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1. INLEIDING. 

Het onderwerp van mijn scriptie is Der Vrauwen Heymlicheide, een gynaecologisch traktaat 

uit de vijftiende eeuw. Dit onderwerp is een voortzetting van mijn bachelorpaper. Toen heb ik 

samen met Marlies en Virginie een editie gemaakt van een driehonderdtal verzen uit het 

Middelnederlandse Der Vrouwen Heimlicheit (Universiteitsbibliotheek Gent Ms. 444) en ze 

voorzien van een inleiding. Er bestaat ook een handschrift dat nauw aansluit bij dit 

handschrift. Het is in het bezit van de Staatsbibliothek zu Berlin –  Preußischer Kulturbesitz. 

Het handschrift is terug te vinden onder de signatuur Ms. germ. oct. 187. Dit handschrift 

vormt de basis van deze scriptie. 

 

Het eerste deel is onderverdeeld in drie grote hoofdstukken. Om de inhoud van het handschrift 

goed te kunnen begrijpen, is een inleiding op de geneeskunde, en de vrouwengeneeskunde in 

het bijzonder, onontbeerlijk. Ik bespreek eerst kort de ontwikkeling van de geneeskunst 

tijdens de Middeleeuwen, om daarna aan te tonen hoe de Middeleeuwer dacht over het 

menselijk lichaam. Tenslotte wijd ik een langer hoofdstuk aan de gynaecologie en obstetrie, 

aangezien dit ook het onderwerp is van mijn handschrift. 

 

Het tweede hoofdstuk geeft meer informatie over de omkadering waartoe Der Vrauwen 

Heymelicheide in het Berlijnse handschrift behoort. Het kan ingebed worden in een bredere 

traditie van gynaecologische verhandelingen. Hier moet er echter een onderscheid gemaakt 

worden tussen de praktijkgerichte en de theoretisch-encyclopedische traditie. Der Vrauwen 

Heymelicheide behoort tot de laatstgenoemde categorie. Er gaat een lange traditie van 

vrouwengeheimen aan dit handschrift voorafgaat. Zo bespreek ik niet enkel de Latijnse 

brontekst De Secretis Mulierum maar ook Des Secrés des Dames. Ik bespreek deze bronnen 

oppervlakkig omdat ik de handschriften met deze twee traktaten zelf niet heb kunnen 

onderzoeken. Het Gentse handschrift daarentegen wordt meer gedetailleerd besproken, met 

name het acrostichon en de lyrische intermezzo‟s, omdat deze twee niet van toepassing zijn in 

het Berlijnse handschrift. 

 

Tenslotte volgt er een vergelijking tussen het Berlijnse handschrift 187 en het Gentse 

handschrift 444. Eerst worden de verschillen op macroniveau besproken, zoals het ontbreken 

van de lyrische intermezzo‟s, het probleem van de volgorde in het Berlijnse handschrift, en 

andere opvallende verschillen tussen beide manuscripten. Nadien worden de verzen 1 – 517 in 
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het Berlijnse handschrift 187 en de verzen 1 – 577 van het Gentse handschrift 444 grondig 

bestudeerd. Uit de vergelijking tussen de twee manuscripten moet blijken of het mogelijk is of 

het Gentse handschrift 444 als legger heeft gediend voor het Berlijnse handschrift 187 of 

omgekeerd. 

 

De editie van de verzen 1 – 517 van het Berlijnse handschrift 187 zijn in het tweede deel 

opgenomen. Er is gekozen om zowel een diplomatische als een kritische editie op te stellen. 

De diplomatische editie wordt eerst nog gevolgd door een uitgebreide woordverklaring. Een 

hertaling bleek niet nodig te zijn, moeilijke constructies worden in de woordverklaring 

toegelicht en hertaald.  

 

De kopieën van het Ms. germ. oct. 187 zijn in het derde deel terug te vinden. Ik heb deze 

afzonderlijk laten inbinden om het lezen te vergemakkelijken. Bij het lezen van de editie 

kunnen ze op die manier makkelijk naast elkaar gelegd worden. 
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2. EEN INLEIDING OP DE MIDDELEEUWSE GENEESKUNST EN IN HET 

BIJZONDER OP DE GYNAECOLOGIE EN DE OBSTETRIE. 

