, zal ze een kind verwekken. Of neem de teelbal van een varken dat voortkwam uit de 

eerste dracht van een zeug,277 verpulver het en geef dit aan de man of vrouw die onvruchtbaar 

is; weldra zal de vruchtbaarheid weer toenemen. Maar als de vrouw zwanger is, dan moet je 

erop letten dat je geen zaken vermeldt die je niet kan krijgen, volgens de filosofen kan het kind 

hierdoor namelijk sterven (Lat.139 +Fr.).278

                                                 
275 In de Middelnederlandse tekst staat dat zwarte vrouwen ‘trager’ zijn, gezien de context past de lezing die we 
vinden in de Ripuarische tekst beter, namelijk ‘droger’. 

 Zo wil ik vertellen over een jonge zwangere vrouw 

276 In de Ripuarische tekst vinden we niet terug wat Aristoteles zegt over vrouwen van veertig jaar die geen 
kinderen meer kunnen verwekken. 
277 In het Latijnse tractaat wordt niet gespecifieerd dat het varken afkomstig moet zijn van een zeug die enkel dit 
varken droeg. 
278 We vinden de verklaring hiervoor in de Latijnse tekst: de vrouw weert zich zodanig om niet aan het 
onbereikbare voedsel te denken, dat de foetus hierdoor verzwakt en uiteindelijk dood gaat.  
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die hoorde spreken over nieuwe appels. Ze wou er zo graag hebben maar men zei haar dat er 

geen verkrijgbaar waren. Vervolgens viel ze neer op haar bed en ze at of dronk niet gedurende 

een nacht en een dag. Na drie dagen arbeid baarde ze een dood kindje, zelf was ze uitermate 

ziek. Twee dagen en een nacht bloedde ze uit haar neus eer de bevalling voorbij was, dit bloed 

was menstruum omdat de zwangerschap verstoord was (Lat.142).279 Hippocrates zei dat het 

onmogelijk is dat het kindje gezond is als de menstrua vloeien tijdens de zwangerschap 

(Lat.142 +Fr.). Dus let erop dat je in het bijzijn van een zwangere vrouw niets noemt dat 

onverkrijgbaar is. Een teken om het geslacht van het kindje te ontdekken: neem zuiver water en 

giet daarin drie druppels moedermelk of bloed uit de rechterzijde van de vrouw. Als de melk of 

het bloed zinkt dan is het een zoon, blijft het daarentegen drijven dan is het een dochter.280

 

 Het 

volgende teken is altijd juist: als de rechterborst groter is dan de linker, dan draagt ze een 

jongetje (Lat.142). 

7.2.21. Over de vagina en het maagdenvlies (Hs. G. v. 1459-1518) 

Vaak ondervinden vrouwen een grote pijn tijdens de ontmaagding, want hun vagina wordt open 

gerekt door het mannelijke lid als dat te groot, te dik, te lang of buitengewoon groot is.281 Bij 

sommige vrouwen is de vagina voldoende groot, zodat man en vrouw zonder pijn gemeenschap 

kunnen hebben. In het begin hebben vrouwen pijn, maar dat verdwijnt naarmate ze meer vrijen. 

De ontmaagding gaat gepaard met bloed, want in de vagina is er een vlies dat gescheurd wordt 

door de penis.282 Dit maagdenvlies wordt terzijde geschoven als de vrouw meer gemeenschap 

heeft (Lat.126 +Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Alle lust ligt bij de vrouw in de navel, bij de 

man in de nieren.” De urine van maagden is helder en klaar, soms bleek en wit.283 Als de urine 

van een vrouw helder en rood is dan heeft ze nood aan seks (Lat.128 +Fr.). Ontmaagde 

vrouwen hebben lelijke urine wegens het gescheurde maagdenvlies (Lat.128).284

                                                 
279 De auteur van dit Franse tractaat heeft bewust deze anekdote weggelaten, net zoals dat gebeurd is in het Franse 
hs. 631: ‘et sur ce mettent les philosophes vng exeimple dont il me de pourte’, zie van Doorn, Der vrouwen 
heimelijcheit, p. 54. 

 

Menstruerende vrouwen hun urine is bloederig, hun ogen zijn waterachtig en hun gezicht krijgt 

een andere kleur (Lat.128 +Fr.). Ik raad de mannen aan zich te hoeden voor menstruerende 

280 In de Ripuarische tekst luidt deze proef verkeerdelijk: ‘als de melk zinkt dan is het een meisje, drijft het boven 
dan is het een jongetje’.  Uit de andere tractaten kunnen we afleiden dat dit omgekeerd moet zijn. 
281 In deze passage mist de Ripuarische tekst een aantal verzen. 
282 Ook in de Middelnederlandse tekst ontbreekt een vers, zie p. 82. 
283 In de Ripuarische tekst lezen we ‘bloed’ in plaats van ‘bleek’: ‘dat der megde oryne is clair / sommigen zyt 
bloit ind wys dats wair’ (v. 583-584). 
284 De Ripuarische tekst heeft: ‘unreyn stynckende wyve haven hessliche orine’. De Middelnederlandse lezing sluit 
meer aan bij wat we vinden in de Latijnse en Franse teksten. 
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vrouwen. Vrome en goede vrouwen houden zich op dat moment afzijdig van gemeenschap 

totdat hun maandstonden voorbij zijn, indien ze dit niet deden dan zou er groot leed van komen 

(Lat.128). 

 

7.2.22. Over de schadelijkheid van menstruum (Hs. G. v. 1524-1598)  

Menstruerende vrouwen bezoedelen kinderen in de wieg door er vaak naar te kijken (Lat.129 

+Fr.).285 Vrouwen die hun maandstonden niet meer hebben, bezoedelen zeer zeker de kinderen 

door er naarstig naar te kijken. Wanneer een vrouw haar regels heeft, dan trekt het menstruum 

doorheen haar hele lichaam. Men kan dit zien aan hun ogen, die besmetten de lucht en de lucht 

besmet het kind. Als de vrouw het kind van nabij bekijkt, dan wordt het kind besmet in zijn 

gezicht (Lat.129). De Middelnederlandse tekst heeft hierbij nog: “Tijdens de maandstonden 

heeft de vrouw pijn aan haar rug en hoofd.”286 Menstruerende vrouwen bevuilen helderklare 

spiegels met vlekken die men er niet meer kan afwassen (Lat.B 131 +Fr.), is de spiegel 

daarentegen donker en oud dan zijn de vlekken wel afwasbaar (Fr.). Oude vrouwen die niet 

meer menstrueren, hun lichaam zit vol kwade humoren want ze hebben geen natuurlijke hitte 

meer. Ook vrouwen die slecht eten zijn zeer schadelijk voor kinderen (Lat.129).287 Als men 

brood met menstruum geeft aan een hond, dan zal hij dol worden (Fr.). Indien men menstruum 

op de wortels legt van een groene boom dan zal hij verdorren (Lat. B 75 + Fr). Als men een 

schaamhaar bevochtigt met menstruum en dit legt onder een mesthoop, na een jaar zal je een 

grote slang vinden (Lat. 96 +Fr.).288

 

 Men leest ook dat men een man kan betoveren met 

menstruum zodat hij steeds de vrouwen zou nalopen, maar dat wil ik hier niet beschrijven (Fr.). 

7.2.23. Tips om de maandstonden te laten komen of te stoppen (Hs. G. v. 1606-1668) 

Vrouwen bij wie de maandstonden niet komen, moeten arastologie koken met wijn en 

opdrinken (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Daarna zal men dat kruid op haar buik binden, 

net zo heet als de vrouw kan verdragen. De maandstonden zullen snel komen.” Galienus heeft 

een koningin genezen die uitermate ziek was omdat ze haar regels niet kreeg. Hij deed een 

aderlating aan de saphiene, dit is een ader onderaan de voet (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: 

                                                 
285 In de Ripuarische tekst wordt gespecifieerd dat het oude vrouwen zijn: ‘alde vrauwen als ich verstaen / sy 
beflecken sunderlichen’ (v. 610-611). Ook het Latijnse tractaat heeft het over ‘oude vrouwen’. 
286 Zie commentaar B p. 71; de Middelhoogduitse tekst heeft deze twee verzen niet. 
287 In de Ripuarische tekst wordt gespecifieerd dat het ‘arme’ vrouwen zijn: ‘ind arme wyven allet zovoiren’ (v. 
654). Ook het Latijnse tractaat heeft het over ‘arme vrouwen’. 
288 In de Ripuarische tekst werd ‘schaamhaar’ niet gekopieerd: ‘der da neme uss eyns wyffs portze / ind macht yt 
nass in menstrua vort’ (v. 904-905). 
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“ Daar voerde hij een aderlating uit, op de ene dag aan de rechtervoet, op de tweede dag aan de 

linkervoet, hierdoor kwamen de maanstonden op” en ze genas binnen zes dagen na de 

aderlating (Fr.). Onze tekst heeft hierbij nog: “Wie een vrouw wil helpen die geen 

maandstonden meer krijgt, zal een aderlating toepassen aan de rechtervoet en de volgende dag 

aan de linkervoet. Dit zal zeker baten. Ook helpt het om wijnruit te koken in wijn, de vrouw 

moet dan dit mengsel opdrinken. Als men bijvoet kookt in water en de vrouw drinkt dit op en 

ze gaat zitten over een ketel zodat de damp opslaat: haar maandstonden zullen snel 

opkomen.289 Maar als de maandstonden te hevig zijn, dan helpt het om pulegium te koken in 

goede en hete wijn, de vrouw zal dit kruid eten en het drankje opdrinken: de menstrua zullen 

ophouden. Of als je pulegium bakt in een eierkoek en de vrouw eet hiervan, ook dan zullen de 

maandstonden minder hevig zijn.”290

 

 

7.2.24. Over suffocatie (Hs. G. v. 1673-1746)291

Het kan voorkomen dat de baarmoeder opwaarts schiet, vrouwen worden hier doodziek van 

(Lat.131 +Fr.). Galienus hoorde ik spreken over een vrouw die niet meer kon spreken door de 

pijn die hierdoor veroorzaakt was. Vele meesters slaagden er niet in om dit euvel te verhelpen, 

maar Galienus genas de vrouw. Het fenomeen werd veroorzaakt omdat haar maandstonden 

uitbleven en zij dus teveel menstruum in zich had (Lat.132). Galienus leert ons dat het beste 

medicijn is om veel te vrijen (Lat.132 +Fr.) want door de gemeenschap worden de zenuwen 

ontspannen waardoor de maandstonden weer kunnen vloeien. Veel vrijen is verder ook goed 

(Lat.132) want de baarmoeder wordt door de penis op haar juiste plaats gezet (Fr.) Als jonge 

vrouwen genieten van het vrijen, dan vloeit het vocht uit hen (Lat.132). Vrijen is goed voor 

jonge vrouwen, want we hebben vaak vernomen dat ze mooi en vrolijk worden als ze kunnen 

doen wat ze willen. Daarom is het een grote zonde als men hen hun zin niet laat doen, ze 

kunnen immers sterven als ze een gebrek hebben aan gemeenschap (Lat.132 +Fr.). Een vriend 

vroeg me of ik over het volgende wat meer weet: tijdens het vrijen werd hij gewaar dat hij tot 

zijn navel bebloed was. Ik antwoordde hem dat het zaad was dat uit de vagina vloeit, het 

 

                                                 
289 In de Middelnederlandse tekst staat niet geschreven dat de vrouw boven een ketel moet gaan zitten, zie p. 84.  
290 In het Franse tractaat lezen we iets gelijkaardigs, maar veel minder uitgebreid en met andere ingrediënten; zie 
van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 121. 
291 Suffocatie is het fenomeen waarbij de baarmoeder stijgt omdat er teveel menstruum in is. De longen 
ondervinden hier een grote druk van, waardoor de vrouw moeilijk kan ademen. 
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gebeurde door overvloedige natheid. Als die vrouw niet gevreeën had, dan zou ze ervan dood 

kunnen zijn gegaan (Lat.135 +Fr.).292

 

 

7.2.25. Over sperma (Hs. G. v. 1751-1782) 

Sperma is een edel bloed dat wit is geworden als het zich bevindt in de teelballen (Lat.146). 

Een man die te veel sperma uitgeeft, droogt uit en hij leeft minder lang want hij verliest zijn 

natuur en hitte (Lat. 147 +Fr.).293 Weet ook dat ik beschreven vind dat men moet spelen met de 

vrouwen en dat men de lust moet opwekken eer men begint aan de gemeenschap (Fr.).294

 

 

7.3. Conclusie van de vergelijking 

Globaal genomen vinden we de meeste informatie terug in de Latijnse tekst, ook werd er geput 

uit de commentaren die de tekst vergezellen. In verband met die anonieme commentaren lezen 

we bij Lemay: ‘They were frequently printed with the text and exist in many of the 

manuscripts. (...) It should be noted that there is also confusion in the manuscript tradition 

between text and commentary.’295

 

 Vermoedelijk was de scheidingslijn tussen tekst en 

commentaar dan ook vervaagd in het Latijnse voorbeeld van onze tekst, wat de opname van 

informatie uit deze commentaren verklaart. Jammer genoeg heeft Lemay echter een selectie 

gemaakt van de commentaren, waardoor de mogelijkheid bestaat dat informatie die we enkel 

terugvinden in de Franse en Middelnederlandse / Middelhoogduitse bewerkingen, genomen 

werd uit commentaar dat niet geselecteerd werd.   

Verder is duidelijk gebleken dat onze tekst ook vaak informatie gemeen heeft met de Franse 

traditie, informatie die dan niet in de Latijnse tekst voorkomt. Van Doorn demonstreerde dat 

onze tekst meer verwantschap vertoont met het Franse handschrift 631 dan met de Franse 

bewerking die zij uitgaf (signatuur 19994). Deze verwantschap valt vooral op te merken waar 

onze tekst zogezegd zijn eigen weg gaat in vergelijking met de Latijnse tekst en het Franse 

handschrift 19994. Denken we hiervoor bijvoorbeeld aan de vermelding dat er ook vrouwen 

zijn die tweemaal per maand hun regels hebben, of dat er meisjes zijn die pas vanaf hun 

negentien menstrueren, en aan de melding die gemaakt wordt van de merrie, enzovoort.  
                                                 
292 In de Franse tekst is dit opnieuw vanuit een vrouwelijk perspectief geïnterpreteerd: de vrouw wordt gewaar dat 
ze bebloed is tot de navel.  
293 In de Ripuarische tekst lezen we hier ‘syn nassheit ind syn vuychticheide’. 
294 De Ripuarische tekst heeft na het einde van de tekst nog acht verzen erbij staan: ‘als de vrouw in de vierde 
maand knagingen voelt rond de navel, dan baart ze in de zevende maand. Voelt ze dit in de zevende maand, dan 
zal ze baren in de negende maand.’ 
295 Lemay, Women’s secrets, p. 2. 
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Maar uit andere plaatsen moet dan weer worden geconcludeerd dat onze tekst geen bewerking 

is van de Franse tekst 631. Zo wordt de anekdote over de verse appels weggelaten in 

handschrift 631 (net zoals in 19994), terwijl we die wél terugvinden in de Latijnse en 

Middelnederlandse / Middelhoogduitse teksten. Verder geeft van Doorn ook aan dat in onze 

tekstversie een proef beschreven is die niet in de Franse tractaten voorkomt, maar wel in de 

Latijnse tekst: “als de vrouw weinig of geen zaad uitgeeft, dan is ze zwanger.” Van Doorn deelt 

ons nog een ander voorbeeld mee van verwantschap met de Latijnse tekst en niet met de Franse 

tractaten: zie hoofdstuk 17 van onze tekst: “wanneer men moedermelk op de vrouw haar urine 

giet en de melk zinkt, dan is het een zoon.”  

 

De inhoud die overgenomen werd uit De secretis mulierum betreft niet de filosofische 

gedeelten, maar wel de feitelijke gegevens en medische onderwerpen. Van Doorn toonde 

verder aan dat de informatie die enkel voorkomt in de Franse traditie en in onze tekstversie, 

extra proeven, voorbeelden, recepten en uitweidingen behandelt. Deze informatie is 

praktijkgericht en ‘daarop is 508 [De secretis mulierum] niet gericht. 508 beoogt kennis over te 

dragen en niet kunde.’296

Dit doet veronderstellen dat het archetype van onze volkstaaltractaten een bewerking moet 
zijn geweest van een latijns tractaat als 508. Een bewerking echter, die eveneens nog in het 
Latijn tot stand is gekomen. Anders zou de overeenkomst tussen 444 c.s. en het eigenlijk 
nog zo verschillende 19994, (...) niet zo exact kunnen zijn. (...) Ik veronderstel dat ooit een 
medicus het filosofisch-medisch tractaat De secretis mulierum, door weglating van alle 
filosofische beschouwingen en met tussenvoeging van wat praktische gegevens, geschikt 
heeft gemaakt voor de medische praktijk. (...) Vanuit een dergelijk handschrift zijn op een 
gegeven moment de vertalingen in de volkstalen (van onderhavig, maar natuurlijk ook van 
andere medische tractaten, zie de hier besproken franse codices) tot stand gekomen.

 Het besluit dat van Doorn neemt, lijkt me bijgevolg plausibel en 

gerechtvaardigd: 

297

 
 

We zagen ook dat onze tekst informatie heeft die we niet aantreffen in het Latijnse tractaat of in 

de Franse teksten:298

                                                 
296 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 33. 

 bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 wanneer er gesproken wordt over Trotula en 

de witte kleur van het witverlies; in hoofdstuk 6 als er gezegd wordt dat de zwangerschap 

verkeerd kan aflopen na vijf maanden; in hoofdstuk 9 als men het heeft over jicht; in hoofdstuk 

11 lezen we een extra recept voor abortus; in hoofdstuk 12 wordt vermeld dat het spijtig is dat 

doodgeboren kindjes niet gedoopt worden; hoofdstuk 13 geeft een advies om de vrouw te 

verzorgen na de geboorte; in hoofdstuk 18 lezen we de proef met arastologie en lood; 

297 Ibid., p. 57. 
298 Wat hs. 631 betreft: voor zover we echter kunnen afleiden uit de scriptie van Van Doorn. 
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hoofdstuk 19 meldt dat de seks soms zo vlug gedaan is dat er geen ‘wind’ in de vagina kan 

komen; in hoofdstuk 21 staat er dat de navel een erogene plaats is bij de vrouw, bij de man zijn 

dit de nieren; in hoofdstuk 23 gaat onze tekst ook een eigen weg bij de opsomming van de tips 

in verband met de maandstonden. Het is natuurlijk mogelijk dat de bewerker van de 

Middelnederlandse tekst deze informatie zelf heeft toegevoegd, maar het is even waarschijnlijk 

dat dit al voorkwam in het Latijnse of Franse tractaat (dat ons onbekend is) waarop de 

bewerker zijn Middelnederlandse vertaling heeft gebaseerd.  
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IV. Slotbeschouwing 
 

De secretis mulierum moet een enorme invloed uitgeoefend hebben, gezien de vele volkstalige 

bewerkingen naar onder andere het Frans, het Duits en het Nederlands. We hebben kunnen 

aantonen dat Van der vrauwen heymlicheide fundamenteel teruggaat op een Middelnederlands 

tractaat zonder lyrische intermezzo’s (en daardoor met een verminkt acrostichon); onze tekst is 

dus niet verwant met de andere Duitstalige tractaten niettegenstaande het geschreven is in een 

Ripuarische taal. Wat de datering van het handschrift betreft, kan als eindgrens 1530-1540 

aangenomen worden. Het is gebleken dat dit Berlijnse manuscript merkwaardig en complex is, 

wat in feite de (bedenkelijke) verdienste is van de kopiist: denken we bijvoorbeeld aan het 

semihybride karakter van het schrift op sommige plaatsen, of de bevreemdende opbouw van de 

tekst. We kunnen de kopiist dan wel als ‘knullig’ bestempelen, het is toch maar dankzij hem 

dat we aan dit handschrift zo’n grote kluif hebben gehad. 