2.1. De Middeleeuwse geneeskunst.  

De geneeskunde kende een sterke achteruitgang in de vroege Middeleeuwen. De scheiding 

tussen geneeskunde en geloof, die in de Klassieke Oudheid bestond, werd tenietgedaan door 

de opkomst van het Christendom: de ziekenzorg kwam volledig in handen van kloosterlingen. 

Het monopolie van de kloosters werd pas in de twaalfde eeuw doorbroken door allerlei 

sociale ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de steden. De ziekenhuizen waren niet 

langer verbonden aan de kloosters en de nadruk kwam opnieuw op de medische zorg te 

liggen. Er kwam ook een duidelijke scheiding tussen de verschillende beoefenaars van de 

geneeskunst. “In de dertiende eeuw bestond er in de geneeskunde een duidelijke scheiding 

tussen de universitair (theoretisch) geschoolde physicus en de praktijkgerichte medicus.” (Lie 

1999: 13-14). Het onderscheid wordt nog verduidelijkt door Jansen-Sieben: 

 „[…] physicus, dit wil zeggen de aristotelisch gevormde, natuurfilosofische arts 

enerzijds, vertrouwd met de Grieks-Arabische theorie, die zijn conclusies baseerde op 

een zuiver logische argumentering, en anderzijds de door de physicus met minachting 

bejegende medicus, spottend ook wel odiosophus („hater van de wsijsbegeerte‟) 

genoemd, hoofdzakelijk praktisch gericht en de observatie als hoogste richtlijn 

beschouwend.‟ (Lie 1999: 14) 

Andere, niet-universitaire geneeskundebeoefenaars waren chirurgen, chirurgijnen en 

apothekers.  

Een ander voorbeeld waar de geneeskunde werd onttrokken aan de geestelijke wereld is de 

medische school van Salerno. De Grieks-Arabische kennis is hier nooit verloren gegaan en 

draagt bij tot het enorme succes van deze school. 

 

Ondanks deze kleine opstoten van vooruitgang, wordt het medische denken in de 

Middeleeuwen getypeerd als niet dynamisch. Het statische mens- en wereldbeeld hinderde 

eeuwenlang het vooruitstreven van de Middeleeuwer. Maar vooral het dogmatisme 

bemoeilijkte de vooruitgang van het wetenschappelijke denken. Alle kennis werd vergaard en 

opgeslaan, maar niet geabsorbeerd en bekritiseerd. Integendeel, wanneer de werkelijkheid niet 

strookte met de autoriteit van de grootmeesters gingen de scholasten er te vaak van uit dat de 

empirie hen bedroog. Bovendien verafschuwden de medische scholastici handenarbeid en de 

chirurgie. Zij vonden het immers niet geschikt om empirisch onderzoek te verrichten bij de 

patiënt. Toch ontwikkelde er zich een chirurgische bedrijvigheid tijdens de Late 
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Middeleeuwen. Deze voltrok zich echter buiten de medische scholastiek om. Dit blijkt ook uit 

de overlevering van medische traktaten, waarover meer in hoofdsuk 3.1.  

 

2.2. Het menselijk lichaam volgens de Middeleeuwer.
1
 

Volgens de Middeleeuwers bestond het menselijk lichaam bestond uit een combinatie van 

vier lichaamsvochten of humoren. Deze theorie is gebaseerd op de elementenleer van 

Aristoteles, die later door Galenus wordt herbewerkt tot de 

temperamentenleer. De vier humoren zijn het slijm (flegma), het 

bloed (sanguinis), de gele gal (cholera) en de zwarte gal  

(melancholia) en worden geassocieerd met vier eigenschappen: 

koude, warmte, vochtigheid en droogte. Het temperament of 

complexie van een mens wordt bepaald door de samenstelling 

van de vier humoren. Afhankelijk van de verhoudingen in het 

lichaam, kunnen er vier temperamenten onderscheiden worden. 

Het eerste type is de sanguinicus waarbij het bloed overheerst. 

De sanguinicus wordt gekenmerkt door een blozend uiterlijk; 

hij is meestal kort en dik, opgewekt, goedhartig, optimistisch en levenslustig. Bij de 

cholericus, het tweede type, is gele gal de dominante humor. Kenmerkend zijn onder andere 

zijn lang en mager uiterlijk en het uitermate opvliegende en wraakzuchtige karakter. Het 

lichaamsvocht dat bij het derde type, de melancholicus, het meeste aanwezig is, is zwarte gal. 