 

In deze verhandeling werd een antwoord geboden op de belangrijkste vragen die gesteld 

kunnen worden over het Berlijnse handschrift: hoe het manuscript eruit ziet en hoe het 

opgebouwd is, waar en wanneer het ontstaan dient gesitueerd te worden, wat de plaats van dit 

handschrift is binnen de traditie van vrouwengeheimen, waarover de tekst handelt enz… Maar 

de waarde van dit handschrift kan pas blijken als ook de traditie van Der vrouwen heimelijcheit 

helemaal is uitgeklaard. Al te vaak gaat de aandacht immers uit naar de kwestie van het 

acrostichon en de lyrische intermezzo’s, terwijl even fundamentele zaken nauwelijks besproken 

worden: 

 

Of Der vrouwen heimelijcheit -geschreven omstreeks de eerste helft van de 14e eeuw- 

rechtstreeks uit het Latijn vertaald is, dan wel via een Frans tractaat blijft tot op heden een 

onuitgemaakte zaak. Om meer duidelijkheid te scheppen over deze kwestie moet de hele De 

secretis mulierum-traditie onder de loep worden genomen, vermoedelijk komt dan een Latijns 

tractaat boven water dat dezelfde kenmerken vertoont als onze tekstversie.  

 

Maar ook Der vrouwen heimelijcheit zelf heeft een rol gespeeld bij het totstandkomen van 

andere Middelnederlandse werken. Reynaert wees al op het gebruik van deze tekst bij de 
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bewerking van de Middelnederlandse Chirurgia magna,299 Sherwood-Smith toonde aan dat de 

Historiebijbel van 1360 in twee passages verwantschap toont met Der vrouwen 

heimelijcheit.300

 

 Het is bijgevolg zeer waarschijnlijk dat deze tekst ook door nog andere auteurs 

gebruikt werd.  

Wat de gedrukte versies van Der vrouwen heimelijcheit betreft, daar is (althans m.i.) nog geen 

aandacht aan besteed. Het Repertorium van de Middelnederlandse Artesliteratuur vermeldt een 

dertigtal drukken over gynaecologische onderwerpen301 en Schleissner bijvoorbeeld merkt op: 

‘Bei den 10 ndl. Frühdrucken (1544-94), die R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Mndl. 

Artesliteratuur, Utrecht 1989, S. 184 f., als Versionen des ‘Secretum secretorum’ vorstellt, 

handelt es sich um ‘S.m.’-Fassungen302

 

’.   

Ook Fysiognomie mag wat meer belangstelling krijgen, aangezien gebleken is dat deze tekst 

toch één geheel heeft gevormd met Der vrouwen heimelijcheit, verder zal het Ieperse 

handschrift ongetwijfeld veel stof doen opwaaien indien het weer opduikt. 

 

Zoals blijkt kan er nog onnoemelijk veel werk verzet worden, maar het mag wel duidelijk zijn 

dat de Der vrouwen heimelijcheit-traditie die aandacht verdient. Als getuige van het bestaan 

van een didactische versie, neemt Van der vrauwen heymlicheide binnen deze traditie een 

speciale plaats in. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
299 Reynaert, ‘Over medische kennis in de late Middeleeuwen. De Middelnederlandse vertaling van Lanfrancs 
“Chirurgia magna”’, p. 21-30 en Reynaert, ‘“Der vrouwen heimelijcheit” als secundaire bron in de Zuid-
Nederlandse bewerking van de “Chirurgia magna” van Lanfranc van Milaan’, p. 165-188. 
300 Sherwood-Smith, ‘God and Gynaecology: “Women’s Secrets” in the Dutch “Historiebijbel van 1360”’, 
German Life and Letters 50 (1997), p. 390-402. 
301 Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artesliteratuur. Utrecht 1989, p. 63-67. 
302 Schleissner, Secreta mulierum, p. 992. Met ‘S.m.’ wordt Secreta mulierum (De secretis mulierum) bedoeld. 
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VI. Ter verantwoording 
 
In deze scriptie wordt niet de volledige tekst van Van der vrauwen heymlicheide geëditeerd. 

We hebben immers besloten om het aantal verzen te verdelen onder elkaar: Katrien De 

Mesmaeker nam het eerste deel van de tekst voor haar rekening (v. 1 tot v. 517), Virginie 

Depuydt behandelde vervolgens v. 518 tot v. 1076; hier wordt een editie bezorgd die de verzen 

1077 tot 1554 beslaat. 

 

We hebben voor de editie gebruik gemaakt van de microfilm van Van der vrauwen 

heymlicheide. Het Middelnederlands Woordenboek op cd-rom was een grote hulp bij het 

verklaren van moeilijke woorden. 
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VII. Wijze van uitgeven 
 
De hierna volgende editie is een diplomatische transcriptie van folium 23 verso tot folium 34 

recto van het Berlijnse handschrift, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms. Germ. Oct. 

187. Dat houdt in dat we de tekst getrouw weergeven zoals hij in dit handschrift staat: er wordt 

geen interpunctie toegevoegd, het hoofdlettergebruik en de spelling van ‘u’, ‘v’, ‘w’, ‘i’ en ‘j’ 

wordt niet aan het huidige gebruik aangepast. Doorhalingen en verklarende woorden in de 

marge worden opgenomen. Afkortingen worden onderstreept weergegeven. We treffen in dit 

deel van de tekst de volgende afkortingen aan: 

1) -  : ofwel n of m 

  2) ħ  : her 

  3) ℓ  : en 

  4)   : ofwel er ofwel re 

 er : ر (5  

  6)  : per 

  

Op de diplomatische editie volgt een kritische editie. We voegen hier leestekens toe en passen 

de spelling van hoofdletters en van ‘u’, ‘v’, ‘w’, ‘i’ en ‘j’ aan het huidige gebruik aan. Verzen 

die in Van der vrauwen heymlicheide ontbreken, worden aangevuld met de verzen die we 

vinden in de tekst van het Gentse handschrift: deze verzen worden tussen rechte haken 

geplaatst.303

 

 

In het onderdeel ‘aantekeningen’ wordt ingegaan op moeilijke woorden en probleempassages. 

De inhoud wordt -waar nodig geacht- verduidelijkt; auteurs die vermeld worden in Van der 

vrauwen heymlicheide worden kort toegelicht. Van het betreffende woord uit onze tekst wordt 

ook steeds de variant weergegeven die we aantreffen in de tekst van het Gentse handschrift; 

deze variant wordt tussen haakjes genoteerd na de Middelhoogduitse vorm. Voor de 

aantekeningen hebben we gebruik gemaakt van het Middelnederlands Woordenboek, we 

verwijzen hiernaar met het lemma tussen haakjes. Deze aantekeningen zijn opgenomen in de 

appendix. 

 
 
 
 
                                                 
303 Hiervoor wordt de editie gebruikt van Blommaert, Der vrouwen heimelijcheit, dichtwerk der XIVe eeuw. 
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VIII. Diplomatische editie 
 
IN doch vch vrauwen neit myssdaen      23v 
Ich seulde vch leren harde saen 
Hard wal de heuelmoder wesen 
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Alsoe als wir beschreuen lesen    1080  24r 
Van cleopatra de wylde 
Dat man sy oeuer all soe wyse hylde 
Conynckynnen hieschen by namen 
Alsus hait sy yrre doichter beschreuen 
Ir vrauwen alst gheit ant leuen    1085 
En syt zo schemel noch zoe bloede 
Ind en twengt vch zo kleyn noch zo groiss 
It is vortsam alre wyss zo small 
Off myt smere geladen all 
Off als de portze zo enge is     1090 
Off verdriess geleufft mir des 
Off als dem kynde dat heufft is zo groiss 
Offt alst zer portzen koempt all doet 
Off zo rugge off vngeformeirt 
Ir heuel moider hoirt we yr dan doit    1095 
Hoert we yr hie mit sult doen  
Dat is vch eyn nutzlich sermoen 
Coempt yt mit dem heuffde vsswart zen zyden 
Ind synt de ander leder gestreckt by syden 
Stecht vr hant zer portzen ynn    1100 
Ind formeirt syn leder myt synne 
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So dat yt recht zer portzen coeme      24v 
Myt beiden voissen comen sy vss sommygen 
Dan sall de heuelmoder dat kynt halden 
Ind en laissent sich neit seluer gewalden   1105 
De hende zo scheiden zen seluigen zyden 
Sy moichten zo schoiren der moder syden 
Sy sal des kyndes armen an syn syden strecken 
Ist dat dat kynt hait dat heufft zo groiss 
Man sal der moder zo sulcher noit    1110 
Machen eyn bedde dat hart sall wesen 
Des mois sy sich getroisten yn desem 
Ind soe sall halden des geleufft 
Eyn ander vrauwe yr heufft 
Ind de heuelmoder de sall     1115 
Dat kynt mit den henden vort brengen all 
Ist dat dat kynt vort sticht syn hant 
De heuelmoder sal zo hantz 
De hant doen weder keren wail 
Want yt seuld sy verlesen all     1120 
Mer sy sall setzen yr vynger zer vart 
An des kyntz schoilder ind dryuen sy ynwart 
Ind lagen eme syn hende by syn syde  
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Ind brengent vort zen seluigen zyden     25r 
Myt dem heuffde dat is goit     1125 
Stycht yt vort den eynen voess 
En pyniget vch zo trecken nummere 
Dan vr vyngere als ich vch leren 
Sult yr an syn arssbollen setzen 
Da mit sult yrt keren ind laissen    1130 
Off yr moicht zo eynchen zyden 
Dan de hende strecken zer syden 
Suss mach mant best vssgewynnen 
Hait yt de voisse verscheiden van bynnen 
So stecht yn de portze vr hant    1135 
Ind voicht sy zo samen altzo hantz 
Ind brenget alst is gekeirt 
Hait yt dat heufft verkeirt 
De heuelmoder salt zo recht keren 
Ind by den schoilderen als wir sy leren   1140 
Sal sy yt gemechlichen vss hoelen 
Dat de matrite zo male 
Neit en volghe noch gequetzt en sy  
Zoecht it eirst de knye geleufftz my 
Dryfft weder yn ind ordineirt     1145 
De voisse als vch is geleirt 
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Ind brenght so myt synne vort      25v 
Zoent yt de arssbollen eirst so hoert  
Keirt yt sanfft zer syden wart 
Ind ordineirt myt goeder vart     1150 
So dat dat heufft zer portzen come 
Is er me dan eyn als vrauwen sommigen 
Gedragen hauen ind sy dan zo samen 
Dan zo samen vur de portze quamen 
De heuelmoder sal zo den zyden    1155 
Dat kynt dryuen zer eynre syden 
Ind darna dat ander brengen vort 
Ind warden wail na myme word 
Dat sy dat doe mit sulchem synne 
Dat de matrite da dat kynt is ynne    1160 
Vmmers neit gequetzt en sy 
Ind de portze hoert na my 
Sal man begiessen ind dwaen / by eyn duwen304

Myt warmen olye sonder waen 
 

Off man sal dem siechen     1165 
Van saffe van venigrieken 
Van maluen^ / ind van lynsade305

Zo samen gesoden by raede 
 

Ind da mit sall man de portze dwaen / vt sup306

 .î. popel kruyt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
304 ‘by eyn duwen’ toegevoegd aan de tekst ter verduidelijking van ‘dwaen’. 
305 Boven ‘maluen’ staat een kapje, wat mogelijk verwijst naar ‘popel kruyt’ onderaan het blad want dat heeft ook 
een kapje. De kapjes worden dus gebruikt als een voetnoot avant-la-lettre, en we lezen bijgevolg ‘van maluen, 
popel kruyt ind van lynsade’. Dit verklaart waarom er een streep staat tussen ‘maluen’ en ‘ind van lynsade’. 
306 ‘vt sup’ is onvolledig gekopieerd omdat het in de plooi van het handschrift staat, maar er staat wel een streepje 
boven de ‘p’, zodat we komen tot ‘vt supra’. Dit verwijst naar v. 1163 waar ‘dwaen’ verklaard werd door ‘by eyn 
duwen’. Zo weten we dus dat de kopiist dacht dat ‘dwaen’ in dit vers eveneens kan worden verklaard door ‘by eyn 
duwen’. 
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Seufftlich ind hard saen     1170  26r 
Resten de vrauwen na desem 
Als sy van kynde sullen genesen 
Iae Aristoteles sait 
De eyns kneichtgens geneset 
Mer van den maitgen neit so saen /  sanfft307

Ind weiss wail all sonder waen 
  1175 

Dat sulch wyff den arbeit hait groiss 
Dat sy verkrenckt bys zom doed 
Sommige vrauwen hauent mynre arbeit geleuft des 
De van starcker complexien is    1180 
Ich haen vrauwen hoeren sprechen 
Als de kyndere dat heufft eirst vssstechen 
Soe gheit wail vmb de sache 
Ouch sach ich ander meistere de spraichen 
Als dat wyff genesen is des smertzen   1185 
Sall yr eyn wyff vpt hertze 
Ire hant lagen dat de matrite neit  
Vpwart zom hertzen en schiess 
Want schusse sy zom hertzen yn der noit 
Dat wiff moicht wail da aff blyuen doit   1190 
Ind sy sall yn dem schoiss als ich schriuen 
Lygen eyme anderen wyue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
307 ‘sanfft’ toegevoegd ter verduidelijking van ‘saen’. 
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Ind de heuelmoder sal wail wachten      26v 
Des kyndes mit all yren machten 
Ind sytzen dem wyue tuschen de beyn   1195 
Dyt is der groester kunsten eyn 
NV so wyl ich sagen vort 
Als dat kynt is comen zo synre geburt 
So lycht yt yn eyme vel gebonden 
De heymliche bueche sulchs oirkonden   1200 
Dat dat vel heischt secondine 
Da yt yn licht yn der moder syne     
Dat vel helt dat kynt als ich besach 
Dat eme neit zo comen en mach 
Dat yt eyrde en dade dat     1205 
Dat kynt soilde dick wyle vp der stat 
Doit blyuen want als menstrua vloyen 
De dat kynt so seir moyen 
So helt dat vel intgayn dat bloit 
Dat menchem kynde quait doit    1210 
Alst druupta vp de secondine 
So hait dat kynt dicke pyne 
Doch blyuen da sproessen als ich verstaen 
De man neit lychtlich en mach aff doen 
En weren neit bonen blomen wasser bestrecken  1215 
Galienus hoert ich sprechen 
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Dat van den wyue alle de aderen      27r 
In de matrite vergaderen 
Ind yn dem vede der man 
Nu sult yr myrcken he an     1220 
Dat de secondine van der moder saede 
Alleyn weist by der natuyren rade 
De dat kynt bedeckt al vmme 
Iae de matrite zo wryuen sommigen 
Ind eyn ander ader is yn dem wyff    1225 
Durch wilche ader dat des kyntz lyff 
Syn voedynge neympt yn alre zyt 
Dyt is de ader de man aff snydt 
Als dat kynt is comen vort 
Zer werelt ind zo synre geburt    1230 
Dese ader knopt man als ich ontbynde 
An dem nauel van dem kynde 
Da yt mit an der moder hengt 
Alst zo der portzen vss coympt 
Dar vmb knopt man als ich verstaen    1235 
Dat dem kynde neit vss en gae 
Eynche dynck van syme lyue 
Arx deit vns verstaen 
Dat dick wyle sonder waen 
Menstruum is yn der naturen     1240 
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Dat is wonder na der natuyren      27v 
Als an vyl kynderen is bekant 
De neit me en hauen dan eyn hant 
Off eynen voess ader heuffder zwey 
Dyt heischt als ich saichte eyr    1245 
Menstruum yn der natuyren 
Ind dyt geschuyt zo mencher oeren 
Ind eyn lydt meyrre dan dat ander is 
De bueche arx doent vns gewyss 
Dat dick geschuyt dat des mans saet    1250 
Zoe wenich is dat vss ghaet 
Als hey genoet mit wyuen 
Dat mois an dem kynde ontblyuen 
Vmmer gebrech van eynchen lede 
Alle philosophiene begeens mede    1255 
Mer als des saedes is vele 
Wilch vss geit mit der natuyren spele 
So gefelt dick zworen 
Dat seiss vyngere offenbaren 
An des kyndes henden off an synen voissen   1260 
Off dat dat kynt hauen mois zwey heufde 
Ind dat coympt dar aff 
Dat der man zo vyl saedts vss gaff 
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Sommyge wyuen hauen de matrite so quait     28r 
Dat sy neit des mans saedt     1265 
en behelt bynnen yre 
Mer eyn deyl behelt dat is ware 
Wae dat geschuyt moes dat kynt 
Vmmer hauen gebrech als man vyndt 
Dyt coempt dick als men vns leyrt    1270 
Dat man ind wyff vngeordeneirt 
Zo samen lygen ynt genoten 
So en mach dat saedt neit vleissen 
Da yt zo recht seuld wesen 
Dick gefelt ouch als wir lesen    1275 
Dat eyn man hait de haest zo groiss 
Als hey mit eyme wyue genoet 
Dat hey syn saet neit all vs en mach geuen 
Man vynt van den zwennen beschreuen 
De sydelynge zo samen lagen    1280 
Als sy yrs genotens plagen 
Ind sy wonnen zo den seluen zyden 
Eyn kynt krom ind eyn syde 
Ind vermengt yn eyme voess 
Ouch machens vns de meistere vroet    1285 
Dat man zo mencher stonden 
Spadoeme kynder hait vonden 
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De schempden van mannen ind van wyuen     28v 
Beyd hadden an yrem lyue 
Dat moiste wail getempert wesen    1290 
Zo beyden lederen als wir lesen 
Albertus deit vns van zwen kynderen hoiren 
De beyde zo samen waren geboren 
Dat eyn had de macht yn der rechter syden 
War mant droich yn eynchen zyden    1295 
Alle de slosse de beslossen waren 
Moisten ontsleissen ind vpfaren 
Dat ander kynt hadde yn synre lyncker syden ma 
War ment droich wast dach off nacht 
Van der matriten lach yt zo alre stont   1300 
Ind had de matrite bestopt also 
Dat dar geyn saet moicht comen zo 
Als de wyuen des mans saet ontfaen 
Sy moest eme mit der orynen ontgaen 
Suyt man wyffs oryne zo hantz    1305 
Na dem genoten als ich befant 
So sall sy dick ind wyss wesen 
Want sparina is gemengt mit desem 
All en ontgeit heissen wyuen neit 
Myt der orynen als man suyt     1310 
It verdruycht yn bynnen yn all wail 
Want yn is so heiss dat vell 
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Ind mans personen hauen sparina so dunne     29r 
Dat den wyuen neit en mach blyuen ynne 
Mer vmb syn důngheit verloufft zo hantz   1315 
Den wyuen vss als ich vandt 
So dats dat wyff dan neit en intfengt 
Hait ouch eyn man zo vyl nassheit 
In der blaessen so en mach hey neit 
Wynnen als man geschreuen suyt    1320 
DIe willen hoiren swigen stylle 
De eyme wyue helpen willen 
Dat sy vam manne kynt ontfaen 
Wie ich schriuen sal her nae 
Ind haltz neit vur vyfa vysefaese    1325 
Neympt de matrite van eyme haissen 
Ind dat gedyrmtz alsamen mede 
Ind byrnen dat zo kleynen puluergen 
Ind geifft den wyue dryncken mit wyne 
Dyt is eyn goide medicine     1330 
Want dat wiff sal hie aff ontfaen 
De dyt selue wilt bestaen 
Zo machen van eyme cull van eyme hasen 
Ind geue dem wyue als sy genese 
Van menstrua ind died yr saen    1335 
Genoten sy seulde kynt ontfaen 
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De na myme raide weuld myrcken      29v 
Neme de culle van eyme kleynen vercken 
Dat eynen soch alleyne vort braichte 
Ind neit me dan eyn zo eynre drachte   1340 
Geue dyt puluer eyme wyue of eyme m  
Ind gebruch den des dan 
Die dat wynnen hait verloren heifft  
Als er noch wail vyl leifft 
Dat sall yn sy comen      1345 
Als ich yn buechen hayn vernomen 
Als eyn wyff sus intfangen heifft 
So hoed sich eyn eicklich der da leifft 
Vur yr zo noemen eynche sachen 
De man neit krigen en mach noch gemachen  1350 
Want noempt man eyt man macht gewynnen 
Als philomeus deit bekennen 
De dracht mach wail verloren blyuen 
Van eyme wyue wil ich schriuen 
Als ich beschreuen vant stayn    1355 
Die eyn kynt hadde ontfaen 
Sy was ionck als ich veriesch 
Ich lass dat sy versche eppele hiesch 
Do sy yr zo hantz neit werden en mochten 
Veyl sy neder harde vnsachte     1360 
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Vp yr bedde ind lach        30r 
Eyne nacht ind eynen dach 
Dat sy neit en ass noch en dranck 
Do waren by yr ee eyt lanck 
Ander Ionffrauwen ind maighden    1365 
Sy en hadden geyn kynder gedragen 
Do sy dyt wyff so siech saghen 
Sy en wisten neit war aff yt were 
Do spraichen sy all offenbaire 
Dat man geyn versche eppel en vonde   1370 
Ind stylle mit yrem monde 
Dat yt fenyn wesen moichte 
Off man yr versche eppele breichte 
Want sy hadden vur dem 
Des gelichs wail geseyn     1375 
De waren befaen mit den reden 
Da waren sy bedrogen mede 
Ind dat Iongh wyff genass darna 
Van eyme doide kynde dats wair 
Ind was vsser maissen kranck    1380 
Des lyffs geyn verganck 
Dry dage hadde sy arbeit 
Ind was yn groisser siecheit 
Ind yr moder wystet waile 
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Zweyn daghe altzo male     1385   30v 
Ind eyn nacht bloide sy 
Vss yrre nayssen geleufftz my 
Ee dat bloit vort quam 
Dat bloit was als ich vernam 
Van menstrua ind quam vort     1390 
Omb dat de dracht was verstoert 
Ipocras sait wairlich 
Dat is hard vnmoighlich 
Dat eynche dracht sy gesont 
Als menstrua vloyen zo eyncher stont   1395 
Des hoide sich eyn eicklich wie yt coeme 
Dat hey vur swanger wiff geyn dynck en noem 
Dat man gekrigen neit en mach 
Noch hoert eyn zeichen dat ich sach 
Off man soene off doichtere draicht    1400 
Man sall nemen schoen fonteyne 
Van eyme wasser schoen ind reyne 
Ind giessen dar yn als ich befroede 
Dry droffen mylch off iii van bloide 
Van dem wyue dar man aff wille    1405 
Prueffen off wissen lůyde ader stylle  
Ind dat mois wesen van der rechter syden 
Synckt dan de mylch zen seluigen zyden 
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Da dede hey yr laissen bloet       31r 
Des anderen dags an dem rechten voess   1410 
Ind an dem anderen an dem lycken 
Ind yr begont zo syncken 
De menstrua ind sy genass 
Do dat bloet gelaissen was 
Bynnen seiss dagen des syt vroet    1415 
Des eyns dags dede hey bloet 
An dem eynen voess laessen 
Dan an dem anderen zo yrre bayten 
Als der ander dach quam 
De růte soyde hey als ich vernam     1420 
In wyne ind gaff sy zo dryncken yre 
Sy soilde genesen balde dar nae 
Ind den byvoess yn wasser soedt 
Ind gaff yr zo dryncken yn yrre noet 
Ind dede sy ouer den kessel sytzen gaen   1425 
Ind leis den swadem vpwart slaen 
De menstrua soilden comen vort 
Mer dede sy vloyen ouer bort 
Alsoe sere na myme wort 
Pulegeum de sal man sieden     (_poley krut308

Myt goeden wyne ind mit heissem 
  1430 

Ind dat kruyt sal sy essen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
308 ‘poley krut’ toegevoegd aan de tekst ter verduidelijking van ‘Pulegeum’. 



 

 130 

Ind sal dryncken den dranck       31v 
Menstrua sullen ee eyt lanck 
Stulpen ind sesseren  /(_ setzen309

Hoert wat ich noch wyl leren 
    1435 

It steit yn permiendes boich 
De poley boeck yn eyme koech 
Van eyeren ind dede yn essen yre 
Sy soilde balde genesen darnae    1440 
HOert van der matriten de dicke doeght 
Groisse siecheit als man vns zoeght 
Want sy pleit na myme verstaen 
Dick vs yrre stat zo gaen 
So werden de wyue dicke so kranck    1445 
Dat yrs leuens schynt dicke verganck 
Ind dat yr hertze dunckt brechen 
Galienus hoert ich sprechen 
Van eyme wyue de numme 
Sprechen en moichte van groissem wie   1450 
Vmb dat yre matrite was gegaen 
Van yrre stat sonder waen 
Sy en waynde geynre bayten hoffen 
Da waren vyl meistere zo geroiffen 
De neit en wisten wat yr was     1455 
Do quam galienus als ich lass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
309 ‘setzen’ toegevoegd ter verduidelijking van ‘stulpen’ en ‘sesseren’. 
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Ind genass sy van yrre pynen       32r 
Myt synre goder medecynen 
Dyt geschach vmb dat yr gebraichen 
Menstrua da wir aff spraichen    1460 
Ind sy er zo vyl hadde yntbynnen 
Galienus deit vns bekennen 
Dat geyn medycine 
So goit is intgayn de pyne 
Jonghen wyuen als dicke genoeten    1465 
Want da mit wirt de portze vpgestoissen 
De senen de menstrua besloissen 
Ind mit dem genoeten so louffen sy bůyssen  
Vyl genoetens is altzo goet 
Jonghen wyuen des syt vroet     1470 
Want dese matrite sy wirt hie mede     
Verdreuen als mit des mans lede 
Ind by der loist zom mann wart 
So leufft yr vs yre nassheit 
Ir sult wissen myt der wairheit    1475 
Dat dat genoeten ionghen wyuen 
Also goit is als wir schriuen 
Dat hait man dick vernomen 
Da ionghe wyuen zo mannen comen 
Werden sy schoen ind vedt     1480 
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Blyde ind vroe dat wist       32v 
Vp dat sy comen synt an den 
Dae yr hertze vmb hait geseyn 
Ind dar vmb yst groisse sunde 
In natuyren als ich virkonden     1485 
Dat sulche wyuen van mannen zeyn 
Ind man sy neit en leist an dem 
Darvmb sy hait geseyn 
Ind dar vmb yst groisse sunde 
In natuyren als ich oirkunden     1490 
Dair sy gern an comen seulde     
Off man sy yrs willens leyff geweulden 
Ind kurten dick yr leuen 
Dat vynden wir vur waer beschreuen 
Dat ionghe wyuen ft dick steruen    1495 
Dat sy genoetens moissen daruen 
Mych vraichde eyn mynre gesellen goet 
Off ichs neit were vroet 
Off ich quam dar ich lass 
It gefeyl dat hey was      1500 
Myt syme leuen ind genoete myt yre     
Do vant hey synen boich dar nayrre 
All zo dem nauele besprengt mit bloide 
Ind vraichde mich off ich eyt verstoynde 
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By wat sachen yt wesen moichte    1505   33r 
Do saichte ich als mich bedoichte 
Dat yt weir des wyffs saet 
Dat yr ym genoeten vss gaet 
It quam van ouerfloidiger nassheit 
Dat sagen ich vch mit der wairheit    1510 
Ind hed soe neit genoet dat wyff     
It hed sy gekost yren lyff 
Ind vmb de mynne van yn beyden 
So en wyl dich van yr neit scheiden 
DIt gedichte seulde gaen zom ende wart   1515 
Hedde ich eyn deyl noch verklairt 
Van spaerina dat is van des mans saede 
It weir zyt dat ich kont dede 
Wat spaerina wesen mach 
Na dat ich geschreuen sach     1520 
Spaerina dat is eyn edel bloet     
Wilch altzyt wysz werden moes 
Wilche zyt yt yn de cullen coempt 
Dat edelste bloit dat man vns noempt 
Is spaerina van des mans lyue    1525 
Dat da intfangen wirt vam wyue 
Ind weiss wail als man vns zuyghet 
Dat spaerina altzo seir verdruyghet 
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Dem manne na dem dat hey vss geifft     33v 
So dat hey is vyl zo vnlanger leifft    1530 
Want der man verluyst da mede     
Syn nassheit ind syn vuychticheide 
Da der man syn leuen aff heifft 
Ind wilche zyt dat dyt yn begyfft 
So verdruycht hey sonder blyff    1535 
Ind der doet coempt ym ynt lyff 
Ind hey moes zoe vnlanger leuen 
Weiss wail dat man vynt beschreuen 
Dat eyn wiff dick intfengt eyn kynt 
Dat sy neit en hait dat gewynd    1540 
Loist zo eynchem mann wart      
Dar vmb sayt rasis vngespart 
Dat man spelen sal myt wyuen 
Ind loist yn genoeten dryuen 
Ee hey eyt genoet myt yre     1545 
So sal sy lychtlichen intfaen dar nae 
Gefoelt eynche knagynge dat wyff 
Bynnen dem veirden maent yn yren lyff 
Vmbtrynt den nauel so brengt sy vort 
In dem seuenden maent yr dracht vort   1550 
Gefoilt sy yn dem seuenden maendt     
knaygynge dat wist vngewaendt 
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In yrem nauell so sal dat kynt vortcomen     34r 
In dem nůynden maendt als ich hayn vernomen 
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IX. Kritische editie 
 
IN doch uch, vrauwen, neit myssdaen      23v 
ich seulde uch leren, harde saen, 
hard wal de hevelmoder wesen; 
alsoe als wir beschreven lesen   1080    24r 
van Cleopatra, de wylde, 
dat man sy oever all soe wyse hylde 
[dat men se van der medecinen t’samen]310

conynckynnen hieschen by namen. 
 

Alsus hait sy yrre doichter beschreven: 
Ir, vrauwen, alst gheit ant leven,   1085 
En syt zo schemel noch zoe bloede 
Ind en twengt uch zo kleyn noch zo groiss. 
It is vortsam alre wyss zo small, 
off myt smere geladen all, 
off als de portze zo enge is,    1090 
off verdriess geleufft mir des, 
off als dem kynde dat heufft is zo groiss, 
offt alst zer portzen koempt all doet, 
off zo rugge off ungeformeirt, 
ir, hevel moider, hoirt we yr dan doit,  1095 
hoert we yr hie mit sult doen;  
dat is uch eyn nutzlich sermoen: 
coempt yt mit dem heuffde usswart zen zyden 
ind synt de ander leder gestreckt by syden, 
stecht ur hant zer portzen ynn   1100 
ind formeirt syn leder myt synne, 
so dat yt recht zer portzen coeme.      24v 
Myt beiden voissen comen sy uss sommygen, 
dan sall de hevelmoder dat kynt halden 
ind en laissent sich neit selver gewalden  1105 
de hende zo scheiden zen selvigen zyden 
-sy moichten zo schoiren der moder syden- 
sy sal des kyndes armen an syn syden strecken 
[ende aldus sal men’t voerttrecken].311

Ist dat dat kynt hait dat heufft zo groiss, 
 

man sal der moder zo sulcher noit   1110 
machen eyn bedde dat hart sall wesen, 
des mois sy sich getroisten yn desem, 
ind soe sall halden, des geleufft, 
eyn ander vrauwe yr heufft, 
ind de hevelmoder de sall    1115 
dat kynt mit den henden vort brengen all. 
Ist dat dat kynt vort sticht syn hant, 
de hevelmoder sal zo hantz 
de hant doen weder keren wail, 

                                                 
310 Hs. Gent 444 heeft dit vers meer (v. 829). 
311 Hs. Gent 444 heeft dit vers meer (v. 856). 
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want yt seuld sy verlesen all;    1120 
mer sy sall setzen yr vynger zer vart 
an des kyntz schoilder ind dryven sy ynwart 
ind lagen eme syn hende by syn syde,  
ind brengent vort zen selvigen zyden     25r 
myt dem heuffde, dat is goit.    1125 
Stycht yt vort den eynen voess, 
en pyniget uch zo trecken nummere; 
dan ur vyngere, als ich uch leren, 
sult yr an syn arssbollen setzen, 
da mit sult yrt keren ind laissen,   1130 
[tote dat ghi hebt den anderen voet. 
Ordineert dan ende doet]312

off yr moicht zo eynchen zyden 
 

dan de hende strecken zer syden, 
suss mach mant best ussgewynnen. 
Hait yt de voisse verscheiden van bynnen, 
so stecht yn de portze ur hant    1135 
ind voicht sy zo samen altzo hantz 
ind brenget alst is gekeirt. 
Hait yt dat heufft verkeirt, 
de hevelmoder salt zo recht keren 
ind by den schoilderen, als wir sy leren,  1140 
sal sy yt gemechlichen uss hoelen, 
dat de matrite zo male 
neit en volghe noch gequetzt en sy. 
Zoecht it eirst de knye, geleufftz my, 
dryfft weder yn ind ordineirt     1145 
de voisse, als uch is geleirt, 
ind brenght so myt synne vort.      25v 
Zoent yt de arssbollen eirst, so hoert, 
keirt yt sanfft zer syden wart 
ind ordineirt myt goeder vart,   1150 
so dat dat heufft zer portzen come. 
Is er me dan eyn als vrauwen sommigen 
gedragen haven, ind sy dan zo samen 
dan zo samen vur de portze quamen, 
de hevelmoder sal zo den zyden   1155 
dat kynt dryven zer eynre syden, 
ind darna dat ander brengen vort, 
ind warden wail na myme word 
dat sy dat doe mit sulchem synne, 
dat de matrite da dat kynt is ynne   1160 
ummers neit gequetzt en sy. 
Ind de portze, hoert na my, 
sal man begiessen ind dwaen / by eyn duwen 
myt warmen olye, sonder waen, 
off man sal dem siechen    1165 

                                                 
312 Hs. Gent 444 heeft deze twee verzen meer (v. 879-880). 
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van saffe van venigrieken, 
van maluen/ ind van lynsade 
zo samen gesoden by raede 
ind da mit sall man de portze dwaen / ut sup 
 .i. popel kruyt 
seufftlich ind hard saen.    1170    26r 
Resten de vrauwen na desem 
als sy van kynde sullen genesen? 
Iae, Aristoteles sait: 
de eyns kneichtgens geneset, 
mer van den maitgen neit so saen / sanfft,   1175 
ind weiss wail all sonder waen, 
dat sulch wyff den arbeit hait groiss 
dat sy verkrenckt bys zom doed. 
Sommige vrauwen havent mynre arbeit, geleuft des, 
de van starcker complexien is.   1180 
Ich haen vrauwen hoeren sprechen: 
als de kyndere dat heufft eirst ussstechen 
soe gheit wail umb de sache. 
Ouch sach ich ander meistere de spraichen: 
als dat wyff genesen is des smertzen,  1185 
sall yr eyn wyff upt hertze 
ire hant lagen, dat de matrite neit  
upwart zom hertzen en schiess 
-want schusse sy zom hertzen yn der noit, 
dat wiff moicht wail da aff blyven doit-  1190 
ind sy sall yn dem schoiss, als ich schriven, 
lygen eyme anderen wyve 
ind de hevelmoder sal wail wachten      26v 
des kyndes mit all yren machten 
ind sytzen dem wyve tuschen de beyn,  1195 
dyt is der groester kunsten eyn. 
 
NU so wyl ich sagen vort: 
als dat kynt is comen zo synre geburt, 
so lycht yt yn eyme vel gebonden. 
De heymliche bueche sulchs oirkonden  1200 
dat dat vel heischt secondine, 
da yt yn licht yn der moder syne. 
Dat vel helt dat kynt, als ich besach, 
dat eme neit zo comen en mach 
dat yt eyrde en dade dat,    1205 
dat kynt soilde dick wyle up der stat 
doit blyven, want als menstrua vloyen 
-de dat kynt so seir moyen- 
so helt dat vel intgayn dat bloit, 
dat menchem kynde quait doit,   1210 
alst druupta up de secondine: 
so hait dat kynt dicke pyne. 
Doch blyven da sproessen, als ich verstaen, 
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de man neit lychtlich en mach aff doen 
en weren neit bonen blomen wasser bestrecken. 1215 
Galienus hoert ich sprechen 
dat van den wyve alle de aderen      27r 
in de matrite vergaderen, 
ind yn dem vede der man. 
Nu sult yr myrcken he an,    1220 
dat de secondine van der moder saede 
alleyn weist by der natuyren rade, 
de dat kynt bedeckt al umme, 
iae de matrite zo wryven sommigen, 
ind eyn ander ader is yn dem wyff,   1225 
durch wilche ader dat des kyntz lyff 
syn voedynge neympt yn alre zyt. 
Dyt is de ader de man aff snydt 
als dat kynt is comen vort 
zer werelt, ind zo synre geburt.   1230 
Dese ader knopt man, als ich ontbynde, 
an dem navel van dem kynde 
da yt mit an der moder hengt, 
alst zo der portzen uss coympt. 
Dar umb knopt man, als ich verstaen,  1235 
dat dem kynde neit uss en gae 
eynche dynck van syme lyve. 
 