Een melancholicus is vaak een depressief en onbetrouwbaar iemand. Tenslotte is er ook de  

bleke en dikke flegmaticus. Deze is vaak saai, lui en lafhartig van aard.  

 

Een verstoord evenwicht tussen de humoren maakte de mensen ziek. “Geneesmiddelen, zoals 

kruiden en zalf, maar ook eetvoorschriften en aderlaten moesten corrigerend werken om het 

oorspronkelijke evenwicht binnen de „complexio‟, het temperament, te herstellen.” (Lie 2006: 

76). 

                                                 
1
 Hoofdstuk 2.2. en 2.3. zijn op de volgende bronnen gebaseerd: Blommaert, Ph. (ed.), Der Vrouwen 

heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. Delva A., Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late 

middeleeuwen. Huizenga, E., Bitterzoete balsem: geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen. 

Lemay, H.R., Women‟s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus‟s „De Secretis Mulierum‟ with 

commentaries. Lie, O.S.H., Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse 

artesliteratuur. Lie, O.S.H. (eindred.), Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse 

encyclopedie. 
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Aristoteles beschouwt de eigenschappen „warm‟ en „droog‟ in zijn elementenleer als beter dan 

„koud‟ en „vochtig‟.  “De door de kerk op bijbelse gronden gebaseerde ondergeschikte positie 

van de vrouw werd hierdoor nog eens bevestigd: omdat God Adam eerst heeft geschapen uit 

de aarde („droog‟) en daarna Eva uit zijn lichaam („vochtig‟), is de man dus volmaakter en 

sterker dan de vrouw.” (Lie 2006: 80). Dit verschil tussen man en vrouw komt ook tot uiting 

bij de voortplantingsorganen: 

(…) leidde ertoe dat [Galenus]  de anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen zag 

als spiegelbeeldig aan die van de man: de eierstokken en baarmoeder van de vrouw 

zijn naar binnen gekeerde testikels en scrotum, de vagina een naar binnen gekeerde 

penis. Doordat de „koud‟ van aard is, hebben deze organen zich niet naar buiten toe 

ontwikkeld. Door de warmte kon kennelijk volmaakte groei ontstaan, en zo leidde 

gebrek aan warmte bij de vrouw tot een zekere tekortkoming ten opzichte van de man. 

(Lie 2006: 80) 

Omdat de vrouw het spiegelbeeld van de man is, produceert zij ook zaad. Het wordt 

verkregen via het kookproces van voedsel tot bloed en van bloed tot sperma. Maar aangezien 

de vrouw koud van aard is, kan het voedsel nooit tot sperma gekookt worden. Bij haar wordt 

het overtollige, ongekookte bloed maandelijks afgevoerd tijdens de menstruatieperiode: 

 Zo wordt ook de menstruatie van de vrouw verklaard vanuit het feit dat de vrouw 

„koud‟ is. Zij is niet in staat het voedsel in haar maag voldoende te verteren, waardoor 

dit moet worden afgevoerd naar de met de maag in verbinding staande baarmoeder. 

Daar wordt het verwerkt tot een substantie die eens per maand door de baarmoeder  

naar buiten wordt gewerkt. (Lie 2006: 80) 

Het menstruatiebloed heeft altijd een rode kleur, behalve als de humoren verstoord zijn. Dan 

kan het geel, bleek of zwart van kleur zijn. De koude complexie van de vrouw heeft “evenwel 

ook haar nut, namelijk tijdens de zwangerschap.” (Lie 2008: 80). Het ongeboren kind wordt 

immers gevoed door het menstruum. Een ader tussen de navel van de foetus en de lever van 

de moeder voert menstruaal bloed aan waardoor het van voedsel wordt voorzien. 

 

2.3. De gynaecologie en de obstetrie in de Middeleeuwen. 

In de Middeleeuwen waren er twee gangbare theorieën over de conceptie. De eerste theorie 

steunt op Aristoteles. “Aristotle did not believe that the father‟s seed was part of the substance 

of the fetus, but rather that the fetus proceeded from the menses alone, and rather that the 

fetus proceeded from the menses alone” (Rodnite Lemay 1992: 21). Met andere woorden: de 

man speelde geen rol bij de verwekking van een kind. De tweede theorie daarentegen,  steunt 

op Galenus‟ „twee-zaden-theorie‟ (zie 2.2) en poneert dat zowel de man als de vrouw zaad 
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heeft. Het mannelijke zaad noemt men „sperma‟ en het vrouwelijke zaad „menstruum‟ of 

„menses‟. Tijdens de geslachtsgemeenschap stort de man het sperma uit in de schede van de 

vrouw. Het menstruum, dat de vrouw verliest tijdens de wellustige daad, gaat ook naar de 

schede. In de schede vindt de vermenging plaats van beide zaden.  