Arx deit uns verstaen, 
dat dick wyle sonder waen, 
menstruum is yn der naturen,    1240 
dat is wonder na der natuyren,      27v 
als an vyl kynderen is bekant, 
de neit me en haven dan eyn hant 
off eynen voess ader heuffder zwey. 
Dyt heischt, als ich saichte eyr,   1245 
menstruum yn der natuyren, 
ind dyt geschuyt zo mencher oeren 
ind eyn lydt meyrre dan dat ander is. 
De bueche Arx doent uns gewyss, 
dat dick geschuyt dat des mans saet   1250 
zoe wenich is dat uss ghaet 
als hey genoet mit wyven; 
dat mois an dem kynde ontblyven 
ummer gebrech van eynchen lede, 
alle philosophiene begeens mede.   1255 
Mer als des saedes is vele 
wilch uss geit mit der natuyren spele, 
so gefelt dick zworen 
dat seiss vyngere offenbaren 
an des kyndes henden off an synen voissen,  1260 
off dat dat kynt haven mois zwey heufde; 
ind dat coympt dar aff 
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dat der man zo vyl saedts uss gaff. 
Sommyge wyven haven de matrite so quait     28r 
dat sy neit des mans saedt    1265 
en behelt bynnen yre, 
mer eyn deyl behelt, dat is ware. 
Wae dat geschuyt moes dat kynt 
ummer haven gebrech als man vyndt. 
Dyt coempt dick, als men uns leyrt,   1270 
dat man ind wyff ungeordeneirt 
zo samen lygen ynt genoten; 
so en mach dat saedt neit vleissen 
da yt zo recht seuld wesen. 
Dick gefelt ouch, als wir lesen,   1275 
dat eyn man hait de haest zo groiss 
als hey mit eyme wyve genoet, 
dat hey syn saet neit all us en mach geven. 
Man vynt van den zwennen beschreven, 
de sydelynge zo samen lagen    1280 
als sy yrs genotens plagen, 
ind sy wonnen zo den selven zyden 
eyn kynt krom ind eyn syde 
ind vermengt yn eyme voess. 
Ouch machens uns de meistere vroet   1285 
dat man zo mencher stonden 
spadoeme kynder hait vonden, 
de schempden van mannen ind van wyven     28v 
beyd hadden an yrem lyve, 
dat moiste wail getempert wesen   1290 
zo beyden lederen als wir lesen. 
Albertus deit uns van zwen kynderen hoiren, 
de beyde zo samen waren geboren: 
dat eyn had de macht yn der rechter syden, 
war mant droich yn eynchen zyden,   1295 
alle de slosse de beslossen waren, 
moisten ontsleissen ind upfaren. 
Dat ander kynt hadde yn synre lyncker syden macht, 
war ment droich wast dach off nacht 
van der matriten lach yt zo alre stont   1300 
ind had de matrite bestopt also 
dat dar geyn saet moicht comen zo. 
Als de wyven des mans saet ontfaen 
sy moest eme mit der orynen ontgaen. 
Suyt man wyffs oryne zo hantz   1305 
na dem genoten, als ich befant, 
so sall sy dick ind wyss wesen 
want sparina is gemengt mit desem. 
All en ontgeit heissen wyven neit 
myt der orynen als man suyt:    1310 
it verdruycht yn bynnen yn all wail 
want yn is so heiss dat vell. 
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Ind mans personen haven sparina so dunne     29r 
dat den wyven neit en mach blyven ynne, 
mer umb syn důngheit verloufft zo hantz  1315 
den wyven uss, als ich vandt, 
so dats dat wyff dan neit en intfengt. 
Hait ouch eyn man zo vyl nassheit 
in der blaessen, so en mach hey neit 
wynnen als man geschreven suyt.   1320 
 
DIe willen hoiren swigen stylle,   
de eyme wyve helpen willen 
dat sy vam manne kynt ontfaen, 
wie ich schriven sal her nae 
ind haltz neit vur vysefaese:    1325 
neympt de matrite van eyme haissen 
ind dat gedyrmtz alsamen mede, 
ind byrnen dat zo kleynen pulvergen, 
ind geifft den wyve dryncken mit wyne; 
dyt is eyn goide medicine    1330 
want dat wiff sal hie aff ontfaen. 
De dyt selve wilt bestaen, 
zo machen van eyme cull van eyme hasen 
ind geve dem wyve als sy genese 
van menstrua, ind died yr saen   1335 
genoten; sy seulde kynt ontfaen. 
De na myme raide weuld myrcken,      29v 
neme de culle van eyme kleynen vercken, 
dat eynen soch alleyne vort braichte 
ind neit me dan eyn zo eynre drachte;  1340 
geve dyt pulver eyme wyve of eyme man 
ind gebruch den des dan 
die dat wynnen verloren heifft. 
Als er noch wail vyl leifft 
dat sall yn sy comen,     1345 
als ich yn buechen hayn vernomen. 
Als eyn wyff sus intfangen heifft, 
so hoed sich eyn eicklich der da leifft 
vur yr zo noemen eynche sachen, 
de man neit krigen en mach noch gemachen. 1350 
Want noempt man eyt man macht gewynnen, 
als Philomeus deit bekennen, 
de dracht mach wail verloren blyven. 
Van eyme wyve wil ich schriven 
als ich beschreven vant stayn,   1355 
die eyn kynt hadde ontfaen. 
Sy was ionck als ich veriesch, 
ich lass dat sy versche eppele hiesch. 
Do sy yr zo hantz neit werden en mochten, 
veyl sy neder harde unsachte    1360 
up yr bedde ind lach,        30r 
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eyne nacht ind eynen dach, 
dat sy neit en ass noch en dranck. 
Do waren by yr ee eyt lanck 
ander ionffrauwen ind maighden   1365 
[die dit qualike behaegde],313

sy en hadden geyn kynder gedragen. 
 

Do sy dyt wyff so siech saghen 
sy en wisten neit war aff yt were. 
Do spraichen sy all offenbaire 
dat man geyn versche eppel en vonde.  1370 
Ind stylle mit yrem monde, 
dat yt fenyn wesen moichte 
off man yr versche eppele breichte. 
Want sy hadden vur dem 
des gelichs wail geseyn    1375 
de waren befaen mit den reden, 
da waren sy bedrogen mede. 
Ind dat iongh wyff genass darna 
van eyme doide kynde, dats wair, 
ind was usser maissen kranck   1380 
des lyffs geyn verganck. 
Dry dage hadde sy arbeit 
ind was yn groisser siecheit, 
ind yr moder wystet waile. 
Zweyn daghe altzo male    1385    30v 
ind eyn nacht bloide sy 
uss yrre nayssen, geleufftz my, 
ee dat bloit vort quam. 
Dat bloit was, als ich vernam, 
van menstrua, ind quam vort    1390 
omb dat de dracht was verstoert. 
Ipocras sait wairlich, 
dat is hard unmoighlich 
dat eynche dracht sy gesont 
als menstrua vloyen zo eyncher stont.  1395 
Des hoide sich eyn eicklich wie yt coeme 
dat hey vur swanger wiff geyn dynck en noem,  
dat man gekrigen neit en mach. 
Noch hoert eyn zeichen dat ich sach 
[hoe men sal wetten onghevraecht]314

off man soene off doichtere draicht:   1400 
 

man sall nemen schoen fonteyne 
van eyme wasser schoen ind reyne, 
ind giessen dar yn, als ich befroede, 
dry droffen mylch off iii van bloide 
van dem wyve dar man aff wille   1405 
prueffen off wissen lůyde ader stylle,  
ind dat mois wesen van der rechter syden, 
                                                 
313 Hs. Gent 444 heeft dit vers meer (v. 1400). 
314 Hs. Gent 444 heeft dit vers meer (v. 1435). 
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synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
da dede hey yr laissen bloet,       31r 
des anderen dags an dem rechten voess,  1410 
ind an dem anderen an dem lycken, 
ind yr begont zo syncken 
de menstrua ind sy genass, 
do dat bloet gelaissen was, 
bynnen seiss dagen des syt vroet.   1415 
[Die eenen wive woude doen goet 
die menstrua hadde verloren 
die sal hierna horen:]315

Des eyns dags dede hey bloet 
 

an dem eynen voess laessen, 
dan an dem anderen zo yrre bayten 
als der ander dach quam. 
De růte soyde hey als ich vernam    1420 
in wyne ind gaff sy zo dryncken yre, 
sy soilde genesen balde dar nae. 
Ind den byvoess yn wasser soedt 
ind gaff yr zo dryncken yn yrre noet, 
ind dede sy over den kessel sytzen gaen  1425 
ind leis den swadem upwart slaen, 
de menstrua soilden comen vort. 
Mer dede sy vloyen over bort 
alsoe sere na myme wort: 
pulegeum de sal man sieden,   (_poley krut  1430 
myt goeden wyne ind mit heissem 
ind dat kruyt sal sy essen, 
ind sal dryncken den dranck,       31v 
menstrua sullen ee eyt lanck 
stulpen ind sesseren. /(_setzen   1435 
Hoert wat ich noch wyl leren, 
it steit yn Permiendes boich: 
de poley boeck yn eyme koech 
van eyeren ind dede yn essen yre, 
sy soilde balde genesen darnae   1440 
[ende soude van der vloet zijn verloest].316

 
 

HOert van der matriten de dicke doeght 
groisse siecheit, als man uns zoeght. 
Want sy pleit na myme verstaen, 
dick us yrre stat zo gaen; 
so werden de wyve dicke so kranck   1445 
dat yrs levens schynt dicke verganck, 
ind dat yr hertze dunckt brechen.   
Galienus hoert ich sprechen, 
van eyme wyve de numme 
sprechen en moichte, van groissem wie,  1450 
                                                 
315 Hs. Gent 444 heeft deze drie verzen meer (v. 1639-1641). 
316 Hs. Gent 444 heeft dit vers meer (v. 1668). 
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umb dat yre matrite was gegaen 
van yrre stat sonder waen, 
sy en waynde geynre bayten hoffen. 
Da waren vyl meistere zo geroiffen 
de neit en wisten wat yr was.    1455 
Do quam Galienus als ich lass 
ind genass sy van yrre pynen       32r 
myt synre goder medecynen. 
Dyt geschach umb dat yr gebraichen 
menstrua, da wir aff spraichen,   1460 
ind sy er zo vyl hadde yntbynnen. 
Galienus deit uns bekennen, 
dat geyn medycine 
so goit is intgayn de pyne, 
jonghen wyven, als dicke genoeten;   1465 
want da mit wirt de portze upgestoissen 
de senen, de menstrua besloissen, 
ind mit dem genoeten so louffen sy bůyssen.  
Vyl genoetens is altzo goet, 
jonghen wyven, des syt vroet,   1470 
want dese matrite sy wirt hie mede 
verdreven als mit des mans lede, 
ind by der loist zom mann wart 
so leufft yr us yre nassheit. 
Ir sult wissen myt der wairheit,   1475 
dat dat genoeten, ionghen wyven, 
also goit is als wir schriven, 
dat hait man dick vernomen: 
da ionghe wyven zo mannen comen 
werden sy schoen ind vedt    1480 
blyde ind vroe, dat wist,       32v 
up dat sy comen synt an den, 
dae yr hertze umb hait geseyn. 
Ind dar umb yst groisse sunde 
in natuyren, als ich virkonden,   1485 
dat sulche wyven van mannen zeyn 
ind man sy neit en leist an dem, 
darumb sy hait geseyn, 
ind dar umb yst groisse sunde 
in natuyren als ich oirkunden,   1490 
dair sy gern an comen seulde 
off man sy yrs willens leyff geweulden, 
ind kurten dick yr leven. 
Dat vynden wir vur waer beschreven 
dat ionghe wyven ft dick sterven,   1495 
dat sy genoetens moissen darven. 
Mych vraichde eyn mynre gesellen goet 
off ichs neit were vroet, 
off ich quam dar ich lass, 
it gefeyl dat hey was     1500 
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myt syme leven ind genoete myt yre. 
Do vant hey synen boich dar nayrre 
all zo dem navele besprengt mit bloide, 
ind vraichde mich off ich eyt verstoynde 
by wat sachen yt wesen moichte.   1505    33r 
Do saichte ich als mich bedoichte 
dat yt weir des wyffs saet, 
dat yr ym genoeten uss gaet. 
It quam van overfloidiger nassheit, 
dat sagen ich uch mit der wairheit.   1510 
Ind hed soe neit genoet dat wyff, 
it hed sy gekost yren lyff. 
Ind umb de mynne van yn beyden 
so en wyl dich van yr neit scheiden. 
 
DIt gedichte seulde gaen zom ende wart  1515 
hedde ich eyn deyl noch verklairt 
van spaerina, dat is van des mans saede. 
It weir zyt dat ich kont dede 
wat spaerina wesen mach, 
na dat ich geschreven sach.    1520 
Spaerina dat is eyn edel bloet 
wilch altzyt wysz werden moes, 
wilche zyt yt yn de cullen coempt. 
Dat edelste bloit dat man uns noempt, 
is spaerina van des mans lyve   1525 
dat da intfangen wirt vam wyve. 
Ind weiss wail, als man uns zuyghet, 
dat spaerina altzo seir verdruyghet 
dem manne na dem dat hey uss geifft,     33v 
so dat hey is vyl zo unlanger leifft,   1530 
want der man verluyst da mede 
syn nassheit ind syn vuychticheide, 
da der man syn leven aff heifft. 
Ind wilche zyt dat dyt yn begyfft 
so verdruycht hey sonder blyff,   1535 
ind der doet coempt ym ynt lyff, 
ind hey moes zoe unlanger leven. 
Weiss wail dat man vynt beschreven, 
dat eyn wiff dick intfengt eyn kynt, 
dat sy neit en hait dat gewynd   1540 
loist zo eynchem mann wart. 
Dar umb sayt Rasis ungespart 
dat man spelen sal myt wyven 
ind loist yn genoeten dryven 
ee hey eyt genoet myt yre,    1545 
so sal sy lychtlichen intfaen dar nae. 
Gefoelt eynche knagynge dat wyff 
bynnen dem veirden maent yn yren lyff 
umbtrynt den navel, so brengt sy vort 
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in dem sevenden maent yr dracht vort.  1550 
Gefoilt sy yn dem sevenden maendt 
knaygynge, dat wist ungewaendt 
in yrem navel, so sal dat kynt vortcomen     34r 
in dem nůynden maendt als ich hayn vernomen.  
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Bijlage 3 Het semihybride karakter van het schrift in het Berlijnse handschrift 
 
v. 59 tot 72 
Dyt sait Aristoteles, der wyse man, 
dat de materie is eyn lydt     v. 60 
naturlichen an de vrauwe gesadt, 
wilch eyn deyls yn wart steit, 
ind des mans saem intfengt 
dat hey us gyfft ynt genoten. 
Dan wirt de materie beslossen,    v. 65 
wilche zyt sy den saem hait bynnen. 
Als uns Ypocras deit bekennen 
dat darna neit dar yn dan 
eynre naylden punt comen en kan, 
want als Ipocras uns beduydt ,   v. 70 
en sluysse de materie so vaste neit 
so seulde der vrauwen dat saet intscheissen 
 

 



v. 104: Sommygen havent myt dem nuwen lycht* 
 

 
 
 
v. 147: Want uss der leveren coympt syn vart* 
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v. 476: Dat dan waissen alle hŭmŭren (_vuchtgen* 
 

 
 
 
v. 677: Als wir lesen yn der scriffturen* 
 

 
 
 
v. 1400: Pulegeum de sal man sieden    (poley krut* 
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Bijlage 8 Overzicht van de overgang van didactiek naar lyriek 
 
 Middelnederlandse verzen  
(1) 
  1- 3 
Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden, 
Bi gherechter hovescheden, 
Iet te dichtene dat orborlec zij; 
---------------------------------------------------- 
(2) 

32-34 
Ane dit boec in desen beghinne, 
Als ic mi alder best versinne, 
Willic u laeten weten ende verstaen 
---------------------------------------------------- 
(3) 

121-125 en 128-132 
Daertoe behoert grote pine 
Eer men dlatijn ghedietschen can 
In rimen, ende dat redene hevet an 
Maer eer ic iet daer af beghinne, 
Willic der liever die ic minne, 
(...) 
Ic wille gerne al mine mesdade 
Beteren na uus zelfs rade. 
Recht ware dat ic seide voert 
Dat ic ghelaten hebbe de wordt 
Van der redenen, daer wi af saghen 
---------------------------------------------------- 
(4) 

204-214 
Gheen dier ghenoet na dontfaen 
Sonder dwijf, alse wi verstaen, 
Ende die merie, dat’s waerheit fijn, 
Ghenade, edel joncfrouwe fijn, 
In mach niet in vrede sijn, 
Als ic niet anscouwe uwe claer anschijn; 
Ay, dat ic so selden bi u mach sijn! 
Gherne soudic voert ontbinden 
Mine redene, constic se vinden 
Mine materie, daer ic se liet. 
Tortula seghet en verberghes niet, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 Middelhoogduitse verzen 
 
1-3 

Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden, 
In gerechter hoescheyden, 
Eyt zo dichten dat oerber sy; 
---------------------------------------------------- 

 
32- 34 

An dyt boich yn desem beghynne, 
Als ich mich alre best bekennen, 
Wyl ich uch nu doen verstaen 
---------------------------------------------------- 
 

121-126 
Dar zo behoert groisse pyne 
Ee man dat latyn yn duytschen kan 
Gerymen dat reden hait an. 
 
 
 
 
 
Reicht wart dat ich seichte vort 
Da ich gelaissen hayn die wort 
Van der reden, da wir aff sagen 
---------------------------------------------------- 
 

198-202 
Ind geyn deyr en genoedt na dem ontfaen 
Sonder dat wyff, als wir haynt verstaen, 
Ind de merie, dat is wairheit fyn. 
 
 
 
 
 
 
Nu hoert de materie da icht lyess. 
Trocula spricht in en begertz neit, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 
224-229 en 233-238 

Men leset dat hem doet menich leet, 
Want zij gaen al in een, 
Bedauwet nat tusschen de been, 
Ende duert minen lieven vrouwen langhe. 
Hier uut desen bedwanghe 
Willic mi met crachte breken, 
(...) 
Sie es altoes inn minen sinne, 
Beide ten ende ende ten beghinne. 
Alse mi die stade werden mach 
Willic u voert segghen, als ic besach 
In eenen boec, heet Pictogoras, 
Daer vele in ghescreven was 
---------------------------------------------------- 
(6) 

250-254 en 256-261 
Hier mede willics een einde wisen, 
Ende segghen voert al die waerheit, 
Hoe elc mensche zijn lijf ontfeit. 
Met orlove miere liever vrouwen, 
Ende hem allen, die dit boec scouwen, 
(...) 
Hare oeghen bernen als een robijn, 
Ay, wat wit mi die joncfrouwe fijn! 
Raetdijt, lief, so seggic voert, 
Des ghi noch niet en hebt ghehoert, 
Dats hoe elc kint sijn lijf ghewinne. 
Hoert harerwart want ic’t beghinne. 
---------------------------------------------------- 
(7) 

316-326 
Doer die aderen gaet uter leveren bloet, 
Dat daer te melke werden moet, 
Als’t daer eene wile heeft ghesijn. 
Echt ghedinct mi der liever mijn, 
Die ic selden mach scouwen, 
Dat sij gheniete miere trouwen, 
So ne deerf mi mijn dienst niet rouwen. 
Het’s goet dat ic voert ontbinde 
Die redene voert hoe den kinde 
Die ziele word van Gode ghesint, 
Na .xl. daghe of na .xlv. in’t kint, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
212- 216 

Man leist dat yn deit mench quait, 
Want sy gaent al yn eyn, 
Bedauwt ind nass tuschen yren beynen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In eyme boich Pictagoras, 
Dar vyl yn geschreven was  
---------------------------------------------------- 
 

228-232 
Hie by wyl ich eyn deyll bewysen, 
Ind sagen vort de wairheit, 
Wie dat mench wyff intfengt. 
 
 
 
 
 
 
 
Dat is we dat kynt syn lyff gewynne. 
Hoert na myr wie ich begynnen. 
----------------------------------------------------        
     

287-290 
Durch de adren geit dat bloit, 
Wilch dair zo mylch werden moes. 
 
 
 
 
 
 
 
De sele wirt van gode gesandt, 
Na .xl off vunfftzich dagen umbtrynt, 
---------------------------------------------------- 
          
 
 
 
 



(8) 
351-357 en 359-362 

Ende het mach leven onlanghen tijt, 
Des sij God ghebenedijt, 
Die dese natuere heeft ghegeven, 
Dat alsoe wel moghen leven 
Van .vij. maenden ende van achten. 
Alsijt ghebiet salse minen commer sachten 
Die mi altoes hout in vare, 
(...) 
Ay, wat witen ons alle die logenaren, 
Ende die onghetrouwe merkaren. 
Trouwen, mi ware goet gheseit 
Hoe ’t kindt van den planeten ontfeit 
---------------------------------------------------- 
(9) 

401-409 
Van desen teekene hebben wi natuere 
Ontfanghen oec, seit die scriftuere, 
Ende sij zijn in den hemel ghesat. 
Dor haren wille, dies mi bat, 
Soudic dit boec gerne volinden, 
Constic eeneghe ruste vinden, 
Die scoene sal mi noch onbinden. 
Astronomine doen ons verstaen 
Dat .xij. teekene, die daer gaen, 
---------------------------------------------------- 
(10) 

567-572 en 574-577 
Hilde men oec een jonc kint 
Langhe in die raie van der manen, 
Die iechte soude hem comen ane 
In alle die lede zijn, 
 
(Die God der liever vrouwen mijn 
Altoes doer sine ghenaden, verren moet! 
(...) 
Sij saels mi danken es zij vroet, 
Ic hope mine minne sal hebben spoet.) 
Galienus die seit ons voert 
Alte properliker wort 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
313-316 

Ind mach leven unlanghe zyt, 
Des sy got gebenedydt.       
 
 
 
 
 
 
 
 
Trauwe, nu weir goit gesaicht 
We dat kynt van den planeten intfengt 
----------------------------------------------------        
 

351-355 
Van desen zeichen haven wir natuyre 
Intfangen ouch, spricht de scrifftuyre, 
End sy synt yn den hemel gesat. 
 
 
 
 
Astronomine doent uns verstaen 
Van .xii. zeichen dar durch gaen, 
----------------------------------------------------    
 

511-519 
Heilde man ouch eyn jonck kynt 
Langhe yn den schyne van dem maynde, 
De gycht seulde yt comen ane 
In alle de leder syn, 
Alsus yst beschreven ym latyn. 
 
 
 
 
 
Galienus sayt uns vort 
Altzen properlichen wort 
----------------------------------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 



(11) 
640-644 en 706-710 

Hoe men an elken mensche mach kinnen 
Wat complexien hi hevet binnen, 
Oft wat natueren, als men hem ansiet. 
Maer eer ic iet daer af segghe iet, 
Willic clagen over dat ongheval 
(...) 
Maer eest alsic ghescreven vinde, 
So zelen verraders doen quaden inde. 
Om dat complexie ter ander stat 
Hier na sal volghen vele bat 
Iet te segghene van hare naturen, 
----------------------------------------------------   
(12) 

782-786 en 788-793 
Doch hebbics wat ontbonden, 
Dat niemen en derf orconden, 
Dat ics niet en versta no ne weet. 
 
Die goede es nu worden wreet, 
Dien ic hier desen dienst sende, 
(...) 
Haers ghelijc van orde t’ende, 
Sij hout mi altoes in allende. 
Doer haren wille seggic voert 
Hoe dat zulken wiven behoert 
Groeter wee dan zulker, als wi lesen, 
Alsij van kinde sal ghenesen; 
---------------------------------------------------- 
(13) 

809-812 en 821-825 
Ende dit claghet Plunius, die vroede, 
Jammerlike met droeven moede. 
Wouds mi die scoene weten danc, 
Ic soude haer leeren sonder wanc 
(...) 
Nochtan houtso mi so ontblide 
Dat ics te seggene mi vermide. 
En docht u, vrouwe, niet mesdaen 
Ic soude u leeren, sonder waen, 
Herde wel heefmoeder wesen, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
975-980 

We man an allen mynsche mach kennen 
De complexie de hey hait bynnen, 
Off wat natuyren, als man uns steit. 
 
 
 
 
 
Um dat van der complexien zo eynre andere st[at] 
Her na sall volgen vyl bass 
Iiet zo sagen yr nature, 
----------------------------------------------------   
 

1053-1060 
Doch hayn ichs wat ontbonden, 
Dat neman en darff urkůnden, 
Dat ichs neit en verstaen noch en weiss 
Gelich als geschreven steit. 
 
 
 
 
 
Nu wyl ich sagen vort 
We sommyge vrauwen yn der geburt 
Me lyden dan sommigen, als wir lesen, 
Als sy vam kynde sullen genesen; 
----------------------------------------------------   
 

1075-1079 
Ind dat klagt Plinius, de vroede, 
Jhemerlichen myt droyvigen moide. 
 
 
 
 
 
In doch uch, vrauwen, neit myssdaen 
Ich seulde uch leren, harde saen, 
Hard wal de hevelmoder wesen, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



(14) 
943-947 en 951-955 

Ende die heeftmoeder sal wel wachten 
Die kinds met al hare machten, 
Ende sitten die wive tusschen de been. 
 
God gheve hem den langhen ween, 
Die dit onder dorpers bringhen sal, 
(...) 
Ic hebt gedicht met goeder trouwen 
Toet hier, ende voert sal met goeder trouwen 
Vondic mine redene ic seide voert; 
Alse’t kint es comen t’siere ghebort, 
So leghet in een vel bewonden. 
---------------------------------------------------- 
(15) 

991-994 en 1003-1007 
Daer omme knoept men’t alsic versta 
Dat den kinde niet uut en ga 
Van sinen live 
  Gave zij mi troest, 
So ware ic van den zeere verloest, 
(...) 
Si ne troest mi alsij te voren plach, 
So magic roepen wel: “o wi! o wach!” 
Aristotules doet ons verstaen 
Dat dickewile, sonder waen,  
Menstruum es in naturen, 
---------------------------------------------------- 
(16) 

1077-1081 en 1085-1089 
Van menschen, van beesten, van serpente figuren, 
Alse wi lesen in der scrifturen, 
Ende dat doet cracht van planeten al. 
Woude zij mi beteren mijn mesval, 
Die’t wel vermach, so waric vroe, 
(...) 
Si dunct mi bloeme van allen wiven, 
In weet niet wat doeghene ic mach driven. 
Rasius doet ons voert ghewach 
Hoe een wijf gheweten mach 
Weder so ontfaen heeft of en doet. 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
1193-1199 

Ind de hevelmoder sal wail wachten 
Des kyndes mit all yren machten, 
Ind sytzen dem wyve tuschen de beyn, 
Dyt is der groester kunsten eyn. 
 
 
 
 
 
Nu so wyl ich sagen vort; 
Als dat kynt is comen zo synre geburt, 
So lycht yt yn eyme vel gebonden. 
---------------------------------------------------- 
 

1235-1240 
Dar umb knopt man als ich verstaen 
Dat dem kynde neit uss en gae 
Eynche dynck van syme lyve. 
 
 
 
 
 
Arx deit uns verstaen 
Dat dickwyle, sonder waen, 
Menstruum is yn der naturen, 
---------------------------------------------------- 
 

676-681 
Van mynschen, beisten, ind serpenten figuren, 
Als wir lesen yn der scriffturen, 
Dat is cracht van den planeten all. 
 
 
 
 
 
Rasis deit uns vort gewach 
Wie eyn wiff gefoelen mach 
Off sy intfangen heifft off neit en doet. 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



(17) 
1123-1127 en 1129-1133 

Dat sij dan zeker hevet ontfaen, 
Oft haer sal cortelike bestaen 
Groete siecheit of groete quale. 
 
O wi! salic al te male 
Aldus bederven sonder raet 
(...) 
Die goede si doet overdaet 
Dat sij haren dienstman niet ontfaet. 
Teekene willic voert ontbinden 
Hoe men mach kinnen ende vinden 
Weder een wijf, sone of dochter dreecht 
---------------------------------------------------- 
(18) 

1157-1167 
Op des wives manne leide soute, 
Ende dat soute niet en smoute, 
So draecht dat wijf eenen sone. 
O wi! ic was onghewone, 
Onghetroest van haer te scheiden, 
Al doet zijt si ne mach mi niet verleiden, 
Ic sal hare ghenaden verbeiden. 
Soete lief, nu merket voert 
Ic sal u bedieden, nu hoert, 
Hoe ghi weten moghet ende kinnen 
Of een wijf hevet eene dochter binnen: 
---------------------------------------------------- 
(19) 

1227-1231 en 1235-1237 
En ghevoelt zij gheene smake daer naer 
So ne heeft zij ontfaen daer; 
Oec es in allen tiden wee. 
Hier ende elre, ende over zee, 
So en es gherakeder gheene 
(...) 
Of nu sint zij mi bliscap inne, 
Troest zij mi, dat’s mijn ghewinne. 
En sal u gheen wonder dunken wesen 
Dat wi van groter meesterien lesen; 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
715-721 

Dat sy kynder hait ontfaen, 
Off yr sal kurtlichen an gayn 
Groisse siecheit ind quale, 
Des moicht yr gelouven wale. 
 
 
 
 
 
Zeichen wyl ich vort yntbynden 
Wie man mach kennen ind undervynden 
Off eyn wiff, soene off doichteren drait 
---------------------------------------------------- 
 

746-752 
Up des wiffs burste leichte saltz, 
Ind dat saltz neit en versmoltze, 
So drait dat wyff eynen sone. 
 
 
 
 
Leve luyde myrckt ind hoert 
Ich sal uch beduyden vort, 
Wie yr wissen moicht ind bekennen 
Off eyn wiff doichteren hait bynnen: 
----------------------------------------------------  
 

812-815 
En gefoelt sy gheynen smach darna 
So en heit sy neit ontfaen dats wair. 
 
 
 
 
 
 
En sal geyn wonder uch duncken wesen 
Dat wir groisse meistere lesen; 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 



(20) 
1346-1355 

Hevet oec een man te vele nats, sonder waen, 
In sine blase, so en mach hi niet 
Winnen, alse men’t ghescreven siet. 
Dese redene es herde scone, 
Die ic miere liever toene, 
In wille niet van haer te loene 
Dan hare minne, alsic wel tone. 
Wie dit hoeren wille, zwighe stille, 
Wie dat eenen wive helpen wille 
Dat si van eenen man ontfaen, 
---------------------------------------------------- 
(21) 

1449-1453 en 1457-1465 
Es die rechte mamme meerer dan die slinke, 
Alsic mi alre best bedinke, 
So mach zij draghen eenen sone. 
Alre doghet es si ghewone, 
Die mi es dus onghenadich, 
(...) 
Ic wille altoes in haer lien, 
Ende minnense dorpernien. 
Te rechte soude ic voert ontbinden 
Van anderen sake, die wi vinden, 
Wel metter rechter waerheit, 
Alsoe alst in dlatijn ghescreven steit. 
Ghi zult weten oec over waer 
Dat den vrouwen pine zwaer 
Dicke ghesciet in hare poert, 
---------------------------------------------------- 
(22) 

1516-1520 en 1522-1525 
Met haren man, dat’s groote wijsheit, 
Ende en dade zijs niet,Godweit, 
Daer soude dicke af comen doeghen. 
 
Hoe salsijs ghelaten moghen, 
Sij en sal vertroesten dat herte mijn, 
(...) 
Die ic te haer-waert draghe al stillekine; 
Mijn dienst sal werden in scine. 
Vriendelec lief, ic segghe u voert 
Van menstrua noch ander wort, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
1318-1323 

Hait ouch eyn man zo vyl nassheit 
In der blaessen, so en mach hey neit 
Wynnen, als man geschreven suyt. 
 
 
 
 
Die willen hoiren, swigen stylle, 
De eyme wyve helpen wille 
Dat sy vam manne kynt ontfaen, 
---------------------------------------------------- 
 

550-555 
Is de rechte borst meyrre dan de lyncke, 
Als ich mich bess bedencken, 
So drait sy ummer eynen son. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir sult wissen offenbare 
Dat jonffrauwen pyne zovoiren 
Dickwyl haven yn yrre portzen, 
---------------------------------------------------- 
 

603-608 
Myt yren mannen, dats wisheit, 
En dedens sys neit, got weiss, 
Dar seulde dick ungemach aff comen, 
Des moissen sy sich hueden als vroemen. 
 
 
 
 
 
Nu hoert ich sall uch sagen vort 
Van menstrua ander wort, 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



(23) 
1596-1600 en 1604-1608 

Dat hi wel betoveren soude 
Eenen man, met menstrua, 
Dat hi den wive souden volghen na; 
Maer dies en willic niet bescriven. 
Die ic minne, boven allen wiven, 
Si ne acht niet dat ic dese pine, 
(...) 
Ende dat ic lide zwaer tormint, 
Want si ne achtes niet en twint. 
Des ben ic seker ende vroet dat leeft 
Noch meneghe vrouwe, die heeft 
Herde grote pine ende groet verdriet, 
---------------------------------------------------- 
(24) 

1666-1676 
Die pullegium biec in eenen koec 
Van eieren, ende daet eten hare, 
Si soude ghenesen sciere daer nare, 
Ende soude van der vloet zijn verloest. 
God danc, zij heeft mi ghetroest, 
Die ic ghemint hebbe, met trouwen: 
Dese worde mach zij geschouwen, 
Want ic se minne boven alle vrouwen. 
Ic hebbe ghenoech gheseghet van menstrua, 
Nu willic segghen voert hier na 
Dat dwijf van der matricen dicke ghedoeghet 
Groete siecheit, alse men ons toeghet. 
---------------------------------------------------- 
(25) 

1745-1753 
Ende omme die grote minne van hem beeden 
En willede hi van haer niet sceeden, 
Alse ic en wille van miere liever vrouwen, 
Die mi ghetroest heeft met trouwen: 
Sij seide sij en mochte niet anscouwen 
Dat ic bevaen ben met rouwen. 
Mi dunckt ic soude saen gaen ten inde waert, 
Haddic haer noch een deel verclaert, 
Van sperma, ’s mans sade. 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
910-916 

Dat hey wail betzouveren seulde 
Eynen man, myt menstrua, 
Dat hey dem wyve moeste volgen nae; 
Mer des en wyl ich neit beschryven. 
 
 
 
 
 
Des byn ich sycher bekant ind vroet 
It is noch menche vrauwe goet 
De groisse pyn hait ind verdries, 
---------------------------------------------------- 
 

1438- 1442 
De poley boeck yn eyme koech 
Van eyeren ind dede yn essen yre, 
Sy soilde balde genesen darnae. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoert van der matriten de dicke doeght 
Groisse siecheit als man uns zoeght. 
---------------------------------------------------- 
 

1513-1517 
Ind umb de mynne van yn beyden 
So en wyl dich van yr neit scheiden. 
 
 
 
 
Dit gedichte seulde gaen zom ende wart, 
Hedde ich eyn deyl noch verklairt, 
Van spaerina dat is van des mans saede. 
---------------------------------------------------- 
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Aantekeningen (vers 1077-1554) 
 
1077-1175: Deze passage vinden we terug bij Thomas van Cantimpré in zijn encyclopedisch 
prozawerk Liber de natura rerum, hoofdstuk I over de anatomie van het menselijk lichaam. Ik 
meen daarom dat het geoorloofd is een beroep te doen op deze tekst bij eventuele inhoudelijke 
onduidelijkheden.1

 
 

1077. in (G. en): negatiepartikel, te verbinden met “neit” in hetzelfde vers (en) 
doch (G. docht): dunkt (dunken) 

 ‘indien het u, vrouwe, niet verkeerd dunkt’ 
 
1078. seulde (G. soude): zou (sullen) 

harde saen (G. sonder waen): zeer spoedig; stoplap (saen) 
 De Middelnederlandse tekst gebruikt een andere stoplap, namelijk: zonder twijfel (waen) 
 
1079. hard wal (G. herde wel): zeer goed (harde en wel) 
 hevelmoder (G. heefmoeder): vroedvrouw (hevemoeder) 
 
1081. Cleopatra (G. Cleopatria): Cleopatra leefde rond de eerste eeuw voor of na Christus, en 

ze is de auteur van Cosmetica, een werk dat vaak geciteerd werd door onder andere 
Galenus. Men heeft zich de vraag gesteld of deze Cleopatra wel echt bestaan heeft, omdat 
er niets bekend is van haar persoonlijke leven. Toch gaan sommigen er wel van uit, 
omdat telkens wanneer werk van haar genoemd wordt, er over haar gesproken wordt 
alsof ze echt bestaan heeft. Een ander werk over vrouwenziektes wordt dan ofwel aan 
haar of aan de beroemde Egyptische koningin Cleopatra toegeschreven.2 Anderen maken 
dit onderscheid niet tussen Cleopatra als auteur en als koningin, volgens hen schreef men 
veel werken toe aan de koningin omdat zij zo machtig was.3

de (G. die): die (die) 
 

 
1082.  sy (G. / ): haar (si) 

oever all (G. over): in ieder opzicht (al) 
 soe (G. so): zo (so) 

hylde (G. hilde): beschouwde, bevond (houden) 
 
1083.  hieschen (G. hiete): zou noemen (heeten) 

De Middelnederlandse tekst heeft vóór dit vers nog een andere regel die niet voorkomt in 
de Ripuarische tekst, namelijk “dat men se van der medecinen t’samen” (G. v. 829). Het 
ontbreken van dit vers kan verklaard worden als een kopiistenfout.4

 
 

1084. alsus (G. dus): zo (alsus) 
 hait (G. heeft): heeft (hebben) 
 yrre doichter (G. hare dochter): aan haar dochter (hare en dochter ) 
 

                                                 
1 De Gruyter, (ed.), Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum; editio princeps secundum codices 
manuscriptos, teil I: text. Berlijn / New York 1973, p. 75-76. 
2 Smith, Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, deel 2. Boston 1870, p. 803. 
3 Hornblower en Spawforth, The Oxford classical dictionary. Oxford 1999, p. 347. 
4 Zie van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 67. Ook op andere plaatsen heeft de kopiist een vers 
overgeslagen: na v. 1108, twee verzen ontbreken na v. 1130, één vers ontbreekt na v. 1365 en v. 1399; drie 
verzen ontbreken na v. 1415, één vers ontbreekt na v. 1440. 