The “doctors,” represented by Galen (second century A.D.) and his medieval 

followers, adhered to a two-seed theory. Both male and female have the same sexual 

organs; in the woman they are located in the interior of her body, and in the man they 

protrude on the outside. Because they have not been designed in vain, the female 

“testes” or ovaries produce sperm, just as the male‟s do. The two of these combine to 

form the fetus. (Rodnite Lemay 1992: 21-22) 

In de Middeleeuwen was de twee-zaden-theorie meer verbreid dan die  van Aristoteles. Uit 

het fragment blijkt ook de middeleeuwse opvatting over de vrouw als spiegelbeeld van de 

man (zie hierboven). Zowel het mannelijk als het vrouwelijk zaad komt voort uit het bloed en 

is het eindproduct van het inwendige kookproces van het voedsel. Bij de man, omdat die heet 

is van aard, resulteert dit in krachtig sperma, de vrouw daarentegen is koud waardoor het 

bloed onvoldoende kookt en haar zaad slechts een passieve voedingsbodem is voor het 

mannelijke zaad. Maar ondanks het feit dat het vrouwelijke zaad slechts als passieve 

voedingsbodem functioneert, is het noodzakelijk dat beide seksen ejaculeren tijdens het 

liefdesspel. Er kan immers geen bevruchting plaatsvinden als één van beide niet ejaculeert.  

 

De mannelijke en vrouwelijke anatomie speelt ook een belangrijke rol in het verwekken van 

jongens of meisjes. Bij de man is de rechtertestikel warmer en groter, terwijl de linkerteelbal 

kouder en kleiner is. Hierdoor bestond in de Middeleeuwen de opvatting dat uit de 

rechterteelbal de jongens voortkomen en uit de linkerteelbal de meisjes. Hetzelfde systeem 

geldt voor de vrouwelijke voortplantingsorganen: in de rechterzijde van de baarmoeder 

groeien jongetjes, in de linkerzijde meisjes. Als de vrouw tijdens haar zwangerschap haar 

ongeboren kind rechts droeg, ging men ervan uit dat het een jongen was en omgekeerd.  

 

In de Middeleeuwen bestonden er verschillende theorieën over hoe de baarmoeder van de 

vrouw eruit zag. Klassieke schrijvers als Galenus, gevolgd door de 

Arabische geleerden, waren van mening dat de vrouwelijke 

voortplantingsorganen bestonden uit twee compartimenten, namelijk de 

vagina en de uturus. In de twaalfde en dertiende eeuw vatten 

vooraanstaande geleerden, dit op alsof de baarmoeder bestond uit 

kamers. In diezelfde periode ontwikkelde zich aan de medische school 
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van Salerno, het epicentrum voor geneeskunde in die tijd, een geheel andere opvatting. De 

uturus zou bestaan uit zeven zogenaamde „kamertjes‟, drie rechts voor de jongetjes, drie 

linkse voor de meisjes en een in het midden voor geslachtsloze kinderen. Doordat de 

baarmoeder minstens uit twee delen bestond, was het ook mogelijk dat de vrouw zwanger was 

van meerdere kinderen.  

 

De ontwikkeling van het ongeboren kind vindt plaats in verschillende stadia. In de eerste vijf 

weken zal het kind zich ontwikkelen van het vermengde zaad tot een foetus. Het hoeft dan 

ook niet te verwonderen dat in de eerste fase het ongeboren kind op melk lijkt. Nadat het kind 

volgroeid is, zendt God het een ziel.  

 

De band met astrologie is in de Middeleeuwen nooit ver weg want ook tijdens de 

zwangerschap speelt deze een belangrijke rol. Het ongeboren kind ontwikkelde zich verder in 

de baarmoeder onder invloed van de planeten en de sterren, men spreekt hier van melothesia.  

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de dierenriemmelothesia en de planetaire 

melothesia. Het gaat respectievelijk om de invloed van de dierenriemtekens en de invloed van 

de planeten op de foetus.  