1085. gheit an (G. gaet an): begint aan (gaen) 
 ‘u, vrouwe, als de geboorte begint’ 
 
1086. zo (G. te): te (te) 

schemel (G. scamel): schaamachtig (schemel) 
 bloede (G. bloede): timide (blode) 
 
1087. twengt (G. belghet): kwel jezelf (twengen) 
 zo kleyn noch zo groiss (G. cleine no groet): op geen enkele manier (cleine) 
 
1088. it is vortsam (G. het’s vreese): het is vreesachtig (vruchtsam) 
 Het enige citaat dat in het Middelnederlands Woordenboek is opgenomen bij vruchtsam 

(Middelhoogduits: vorthsam) komt uit de Sint-Servatius legende van Hendrik van 
Veldeke, eveneens een oostelijke tekst. 
alre wyss zo small (G. alse dwijf es te smal):  
De twee handschriften hebben hier een andere lezing, waarbij de lezing van het Gentse 
handschrift het meest plausibel lijkt: “het valt te vrezen, als de vrouw te smal is”. De tekst 
geeft hier immers een opsomming van dingen die verkeerd kunnen lopen bij een 
bevalling, en de vroedvrouw moet deze zaken indachtig zijn zodat ze goed kan optreden. 
Ook bij Cantimpré lezen we: “corpus habeat parvulum” (ze zou een zeer klein / smal 
lichaam hebben). De lezing in de Ripuarische tekst is hoogst waarschijnlijk te wijten aan 
een dubbele kopiistenfout: alre werd gelezen in plaats van alse en wyss in plaats van wyff.  

 
1089.  smere (G. zeneere): vettig vuil van het lichaam (smeer).  

Het Gentse handschrift heeft hier ‘zeneere’, en het Middelnederlands Woordenboek 
vermeldt specifiek dit vers omwille van het volgende probleem: “*seneere (zeneere): 
misschien verkeerde lezing voor senewe ... doch men zou dan toch eerder een mv. 
verwachten: ook past het woord niet zoo heel goed bij geladen.”5

 geladen (G. gheladen): voorzien van, bedekt met (laden) 

 Maar er is nog een 
tweede argument waarom het Ripuarische smere een betere lezing is: bij Cantimpré lezen 
we immers “multum pingue” (zeer vet). 

 
1090. portze (G. poerte): vagina (porte) 
 
1091. verdriess (G. verdrauwet):  

Bij Cantimpré lezen we “orificium angustum aut contortum” (een nauwe of verdraaide 
vagina), en dit is in overeenstemming met verdrauwet in het Gentse handschrift dat 
‘verdraaid’ betekent (verdrouwet). De Ripuarische vorm verdriess is moeilijker te 
achterhalen, maar misschien is die afgeleid van verdreyt (verdraeyt). 

 
1092. heufft (G. hoeft): hoofd (hovet) 
 zo groiss (G. te groet): te groot (groot) 
 
1093. koempt (G. comt): komt (comen) 

doet (G. doot): dood (doot) 
 
1094. zo rugge (G. bulrugghende):  

                                                 
5 Middelnederlands woordenboek op cd-rom, zie seneere 



‘Bulrugghende’ zelf staat niet in het Middelnederlands Woordenboek, maar beschouwd 
als compositum kunnen we dit woord wel duiden, namelijk als: met een bochel op de rug 
(bulte en rugge). Een andere betekenis vinden we in de Ripuarische tekst, namelijk: 
achterwaarts (rugge, zie: te rugge). Hieronder kan dan verstaan worden dat het kind niet 
met zijn hoofd eerst komt, maar dat het in een stuit ligt.  

 ungeformeirt (G. ongheformeert): wanstaltig, misvormd (ongeformeert) 
Het Liber de natura rerum vermeldt: “ gibbosus aut contra naturam positus” (gebocheld 
of gelegen in een onnatuurlijke positie). De Ripuarische tekst geeft ons deze twee 
mogelijkheden, maar dan in de omgekeerde volgorde: zo rugge correspondeert dan met 
‘contra naturam positus’ en ungeformeirt komt overeen met ‘gibbosus’. Op het eerste 
gezicht lijkt het erop alsof de Middelnederlandse tekst zich herhaalt, maar in het 
Middelnederlands woordenboek lezen we verder bij ongeformeert: “daar formeren in vs. 
848 gebruikt wordt in den zin van eene zekere richting aan iets geven, zou het mogelijk 
zijn dat ongeformeert moet worden opgevat in den zin van in eene verkeerde richting 
gelegen of verkeerd gelegen, gezegd van het kind in den moederschoot.” Bijgevolg 
correspondeert in het Gentse handschrift bulrugghende met ‘gibbosus’ en ongheformeert 
met ‘contra naturam positus’. 

 
1095. ir (G. ghi): u, jij (gi) 
 we (G. wat): hoe, op welke wijze (hoe) 
 
1096. hie (G. hier): hier (hier) 
 
1097. sermoen (G. sermoen): les (sermoen) 
 
1098. usswart (G. uutwaert): naar buiten (utewaert) 

zen zyden (G. tiden): op zijn tijd, bij gelegenheid (tijt) 
 
1099. leder (G. lede): ledematen (lit) 
 by syden (G. ter siden): ten opzichte van de zijden (bi en side) 

De combinatie ‘zyden’ en ‘syden’ (G. tiden en siden) komt zeer vaak voor in de tekst 
omwille van het rijm. Binnen de ca. 500 regels die hier worden uitgegeven, treffen we dit 
acht maal aan in zowel de Ripuarische als de Middelnederlandse tekst. We kunnen dit 
dan ook vaak beschouwen als een stoplap.6

 
 

1101. formeirt (G. formeert): geef een goede vorm, een goede richting aan (formeren) 
myt synne (G. met sinne) : op een verstandige wijze (sin) 

 
1102. recht (G. recht): goed (recht) 
 
1103. voissen (G. voeten): voeten (voet) 
 
1104. halden (G. houden): tegenhouden (houden) 
 
1105.  laissent gewalden (G. laten’t ghewouden): toelaten (gewouden zie: laten gewouden) 
 sich (G. / ): zich (sich) 

                                                 
6 De combinatie ‘zyden’ en ‘syden’ komt voor in v. 1098-1099; v. 1106-1107; v. 1123-1124; v. 1131-
1132; v. 1155-1156; v. 1282-1283; v. 1294-1295; en v. 1407-1408 in de Ripuarische tekst. 



Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt bij sich: “slechts of vooral in het Oostmnl. 
Het woord is aan een middelfrankisch dialect ontleend, en is in de 17de eeuw algemeen 
ndl. geworden.” 

 
1106. hende (G. hande): handen (hant) 
 zen selvigen zyden (G. te dien tiden): op dat ogenblik (selvich en tijt) 
 
1107. schoiren (G. scoren):  kwetsen (schoren) 
 moder (G. / ): baarmoeder (moeder) 
 
1109. Het Gentse handschrift heeft vóór dit vers nog een andere regel die niet voorkomt in de 

Ripuarische tekst, namelijk “ende aldus sal men’t voerttrecken” (G. v. 856).  
 
1110. moder (G. moeder): moeder, zwangere vrouw (moeder) 
 zo sulcher noit (G. te zulker noet): in die pijnlijke toestand (noot) 
 
1111.  bedde (G. bede): bed (bedde) 

Het Liber de natura rerum, en ook de Franse en Ripuarische tekst hebben het over een 
hard bed, terwijl we in de Middelnederlandse tekst vinden dat het een zacht bed is.  

 
1112.  getroisten (G. troesten): zich tevreden stellen, moed scheppen (getroosten) 
 
1113. halden (G. houden): vasthouden (houden) 
 
1115. vort brengen (G. voert halen): te voorschijn brengen, dus: geboren laten  worden 

(vortbringen) 
 
1117. vort sticht (G. voert stect): uitsteekt (vortsteken) 
 
1118. zo hantz (G. te hant): terstond, dadelijk (tehant) 
 
1119. wail (G. abel): op een goede manier, behendig (wel)                                  
                 
1120.  verlesen (G. verliesen): verliezen (verliesen) 

Deze passage is nogal abstract: als de hand van een kind eerst uit de vagina komt en dan 
pas z’n lichaam, dan kan het zijn dat het zijn hand ‘verliest’. Ook met Cantimpré raken 
we niet veel wijzer: “si manum profert, iubemus, ut nunquam eum obstetrix adducat – 
plus enim inclinatio inter orificium obduratur. Nam ipse potest manum amittere et vitio 
obstetricis vitiosus esse”7

 

 (indien het een hand uitsteekt, dan verzoeken we, dat de 
vroedvrouw het er nooit uittrekt – immers, de hoek [die de hand maakt] met de vagina 
wordt aangehouden. Want het kan immers zijn hand verliezen en door de schuld van de 
vroedvrouw kan het gebrekkig zijn). Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op een gebroken 
arm die bijgevolg een vreemde hoek maakt. 

1121. mer (G. maer): maar (maer) 
zer vart (G. ter vaert): vlug (vaert) 
setzen (G. / ): plaatsen (setten) 

                                                 
7 De Gruyter, Thomas Cantimpratensis, p. 76. 



De Ripuarische tekst kent hier een betere lezing, het werkwoord komt immers niet voor 
in de Middelnederlandse tekst: “maer zij sal haren vinger ter vaert” (G. v. 869). 

 
1122. schoilder (G. scouderen): schouder (schouder) 
 dryven (G. dringhet): drijven, duwen (driven) 
 
1123. lagen (G. legghense): leggen (leggen) 
 
1126. stycht yt vort (G. steket voert): steekt het uit (vortsteken) 
 
1127. en pyniget (G. en pinet): doe geen moeite (pinen) 
 nummere (G. nemmermeere): niet meer (nemmee) 
 ‘doe dan geen moeite meer met het er te proberen uit te trekken’ 
 
1129. arrsbollen (G. eersbille): achterwerk (ersbille) 
 
1130.  laissen (G. letten): zorgen dat het in dezelfde toestand blijft (laten) 
 
1131.  Het Gentse handschrift heeft vóór dit vers nog twee andere regels die niet voorkomen in 

de Ripuarische tekst, namelijk “tote dat ghi hebt den anderen voet” en “ordineert dan 
ende doet” (G. v. 879 en v. 880).  

 (G. ordineert): leg het in de juiste houding (ordineren) 
 
1133. suss (G. dus): op die manier (sus) 
 ussgewynnen (G. uut ghebringhen): te voorschijn halen (utewinnen) 
 De twee teksten gebruiken een ander werkwoord, maar de betekenis blijft dezelfde. 
 
1134. verscheiden (G. versceiden): apart, niet samen (verscheiden) 
 
1136. voicht (G. voeghet): voeg (voegen) 
 zo samen (G. te samen): tezamen (tesamen) 
 altzo hantz (G. al te hant): terstond (altehant) 
 
1137.  brenget (G. bringhet): breng het tevoorschijn, laat het geboren worden (bringen) 
 
1141. gemechlichen (G. ghemackelijc): kalm, voorzichtig (gemackelike) 
 uss hoelen (G. uut halen): uithalen (utehalen) 
 
1142. dat (G. dat) : zodat (dat) 

matrite (G. matrice): baarmoeder (matrice) 
De vorm matrite is een verschrijving van de kopiist, die de ‘c’ van matrice verkeerdelijk 
voor een ‘t’ aanzag. Dit gebeurde niet enkel hier, maar ook elders.8

 zo male (G. al te male): in alle opzichten (temale) 

 De 
Middelnederlandse tekst geeft steeds de vormen matrice of matricen, alhoewel ook 
eenmaal het Latijnse matrix voorkomt (G. v. 910); maar ook dan lezen we matrite in de 
Ripuarische tekst (v. 1160). In dit deel van de Ripuarische tekst wordt de correcte vorm 
matrice geen enkele keer gebruikt. 

 
                                                 
8 We lezen matrite in de Ripuarischee tekst op de volgende plaatsen: v. 1142, v. 1160, v. 1187, v. 1218, v. 
1224, v. 1264, v. 1300, v. 1301, v. 1326, v. 1441, v. 1451, en v. 1471. 



1143. “niet meegetrokken en niet verwond wordt”  
 
1144. zoecht it (G. siet men): laat het zien, toont het (togen) 
 knye (G. knien): knieën (cnie) 
 
1145. ordineirt (G. ordineert): leg in de juiste houding (ordineren) 
 
1146. als (G. alse): zoals (alse) 
 
1148. zoent yt (G. tonet): laat het zien (tonen) 
 
1149. sanfft (G. sachte): zachtaardig (sachte) 
 wart (G. waert): in de richting van (wert) 
 
1150. myt vart (G. met vaert): op een snelle wijze (vaert) 
 
1152. me (G. meer): meer (meer) 
 
1153. haven (G. hebben): hebben (hebben) 
 
1154.   Herhaling van ‘zo samen’ onder invloed van ‘dan’ in het vorige vers. (G. v. 904: “Dan 

vore die poerte quamen”). 
 
1158. warden (G. wachtent): met eerbied behandelen, dus: er goed voor zorgen (werden) 
 wail (G. wel): goed (wel) 

myme (G. mine): Het voorzetsel na regeert de derde en vierde naamval, dus de vorm 
myme is onderhavig aan dit voorzetsel.  

 
1160. dat (G. dat): zodat (dat) 

da (G. daer): waar (daer) 
 
1161. ummers neit (G. altoes niet): in geen geval (emmer) 
 
1163. begiessen (G. beghieten): begieten, dus: nat maken (gieten, de samenstelling met be- 

wordt niet gegeven.) 
dwaen (G. dwaen): wassen (dwaen) 
by eyn duwen (G. / ): De kopiist van de tekst voegde dit eraan toe ter verduidelijking van 
‘dwaen’, een woord dat hij wellicht niet begreep want dwaen betekent ‘wassen’, en niet 
‘bijeen duwen’. 

 
1164. olye (G. olien): olie (olie) 
 
1166. saffe (G. sape): sap, vocht (sap) 

venigrieken (G. fenigrieken):  fenegriek (venigriec) 
Fenegriek is een sterk riekende vlinderbloemige plant met op klaver lijkende bladeren. 
Letterlijk betekent het Grieks hooi (Latijn: fenum graecum).9

 
 

1167. maluen (G. maluen): malve, of maluwe (maluwe) 

                                                 
9 Den Boon en Geeraerts, Van Dale. Utrecht / Antwerpen 2005, p. 1005. 



 Malve wordt ook nog kaasjeskruid genoemd.10

 
 

1168. gesoden (G. ghesoden): gekookt (sieden) 
 by raede (G. bi rade): met verstand van werken (raet) 
 
1169. ut sup (G. / ) : Heel waarschijnlijk wordt met deze afkorting ‘ut supra’ bedoeld, want op 

regel 1163 wordt dwaen (verkeerdelijk) uitgelegd door by eyn duwen. 
Popel (G. / ): populier (popel) 
De kopiist heeft onderaan het blad nog popel kruyt toegevoegd, en dit gaat vergezeld van 
een  kapje, dat we ook aantreffen boven maluen. Vermoedelijk wou de kopiist dat men 
las: “van maluen, popel kruyt ind van lynsade”. Dit verklaart dan ook waarom er in de 
tekst een streepje getrokken is tussen “van maluen” en “ind van lynsade”. 

 
1170. seufftlich (G. lichtelike): zacht (sachtelike) 
 hard saen (G. harde saen): met grote snelheid (saen) 
 
1171.  resten (G. rusten): komen tot rust (rusten) 
 
1172. genesen (G. ghenesen): bevallen zijn (genesen) 
 
1173. iae (G. ja): ja (ja) 

Aristoteles (G. Aristotules): De Griek Aristoteles leefde van 384 tot 322 voor Christus11

 

, 
zijn werken die vooral in deze tekst worden aangewend, zijn natuurfilosofisch van aard. 

1174. kneichtgens (G. knechts): jongen (cnecht) 
 
1175. maitgen (G. magdekine): meisje (meitkijn) 
 saen (G. saen): snel (saen) 
 sanfft (G. / ): snel, gemakkelijk (ter verduidelijk van saen toegevoegd) (sachte) 
 
1176. weiss (G. wet): weet (weten) 
 
1177. arbeit (G. lost): barensweeën (arbeit) 

Het Gentse handschrift heeft “lost”, dwz. lust, verlangen; maar heel waarschijnlijk is dit 
een foutieve lezing en zou het “last” moeten zijn, met hier dezelfde betekenis van 
“arbeit” namelijk: weeën.12

  
  

1178. verkrenckt (G. vercranct): verzwakt  (vercranken) 
 bys zom doed (G. totter doot) : tot de dood (bis en doot) 
 
1179. mynre (G. minder): minder (minder) 
 
1180. de (G. die): die (die) 
 starcker (G. sterker): krachtiger, sterker (starc) 
 complexien (G. complexie): verhouding tussen humoren, hier: lichaamsgestel (complexie)  
 
1183. umb de sache (G. omme die saken) : daarom, dan (omme) 
                                                 
10 Den Boon en Geeraerts, Van Dale, p. 2070. 
11 Hornblower en Spawforth, The Oxford classical dictionary, p. 165. 
12 Zie Middelnederlands Woordenboek onder “lust” 



 “dan gaat het goed verlopen” 
 
1184.  meistere (G. meester): geleerden (meester) 
 
1185. genesen (G. ghenesen): verlost (genesen) 
 smertzen (G. smerte): pijn (smarte) 
 
1186. hertze (G. herte): hart (herte) 
 
1187. dat (G. dat): zodat (dat) 
 
1188. schiess (G. schiet): beweegt, stijgt (schieten) 
 
1189. schusse (G. scote): indien het stijgt (schieten) 
  
1190. blyven doit (G. bliven doot): sterven (bliven) 
 
1191. schoiss (G. scoet): schoot (schoot)  
 
1193. wachten (G. wachten): letten op (wachten) 
 
1194. machten (G. machten): vermogen, kunnen (macht) 
 
1195. beyn (G. been): benen (been) 
 
1196.  Dit vers in de Ripuarische tekst heeft geen equivalent in de Middelnederlandse tekst, daar 

begint men een lyrisch deel dat 7 verzen beslaat (G. v. 946-952). Waarschijnlijk werd dit 
vers toegevoegd om weesrijm te voorkomen nadat het lyrisch intermezzo werd 
weggelaten (zie de inleiding op deze editie). 

 
1197. sagen (G. seide): vertellen (sagen) 
 Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt bij sagen: “de vorm komt vooral voor in 

het Oostmnl. en in duitschgekleurde geschriften en in het Westmnl. bijna uitsluitend in 
het rijm.” 

 
1198. geburt (G. ghebort): geboorte (geboorte) 
 
1199. lycht (G. leghet): ligt (liggen) 
 gebonden (G. bewonden): gewikkeld (binden) 
 De beide werkwoorden, hoewel verschillend van stam, betekenen hetzelfde. 
 
1200. heymliche (G. heimelike): heimelijke (heimelike) 

bueche (G. boeke): boeken (boec) 
 oirkonden (G. orconden): geven te kennen, vermelden (orconden) 
 
1201. heischt (G. heet): heet (heeten) 
 secondine (G. secundinne): nageboorte, geboortevlies (secondine) 
 
1203. helt (G. behoedet): behoedt (houden) 
 



1204. zo comen (G. toecomen): overkomen, gebeuren (toecomen) 
 “zodat het kind niet kan overkomen” 
 
1205. eyrde (G. deere): pijn heeft (deren) 

De vorm eyrde is vermoedelijk terug te brengen tot een kopiistenfout. Bij het 
overschrijven herhaalt een kopiist in zichzelf de frase die hij moet neerpennen, en hierbij 
assimileerde onze kopiist de voorgaande dentaal van yt aan de dentaal van deyrde, 
waardoor hij die laatste dentaal niet opschreef.13

 “dat het pijn heeft, en indien het dit niet deed” 
 

 
1206. soilde (G. soude): zou (sullen) 

dick wyle (G. dickewile): vaak, dikwijls (dicwile) 
up der stat (G. op de stat): dadelijk (stat) 

 
1207. menstrua (G. menstrua): maandstonden (menstrua) 
 vloyen (G. vloien): vloeien (vloeyen) 
 
1208. seir (G. seere): erg (sere) 

moyen (G. moeyen): last bezorgen (moeyen) 
 
1209. intgayn (G. jeghen): voor (jegen) 
 
1210. menchem (G. meneghen): menig (menich) 
 quait (G. quaet): kwaad (quaet) 
 
1211.  druupta (G. drupet): druipt, drupt (drupen) 

De vorm met ‘a’ is niet gebruikelijk, bovendien is drupen een sterk werkwoord. 
Vermoedelijk gaat deze vorm terug op drupet da(er), en door het ‘dictéé intérieure’ 
assimileerde de kopiist deze twee vormen (zie ook v. 1205). 

 
1213. sproessen (G. sproeten): vlekken (sproete) 
 
1214. lychtlich (G. lichte): gemakkelijk (lichtelijc) 
 aff doen (G. afdwaen): verwijderen (afdoen) 

We zien hier dat de Middelnederlandse tekst een precisering geeft, namelijk: afwassen. 
De Ripuarische tekst daarentegen blijft oppervlakkig, waarschijnlijk net omdat afdwaen 
niet goed begrepen werd (zie eerder dwaen in v. 1163 en 1169). 

 
1215. en weren (G. en ware): tenzij (en) 

neit (G. met): ‘neit’ is hier vermoedelijk een kopiistenfout. De tekst heeft meer betekenis 
als we de lezing van het Gentse handschrift nemen. 

 bonen blomen (G. boenen-bloemen): meel van gedroogde bonen (boonmeel) 
 wasser (G. / ): water (water) 
 
1216. Galienus (G. Galiene): Galenus14

                                                 
13 Over het ‘dictéé intérieure’ zie Dain, Les manuscrits, Paris 1964, p. 44 - 46. 

, geboren rond 130 na Christus in Pergamum, was een 
zeer groot medicus. Zijn werken oefenden dan ook eeuwenlang invloed uit op de 
geneeskunde. Hij breidde het systeem van Hippocrates uit (zie regel 1392): de vier 
humoren kende hij elk een element toe. Hij verbond bloed met lucht, slijm met water, 

14 Hornblower en Spawforth, The Oxford classical dictionary, p. 621. 



zwarte gal met aarde en gele gal met vuur. In de Franse tekst lezen we als bron ‘Maistre 
Albert’ (regel 420). 

 
1218. vergaderen (G. vergaderen): verzamelen (vergaderen) 
 
1219. vede (G. vede): penis (vede) 
 
1220. he (G. hier): hier (hier) 
 
1221.  van der moder saede (G. van der moeder sade): het zaad van de moeder, dus: menstruum 

(saet)  
 
1222. weist (G. wast): groeit (wassen) 

by der natuyren rade (G. bi der naturen rade): volgens de natuur (raet) 
 Een nogal eigenaardige zin voor ons, maar die wel verstaanbaar wordt als we er de Franse 

tekst bijnemen: “Et saiches que celle pel secondina croist de la semence de la femme.” 
Dus de secondine groeit volgens de natuur enkel en alleen door het menstruum.   

 
1223. umme (G. omme): overal (omme) 
 
1224.  Zo wryven (G. / ): vermorzelen, fijn wrijven (tewriven) 

In het Gentse handschrift lezen we: “in die matrice t’eener somme” (v. 980), waarbij 
“t’eener somme” gezien wordt als stoplap om te rijmen met “omme” (zie somme). 
Geparafraseerd luidt de betekenis van de Middelnederlandse tekst: het geboortevlies dat 
het kind overal bedekt in de baarmoeder. Het Ripuarische vers valt inhoudelijk moeilijk 
te verklaren. 

  
1226. durch wilche (G. die welke): door welke (dore en welc) 
 Voor de vorm uit het Gentse handschrift, zie diewelke: welke. 

lyff (G. lijf): lichaam (lijf) 
 
1227. neympt (G. ontfaet): tot zich neemt (nemen) 
 De werkwoorden betekenen beide hetzelfde, ondanks de verschillende stam. 
 yn alre zyt (G. in al der tijt): altijd, steeds (tijt) 
 
1229. comen vort (G. comen voert): gekomen (vortcomen) 
 
1231. ontbynde (G. ontbinde): duidelijk maak (ontbinden) 
 
1233. da (G. daer): waar (daer) 
 hengt (G. hanghet): hangt (hangen) 
 
1235.  dar umb (G. daer omme): daarom (daeromme) 
 
1237. eynche (G. / ): enige (enich) 

Na dit vers volgt een lyrisch intermezzo van elf en een halve vers in de 
Middelnederlandse tekst (G. v. 993-1004). Het eerste vers van het intermezzo is immers 
een halfvers: “van sinen live gave zij mi troest” (G. v. 993). De overgang van didactisch 
naar lyrisch wordt in het Gentse handschrift gemarkeerd door een paragraafteken, dat ook 
tussen deze twee halfverzen geplaatst is. 



 
1238. Arx (G. Aristotules): Aristoteles (zie regel 1173). De vorm “arx” kan verklaard worden 

als een verkeerde lezing voor “ary”. 
 
1240. De Latijnse tekst De secretis mulierum en de Franse tekst hebben het over monsters; maar 

zowel de Middelnederlandse (v. 1007) als onze Ripuarische tekst hebben het over 
‘menstruum’. Uiteraard gaat het hier niet over maandvocht, maar wel over gehandicapte 
kinderen (monsters). 

 
1241. Herhaling van ‘natuyren’ onder invloed van ‘naturen’ in het vorige vers. De lezing van 

het Gentse handschrift past beter in deze context (G. v. 1008: “Dats wonder, na der 
scrifturen”). 

 
1242. an (G. an): bij (aen) 

vyl (G. vele): veel (vele) 
 bekant (G. becant): opgemerkt (bekent) 
 
1244. ader (G. oft): of (oder) 
 Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt bij oder: “slechts in het Nederrijnsch”. 
 
1245. heischt (G. heet): heet (heeten) 

saichte (G. sprac): zei, sprak (sagen) 
 eyr (G. ee): eerder, tevoren (eer) 
 
1246. Opnieuw lezen we hier ‘menstruum’ terwijl eigenlijk monsters bedoeld is. 
 
1247. geschuyt (G. ghesciet): geschiedt (gescien) 
 oeren (G. uren): uren (ure) 
 
1248. lydt (G. let): lid, ledemaat (lit) 
 meyrre (G. meerer): groter (mere) 
 
1249. doent gewyss (G. doen ghewes): verzekeren (gewis) 
 
1250. des mans saet (G. ’s mans saet) : het zaad van de man, dus : sperma (saet) 
 
1251. zoe (G. te): te (te) 
 wenich (G. lettel): weinig (weinich) 
 De beide woorden betekenen hetzelfde.  
 
1252. genoet (G. ghenoet): gemeenschap heeft (genieten) 
 
1254. ummer (G. emmer): zeker, ongetwijfeld (emmer) 
 gebrech (G. ghebrec): tekortkoming, gebrek (gebrec) 
 
1255. philosophiene (G. philosophen): filosofen, natuurkenners (philosophien) 

begeens (G. lien): erkennen (begiën) 
 
1258. gefelt (G. ghevalt): geschiedt (gevallen) 
 dick (G. dicker): dikwijls (dicke) 



 Het Gentse handschrift gebruikt de comparatief: ‘meer malen, vaker.’ 
 zworen (G. t’waren): voorwaar (twaren) 
 
1259. seiss (G. .VI.): zes (sesse) 
 offenbaren (G. oppenbaren) : verschijnen (openbaren) 
 
1261. zwey (G. twee) : twee (twee) 
 
1262. dat coympt dar aff (G. dit compter af): dit spruit voort (comen) 
 
1263. dat (G. dat): omdat (dat) 
 
1264. quait (G. quaet): slecht, ongezond (quaet) 
 
1266. behelt (G. behouden): behoudt (behouden) 
 
1267. deyl (G. deel): gedeelte (deel) 
 
1268. wae (G. waer): wanneer (waer) 
 
1270. coempt (G. comt): gebeurt (comen) 
 
1271. dat (G. dat): omdat (dat) 
 ungeordeneirt (G. ongheordineert): onbetamelijk, zondig (ongeordineert) 
 
1273. vleissen (G. vloten): vloeien (vlieten) 
 
1276. haest (G. lost): haast (haeste) 

De Middelnederlandse tekst geeft een andere en betere verklaring: de lust zorgt ervoor 
dat de man niet al zijn zaad kan storten. 
 

1279. zwennen (G. tween): tweeën (twee) 
 
1280. sydelynge (G. sidelinghe): zijdelings (sidelinge) 
 
1281. genotens plagen (G. ghenoetens plaghen): gemeenschap hadden (plegen) 
 
1282. wonnen (G. wonnen): verwekten (winnen)  
 
1283. krom (G. crom): krom, gebrekkig (crom) 

‘ind’ wordt consequent gebruikt als equivalent van ‘ende’; grammaticaal gezien zou hier 
‘yn’ verwacht worden. (G. v. 1050: “Een kint, crom in der eenre siden”). 

 
1284. vermengt (G. verminct): verminkt (verminken) 
 
1285.  vroet (G. vroet): bekend (vroet) 
 
1286. stonden (G. stonden): ogenblikken (stonde) 
 
1287. spadoeme kynder (G. spadone kinder): hermafrodieten (spadoen) 



1288. schempden (G. scamelheit): schaamdelen (scheemde) 
 
1289. lyve (G. live): lichaam (lijf) 
 
1290. getempert (G. ghetempert): vermengd (temperen) 
 
1291. zo (G. tot): tot (to) 
 
1292. Albertus (G. Albertus): Albertus Magnus (1206 – 1280 na Christus),15

 

 de grote geleerde 
waar men vroeger De secretis mulierum aan toeschreef.  

1295. droich (G. droech): droeg (dragen) 
 
1296. slosse (G. slote): sloten, grendels (slot) 
 beslossen (G. besloten): gesloten (besluten) 
 
1297. ontsleissen (G. ontsluten): ontsluiten (ontsluten) 
 upfaren (G. opvaren): plotseling openspringen (opvaren) 
 
1298. Op de gebruikte kopie van de microfilm staat enkel ‘ma’ gekopieerd, omdat het net in de 

plooi van het handschrift is geschreven. Maar op basis van het rijm en het Gentse 
handschrift kunnen we ‘macht’ invullen. (G. v. 1065: “Ende dander hadde in siere slinker 
macht”). 

 
1300. De tekst verspringt hier naar een heel andere passage uit het oorspronkelijke werk (een 

verklaring hiervoor wordt gegeven in de inleiding op deze editie). Ter vergelijking met 
het Gentse manuscript dat wel een logische ontwikkeling kent van de tekst: regel 1299 
komt overeen met regel 1066 in G.; en regel 1300 met regel 1328 in G. We vinden die 
weggevallen regels terug in onze Ripuarische tekst onderaan f. 15 v. 666 tot midden f. 20 
v. 902. Een korte samenvatting van de passage die daar verdergezet wordt: Het kind dat 
in zijn linkerzijde macht had, kan geopende deuren sluiten, en dit komt door de kracht 
van planeten. Vervolgens worden een aantal tekens gegeven hoe men kan weten dat een 
vrouw zwanger is, en wat het geslacht is van het kindje. Verder wordt beschreven dat te 
hete of te koude vrouwen moeilijk een kind kunnen verwekken, maar ook teveel vet rond 
de baarmoeder bemoeilijkt de conceptie. Met deze verzen eindigt die passage abrupt op 
regel 902, maar ze wordt hier op regel 1300 verdergezet. Ik geef de laatste verzen van die 
passage om de overgang naar dit deel duidelijk te maken: “Sommygen synt zo nass ind 
sommigen zo druege / sommygen zo vedt als ich betzuyge / want de vuychtgeit vur den 
mondt / in all vleissende zo alre stont” (v. 899-902).  

 
1300. zo alre stont (G. ter selver stont): te allen tijde, altijd (stonde) 
 
1301. bestopt (G. bestopt): verstopt (bestoppen) 
 
1303. ontfaen (G. ontfaen): ontvangen (ontvaen) 
 
1304. orynen (G. orinen): urine (orine) 
 ontgaen (G. ontgaen): weggaan (ontgaen) 

                                                 
15 Aerts en Bachrach, Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Gent 1963, p. 65. 



1305. suyt (G. siet): ziet (sien) 
 zo hantz (G. te hant): terstond (tehant) 
 
1306. befant (G. becant): verneem (bevinden) 

De Middelnederlandse tekst heeft hier een andere constructie, namelijk: “na ’t ghenoeten, 
alse mi es becant” (v. 1334) 

 
1307. dick (G. dicke): dik (dic) 

wyss (G. wit): wit (wit) 
 
1308. sparina (G. sperma): sperma (zie saet) 
 De kopiist heeft sperma verkeerdelijk gelezen als sparina, en als spaerina.16

 
  

1309. heissen (G. / ): hete, vurige (heet) 
 De Middelnederlandse tekst heeft dit adjectief er niet bijstaan, wat een gemis is voor een 

goed begrip van wat volgt. 
 
1311. verdruycht (G. verdroeghet): droogt op (verdrogen) 
 
1315. umb (G. omme): om (om) 

důngheit (G. dinneit): dunheid (dunheit) 
 verloufft (G. loepet): loopt het weg (verlopen) 
 
1316. vandt (G. vant): geschreven vond (vinden) 
 
1317. intfengt (G. ontfaen): ontvangt (ontvaen) 
 
1318. nassheit (G. nats): vocht, hier: urine (natheit) 
 
1319. blaessen (G. blase): blaas (blase) 
 
1320. wynnen (G. winnen): een kind verwekken (winnen) 

Na dit vers volgt een lyrisch intermezzo in de Middelnederlandse tekst, dat vier verzen 
beslaat (G. v. 1349-1352). 

 
1324. wie (G. / ): zoals (hoe) 
 her nae (G. hierna): hierna (hierna) 

Het Ripuarische vers houdt wel steek, maar de lezing in het Gentse handschrift is 
inhoudelijk beter: “die doe dat ic scrive hierna” (G. v. 1356). 

 
1325. haltz (G. hout): beschouwt (houden) 

vysefaese (G: visevase): onzin (visevase) 
 
1326. haissen (G. hase): haas (hase) 
 
1327. gedyrmtz (G. ghedermpte): ingewanden (gedarmte) 
 
1328. byrnen zo pulvergen (G. pulveriseert): verbrand het tot as (bernen) 

                                                 
16 Sparina lezen we in v. 1308 en v. 1313, spaerina in v. 1517, v. 1519, v. 1521, v. 1525, en v. 1528. 



 De Middelnederlandse tekst heeft hier een andere invulling, namelijk dat de baarmoeder 
en de ingewanden verpulverd moeten worden. 

 
1329. wyne (G. wine): wijn (wijn) 
 
1330. goide (G. goede): goed (goet) 
 medicine (G. medecine): geneesmiddel (medicine) 
1332. bestaen (G. bestaen): wagen, beproeven (bestaen) 
 
1333. cull (G. cul): teelbal (cul) 
 
1334. genese (G. ghenadse): verlost is (genesen) 
 
1337. ‘Myrcken’ is vermoedelijk een kopiistenfout. De Middelnederlandse tekst biedt ons een 

betere lezing (G. v. 1369: “Die na minen rade wille werken”). 
 
1338. vercken (G. verken): varken (varken) 
 
1339. soch (G. soch): zeug (soch) 
 vort braichte (G. voert brachte): voortbracht (vortbringen) 
 
1341. pulver (G. pulver): pulver, poeder (pulver) 
 De Ripuarische tekst gebruikt het als substantief, terwijl het in de Middelnederlandse 

tekst gebruikt wordt als werkwoord: “ende pulver dit ende gheeft dan” (G. v.1373). 
 
1341. Op de gebruikte kopie van de microfilm staat enkel ‘m’ gekopieerd, omdat het net in de 

plooi van het handschrift is geschreven. Maar op basis van het rijm en het Gentse 
handschrift kunnen we ‘man’ invullen. (G. v. 1374: “Eenen wive of eenen man”). 

 
1344. leifft (G. leeft): leeft (leven) 
 
1345. Het Gentse handschrift heeft “dat winnen sal in hem comen” (G. v. 1377), wat duidelijker 

is dan de Ripuarische tekst. 
 
1347. sus (G. aldus): op die manier (sus) 
 
1348. hoed (G. hoedem): hoedt (hoeden) 
 eicklich (G. elc): ieder (iegelijc) 
 
1349. sachen (G. sake): zaken, dingen (sake) 
 
1350.  gemachen (G. / ): in orde brengen (gemaken) 
 De Middelnederlandse tekst heeft een andere constructie, maar inhoudelijk verandert er 

niets: “die men niet met ghemake / en mach ghecrighen wel” (G. v. 1382 en v. 1383). 
 
1351. eyt (G. / ): iets (iet) 

gewynnen (G. / ): met inspanning verkrijgen (gewinnen) 
 
1352. Philomeus (G. philosophus): In De secretis mulierum wordt er geen bron meegedeeld 

voor deze bewering, maar zowel in de Franse als Middelnederlandse tekst lezen we 



respectievelijk ‘les philosophes’ en ‘philosophus’. Het is dus vrij waarschijnlijk dat 
Philomeus een kopiistenfout is, temeer daar een opzoeking naar Philomeus in de 
standaardwerken en op internet geen resultaat heeft opgeleverd. Philumenus (2e eeuw na 
Christus) bestaat wel, hij schreef onder andere een gynaecologisch tractaat.17

 

 Toch lijkt 
het me niet aannemelijk dat hij hier bedoeld wordt, net omdat die naam dan alleen in de 
Ripuarische tekst zou voorkomen. 

1354. De volgende passage gaat over een zwangere vrouw die naar appels verlangde toen ze 
niet verkrijgbaar waren. Dit verhaal komt voor in De secretis mulierum, maar het wordt 
bewust weggelaten in de Franse tekst waarover we beschikken: ‘les philosophes 
(mectent) exemple dont je me tais de present’.18

 

 Deze anekdote komt wel voor in de 
Middelnederlandse en Ripuarische tekst. 

1357. veriesch (G. besach): bemerkte (vereischen) 
 
1358. eppele (G. appelen): appels (appel) 

hiesch (G. seide):  beval (heeten) 
De Middelnederlandse tekst heeft een heel andere constructie, echter wel met dezelfde 
inhoud: “doen hoerde sij ghewach / van nuwen appelen / si seide: hoe mochticker hebben 
/ doen seiden sij dat mer niet ghecrighen mochte / doen viel zij neder harde onsochte” (G. 
v. 1390-1394). 

 
1359. do (G. / ): toen (doen) 
 werden (G. / ): verkregen (werden) 
 
1360. veyl (G. viel): viel (vallen) 
 harde (G. harde): zeer (harde) 
 
1361. lach (G. lach): lag (liggen) 
 
1363. ass noch en dranck (G. nam spise no dranc): at noch dronk (eten en drinken) 

Opnieuw heeft de Middelnederlandse tekst een andere constructie, en ook hier blijft het 
inhoudelijk hetzelfde. 
 

1364. ee eyt lanck (G. sonder wanc): spoedig (eer) 
De Middelnederlandse tekst gebruikt een andere stoplap, namelijk “zonder twijfel” 
(wanc). 

 
1365. maighden (G. maegde): maagden (maget) 
 
1366. gedragen (G. ghedragen): gebaard (gedragen) 

De Middelnederlandse tekst heeft een regel meer vóór dit vers, namelijk “die dit qualike 
behaegde” (G. v. 1400).  

  
1367. war aff (G. waer af): op welke grond, waardoor (af) 

were (G. ware): was (sijn) 
 
1369. spraichen (G. seiden): spraken (spreken) 
                                                 
17 Hornblower en Spawforth, The Oxford classical dictionary, p. 1172. 
18 Van Doorn, Der vrouwen heimelijcheit, p. 118. Het betreft hier de regels 650-652. 



offenbaire (G. oppenbare): openlijk (openbaer) 
 
1372. fenyn (G. venijn): venijn, duivelse boosheid (venijn) 
 
1373. breichte (G. brochte): bracht (bringen) 
 
1374. vur dem (G. voer dien): voordien, tevoren (voredien) 
 
1375. des gelichs (G. des ghelike) : iets dergelijks (desgelijc) 
 
1376. befaen (G. bevallen): vervuld (bevaen) 
 
1378. genass (G. ghenas): beviel (genesen) 
 
1380. usser maissen (G. uter maten) : uitermate (utermaten) 
 kranck (G. cranc) : ziek (cranc) 
 
1381. geyn verganck (G. vor ghewanc): zonder einde (verganc) 
 
1384. moder (G. moeder): baarmoeder (moeder) 
 
1387. nayssen (G. nase): neus (nase) 
 
1388. ‘bloit’ is een verkeerde lezing van de kopiist onder invloed van ‘bloit’ in het erop 

volgende vers. Het Gentse handschrift heeft een betere interpretatie (G. v. 1423: “Eer dat 
kint voert quam”). 

 
1391. omb dat (G. omme dat): omdat (ommedat) 

verstoert (G. ghestoert): verstoord (verstoren) 
 
1392. Ipocras (G. Ypocras): Hippocrates19

 

 (5e eeuw voor Christus) ontwikkelde onder andere 
de theorie van de vier humoren (namelijk bloed, slijm, zwarte en gele gal) en hij stelde 
dat een onevenwicht tussen deze lichaamssappen leidt tot ziekte. Hij onderscheidde op 
basis van de dominante van één van deze humoren ook vier temperamenten: de 
sanguinicus (bloed dominant), flegmaticus (slijm), melancholicus (zwarte gal), cholericus 
(gele gal). Later zal Galenus dit systeem nog verfijnen (zie regel 1216). 

1393. unmoighlich (G. onmoghelike) : onmogelijk (onmogelike) 
 
1395. zo eyncher stont (G. t’eenegher stont): eens (stonde) 
 
1396. hoide (G. hoede): behoedt (hoeden) 
 
1398. zeichen (G. teeken): teken (teken) 
 
1400. De Middelnederlandse tekst heeft een regel meer vóór dit vers, namelijk “hoe men sal 

wetten onghevraecht” (G. v. 1435). 
soene (G. sone): zoon (sone) 

                                                 
19 Hornblower en Spawforth, The Oxford classical dictionary, p. 710. 



 
1401. schoen (G. scoene): zuiver (schone) 
 fonteyne (G. fonteine): bronwater, welwater (fonteine) 
 
1402. wasser (G. water): water (water) 
 reyne (G. reine): rein (reine) 
 
1403. befroede (G. bevroede): onderricht (bevroeden) 
 
1404. dry (G. drie): drie (drie) 
 droffen (G. dropel): druppels (droppel) 
 mylch (G. melcs): melk (melc) 
 
1406. prueffen (G. proeven): aantonen (proeven) 
 wissen (G. weten): weten (weten) 
 lůyde ader stylle (G. lude of stille): op allerlei wijzen, hier als stoplap gebruikt (lude) 
 
1409. De tekst verspringt hier opnieuw naar een andere passage uit de oorspronkelijke tekst. Ter 

vergelijking met de Middelnederlandse tekst: regel 1408 komt overeen met regel 1444 in 
G.; en regel 1409 met regel 1632 in G. We vinden deze weggevallen regels terug in onze 
tekst op f. 13 v. 546 tot onderaan f. 15 v. 665. Daar lezen we dat als de druppels melk 
zinken, het een dochter wordt, indien de druppels echter blijven drijven, dan is het een 
zoontje.20

 

 Het verhaal dat hier op regel 1409 wordt verdergezet, kent zijn aanvang met 
regel 915. Het gaat over een koningin die uitermate ziek was omdat ze haar 
maandstonden niet meer kreeg. Galenus werd erbij geroepen, en hij paste een aderlating 
toe bij haar. “doe intboet man meister Galiene / ind dede yr laessen de sophene / dat is 
eyn ader als man uns sayt / de under dat hole van dem voess lycht” (v. 937-940). 

1409. da (G. daer): daar, op die plaats (daer) 
 dede hey laissen bloet (G. dede hi laten bloet): tapte hij bloed af (laten) 
 
1412. syncken (G. sinken): dalen, vloeien (sinken) 
 
1413. genass (G. ghenas): genas (genesen) 
 
1414.  do (G. doen): toen (doen) 
 
1416. Het Gentse handschrift heeft vóór dit vers nog drie andere regels die in de Ripuarische 

tekst niet voorkomen, namelijk “die eenen wive woude doen goet / die menstrua hadde 
verloren / die sal hierna horen” (G. v. 1639-1641). 

 De raadgevingen die volgen (tot regel 1440), komen niet voor in de Latijnse of Franse 
tekst; wel in de Middelnederlandse tekst. 

 
1418. zo yrre baten (G. baten): tot haar herstel (bate) 

De Middelnederlandse tekst heeft hier het werkwoord in plaats van het substantief, echter 
opnieuw zonder inhoudelijk verschil “dat moet haer helpen ende baten” (G. v. 1645).  

 
1420. růte (G. rute): wijnruit (rute) 
                                                 
20 De proef is echter verkeerd opgevat in deze tekst: uit de Middelnederlandse, Franse en Latijnse tekst blijkt 
immers dat het een dochter is als de melk bovendrijft, als de melk zinkt dan is het een zoontje. 



Wijnruit is een Zuid-Europese halfheester met blauwgroene, vlezige bladen en gele 
bloemen. Het aftreksel ervan werd vroeger tegen stuipen gebruikt, vandaar z’n synoniem 
‘stuipenblad’.21

 soyde (G. sode): kookte (sieden) 
 

 
1422. soilde (G. soude): zou (sullen) 

balde (G. sciere): spoedig (balde) 
 Sciere betekent eveneens spoedig (schiere). 
 
1423. byvoess (G. bivoet): bijvoet, St. Janskruid (bivoet) 

Bijvoet is een inheemse samengesteldbloemige plant, waarvan de bladeren, bloemen of 
toppen werden gebruikt als geneesmiddel.22

 soedt (G. sode): kookte (sieden) 
 

 
1425. kessel (G. / ): kookketel (ketel) 

De Middelnederlandse tekst geeft een omschrijving in plaats van het specifieke woord 
ketel: “ende daese daer over sitten gaan” dus: ‘deed haar daarboven plaatsnemen’ (G. v. 
1652). 

 
1426. leis (G. liet): liet (laten) 
 swadem (G. doem): damp (swadem) 
 
1430. pulegeum (G. pulegium): poleikruid  (pulegium) 
 Poleikruid is een muntachtige, welriekende plant.23

 sieden (G. sieden): koken (sieden) 
 

 De kopiist voegde “poley krut” toe in de marge ter verduidelijking van “pulegeum”. 
 
1431. heissem (G. heeten): hete (heet) 
 
1432. essen (G. eten): eten (eten) 
 
1434. ee eyt lanck (G. eer iet lanc): voor er een lange tijd voorbij is, spoedig (eer) 
 
1435.  stulpen (G. stelpen): ophouden te vloeien (stelpen) 
 sesseren (G. cesseren): ophouden (cesseren) 

setzen (G. / ): tot rust brengen, toegevoegd ter verduidelijking van de vorige werk-
woorden  (setten) 

 
1437. Permiendes (G. Petri Ermeindes): Het is onduidelijk wie hiermee bedoeld wordt, en 

aangezien deze passage niet voorkomt in de Latijnse of Franse tekst, valt er niet te 
vergelijken. In zijn vertaling van de Middelnederlandse tekst, heeft Elaut het over Petrus 
Ermenides, maar een zoektocht op deze naam leverde eveneens geen resultaat op. 

 boich (G. boec): boek (boec) 
 
1438. boeck (G. biec): bakt (backen) 
 koech (G. koec): koek (coeke) 
 
                                                 
21 Den Boon en Geeraerts, Van Dale, p. 4144. 
22 Ibid., p. 426. 
23 Ibid., p. 2730. 



1441. doeght (G. ghedoeghet): ondergaat (dogen) 
 De Middelnederlandse tekst heeft een regel meer vóór dit vers, namelijk “ende soude van 

der vloet zijn verloest” (G. v. 1668). Daarna breekt er een lyrisch intermezzo aan van vier 
verzen (G. v. 1669-1672). 
 

1442. zoeght (G. toeghet): aantoont (togen) 
 
1443. pleit (G. pleghen): pleegt (plegen) 
 
1444. stat (G. stat): plaats, ligging (stat) 
 
1446. verganck (G. voerghewanc): ten einde (verganc) 
 
1447. brechen (G. breken): te breken (breken) 
 
1449.  numme (G. niet mee): niet meer (nemmee) 
 
1450. wie (G. wee): pijn (wee) 
 
1453. waynde (G. waende):  wou (wanen) 
 bayten (G. baten): herstel, geneesmiddel (bate)  
 hoffen (G. hopen): hopen op (hopen) 
 “ ze wou niet meer hopen op een herstel” 
 
1454. geroiffen (G. gheloepen): geroepen, ontboden (roepen) 
 
1458. goder (G. groter): zeer goede (goet) 

Het Gentse handschrift heeft een ander adjectief, daar lezen we immers: ‘met zijn zeer 
sterke medicijnen (groot). 

  
1459. geschach (G. ghesciede): gebeurde (gescien) 
 gebraichen (G. ghebrac): ontbraken, niet optraden (gebreken) 
 
1461. yntbynnen (G. binnen): van binnen (enbinnen) 
 
1462. deit bekennen (G. doet bekinnen): leerde kennen (bekennen) 
 
1464. intgayn (G. jeghen): tegen (jegen) 
 
1465. genoeten (G. ghenoeten): gemeenschap hebben (genoten) 
 
1466. upgestoissen (G. op ghestoeten): opgeduwd, opgestoten (opstoten) 
 
1467. senen (G. senuen): zenuwen (sene) 
 besloissen (G. besluten): ophouden, verhinderen (besluten) 
 
1468. louffen (G. loepen): stromen (lopen) 
 bůyssen (G. ute): naar buiten (buten) 
 
1472. des mans lede (G. des mans lede) : het mannelijke lid, de penis (lit) 



1473. loist (G. / ): lust, begeerte (lust) 
Het Gentse handschrift vermeldt niets over lust, daar luidt het: “want die matrice wert 
daer mede / verdreven van des mans lede / ende leide hare nat ten mannen waert / alse 
dat wijf ghenoet onghespaert / so loept hem uut hare natheit” (v. 1705-1709). De vrouw 
scheidt dus vocht af als ze seks heeft, en als ze veel genot heeft van de gemeenschap, dan 
loopt het vocht uit haar. De Ripuarische tekst vat het lichtjes anders op: door de begeerte 
voor de mannen, komt het vocht uit hen. 

 
1474. leufft us (G. loept uut): loopt uit, vloeit uit (utelopen) 
 
1479. da (G. alse): wanneer (daer) 
 
1480. vedt (G. vet): dik, vol (vet) 
 
1481. vroe (G. vroe): verheugd, vrolijk (vro) 

In het Gentse handschrift lezen we “ende vroe ende dat wel weet” (G. v. 1716). De 
Ripuarische tekst geeft ons twee synoniemen, namelijk “blyde” en “vroe”, misschien 
omdat “vroe” alleen niet verstaan werd.  

 
1481. “omdat ze gekomen zijn tot dat”, of “omdat ze gedaan hebben” 
 
1482. umb hait geseyn (G. omme hevet ghesien) : naar om heeft gezien, hier: naar heeft 

verlangd (ommesien) 
 “wat hun hart heeft verlangd.” 
 
1484. sunde (G. sonde): zonde (sonde) 
 
1485. virkonden (G. orconde): meedeel (verconden) 
 
1486. zeyn (G. tien): komen naar, zich inlaten met (tien) 
 Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt in de aanmerking bij tien dat in de 

Middelnederlandse tekst zou moeten worden gelezen: “ ‘alse wijf te mannen in dien tien’ 
d.i. ‘als vrouwen tot mannen met die bedoeling komen, nl. om bevrucht te worden.’” En 
niet zoals in het Gentse handschrift staat “alse wijf van mannen in dien tien” (G. v. 1721). 

 
1487. leist (G. comen): laat (laten) 
 an (G. an): bij (aen) 
 
1488. Herhaling van dit vers en van de volgende twee verzen, omdat de kopiist opnieuw begon 

bij ‘an den’ van regel 1482, en niet bij ‘an dem’ van regel 1487. De inhoud wordt 
duidelijk als we deze drie verzen even achterwege laten, dan lezen we achtereenvolgens: 
“ind man sy neit en leist an dem” en “dair sy gern an comen seulde”.  
 

1491. an comen (G. an comen): aankomen, aanraken (comen) 
 
1493. kurten (G. cort): verkort, beëindigt (corten) 
 
1495. ft (G. af): waarschijnlijk is ft een kopiistenfout, waarbij de kopiist een klinker vergeten is. 

Het Gentse handschrift geeft een betere lezing: af verbonden met er (uit datter) geeft 



‘ervan’ (zie af), zo krijgen we ‘dat jonge vrouwen er dikwijls van sterven’ (G. v. 1727: 
datter jonghe wive dicke af sterven).  

 
1496.  dat (G. dat): omdat (dat) 

darven (G. derven): ontberen (derven) 
 
1497. gesellen (G. gheselle): gezel, vriend (geselle) 
 
1500. gefeyl (G. gheviel): overkwam, gebeurde (gevallen) 
 
1501. leven (G. lieve): geliefde (lief) 
 De vorm leven lijkt nogal vreemd, maar we vinden dit ook terug in v. 749: “leve luyde 

myrckt ind hoert”. 
 
1502. boich (G. buuc): buik (buuc) 
 
1506. saichte (G. seidic): zei (sagen) 

bedoichte (G. bedochte): erover nadacht (bedacht) 
 
1507. weir (G. ware): was (sijn) 
 
1509. overfloidiger (G. overvloeyende): overvloedige (overvloedich) 

De Middelnederlandse tekst heeft ‘overvloeyende’, maar zonder verschil in inhoud (over-
vloeyende). 

1510. sagen ich (G. seggic): vertel ik (sagen) 
 
1511. hed (G. hadde): had (hebben) 
 
1512. lyff (G. lijf): leven (lijf) 
 
1513. mynne (G. minne): liefde (minne) 
 
1514. Na dit vers lezen we een lyrisch intermezzo van vier regels in de Middelnederlandse tekst 

(G. v. 1747-1750). 
 
1515. zom ende wart (G. ten inde waert): tot het einde (te) 
 
1518. zyt (G. tijt): tijd (tijt) 
 kont dede (G. ontdade): bekend maak (cont) 

De Middelnederlandse tekst gebruikt een ander werkwoord, namelijk ontdoen dat 
“verklaren” betekent. 
 

1522. wysz (G. uut ): wit (wit) 
Het Gentse handschrift heeft hier waarschijnlijk een aantal kopiistenfouten: “sperma is 
een deel bloet / dat altoes uut waden moet” (G. v. 1757-1758). Onze tekst geeft een 
betere lezing. 
 

1527. zuyghet (G. toeghet): aantoont (togen) 
 
1528. verdruyghet (G. droeghet): verdroogt, uitdroogt (verdrogen) 



1530. unlanger (G. t’onlanghe) : minder lang (onlange) 
 
1531. verluyst (G. verliest): verliest (verliesen) 
 
1532. De Ripuarische tekst spreekt over nattigheid en vochtigheid, terwijl de 

Middelnederlandse tekst opgeeft dat de man zijn natuur en zijn heetheid verliest: “sine 
nature ende sinen heethede” (G. v. 1768). 

 
1534. begyfft (G. begheeft): verlaat (begeven) 
 
1535. sonder blyff (G. sonder blijf): spoedig, zonder twijfel (stoplap) (blijf) 
 
1536. doet (G. doot): dood (doot) 
 
1542.  Rasis (G. Rasis): Rhazes was een van de belangrijkste Arabische artsen, hij leefde in de 

tweede helft van de 9e eeuw na Christus.24

 ungespart (G. onghespaert): volmondig (ongespaert) 
 

 
1546. De Middelnederlandse tekst heeft hier een ander vers in de plaats, namelijk “dat seggic u 

al over ware”.  Dat vers is tevens het einde van de tekst, er volgt enkel nog een explicit, 
namelijk “EXPLKCKT SFCRFTXM MXLKFRKS.”, wat zoveel wil zeggen als: explicit 
secretum mulieris (de i wordt vervangen door een k; de e door een f, de u door een x). 
Verbazend genoeg vinden we dit explicit niet terug in onze tekst. Hier vervolgt de kopiist 
met een toevoeging van een achttal verzen die we niet terugvinden in de Latijnse, Franse 
of Middelnederlandse tekst.  

 
1547. gefoelt: voelt, wordt gewaar (gevoelen) 
 knagynge: knaging (cnaginge) 
 
1548. veirden: vierde (vierde) 
 
1549.  umbtrynt: rond (ommetrent) 
 
1551. gefoilt: voelt, wordt gewaar (gevoelen) 
 
1552. ungewaendt: zonder twijfel (ongewaent) 
 
1554. nůynden: negende (negende) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Pauly en Wissowa, Paulys Real- Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart 1914, p. 728. 
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