 

Het firmament speelde een belangrijke rol in het groeiproces van het ongeboren kind. Het 

hemelgewelf bestond uit twaalf vaste tekens. Elke maand de valt Zon in een ander teken. De 

dierenriemmelothesia begint ieder jaar opnieuw in maart. De lente wordt gezien als het begin 

van het astrologische jaar. Het eerste teken is de Ram. Hij is verantwoordelijk voor het maken 

van het hoofd. De Stier vormt nadien de hals en de nek. Vervolgens worden de armen door de 

Tweelingen gemodelleerd en de schouders worden door de Kreeft. Het volgende sterrenbeeld 

in het firmament is de Leeuw die de borst en het middenrif dan geeft. Daarna zorgt de Maagd 

voor de ribben en de maag. De Weegschaal staat in het firmament naast de Maagd en is 

verantwoordelijk voor de nieren. Vervolgens geeft Schorpioen die de geslachtsdelen aan het 

ongeboren kind. De Boogschutter komt daarna en vormt de kont,  de Steenbok vormt de 

knieën. De kuiten worden door de Waterman gemaakt. De voeten van het kind worden door 

het laatste sterrenbeeld gevormd, de Vissen.  

 

De planetaire melothesia bepaalt de aard en het karakter van het kind. Dit gebeurde pas nadat 

de ledematen waren volgroeid. De eerste planeet is Saturnus. Hij brengt het kind het 

vermogen om te oordelen. Jupiter, die daarna volgt, maakt het kind dapper en trots. Een 
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maand later is Mars aan de beurt. Als het kind onder zijn invloed staat, dan zal het boos en 

wreed van aard zijn. Venus is de vierde planeet en zij bracht het kind het verlangen naar 

onkuisheid en spel. Hier heeft het een grote behoefte aan. De Zon volgt op de planeet Venus 

en geeft het kind levendigheid van geheugen en verstand. Daarna komt Mercurius bij het kind 

langs en schenkt het vreugde en lust in aardse zaken. Tenslotte schenkt de Maan het kind een 

levendig en dartel karakter. Elke planeet bezit daarenboven bepaalde krachten en 

eigenschappen. Er zijn goede planeten, zoals Jupiter en Venus, maar ook slechte, zoals Mars 

en Saturnus. De meer neutrale planeten zijn Mercurius, de Zon en de Maan. Bovendien 

corresponderen deze planeten met de vier elementen aarde, lucht, water en vuur, wat telkens 

twee basiseigenschappen oplevert.  

 

De invloed van de planeten en de dierenriemtekens werd in de Middeleeuwen vaak 

voorgesteld aan de hand van de zodiakman. De volgende afbeelding is hier een voorbeeld 

van.  

 

De  afbeelding toont de dierenriemmelothesia. Ze is terug te vinden in E. Huizinga‟s 

Bitterzoete balsem. Geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen. Het 

subscript zegt hierover het volgende: “Monumentale en  unieke afbeelding van zodiakmensen 

in de Très Riches Heures van de Hertog van Berry, 

geschilderd door de gebroeders Limburg. In het 

midden bevinden zich ruggelings twee menselijke 

figuren die het vrouwelijke en mannelijke element 

representeren. Op het lichaam van de frontale figuur 

zijn de twaalf tekens van de dierenriem afgebeeld. 

Ze hebben invloed op het lichaamsdeel waarop ze 

zijn afgebeeld: Ram (Aries) beïnvloedt het hoofd, 

Vissen (Pisces) de voeten. De ovaal om de centrale 

afbeelding bevat in de binnenste ring de maanden en 

dagen die aan elk teken gekoppeld zijn, de buitenste 

ring benoemt de graden aan de hemel in groepen 

van dertig. Daartussen bevinden zich nogmaals 

afbeeldingen van de twaalf dierenriemtekens. De teksten in de hoeken benoemen de tekens in 

groepen van drie, die een aantal eigenschappen delen. Ram, leeuw en Boogschutter 
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bijvoorbeeld (linksboven) zijn volgens de tekst heet en droog, cholerisch, mannelijk en 

oostelijk.” (Huizinga 2004: 12). 

 

Het geloof in de invloed die de planeten en de dierenriemtekens op het ongeboren kind 

hebben, betekent echter niet dat het christelijke geloof plaats moest ruimen voor 

sterrenwichelarij. Integendeel, het is allemaal door God zo bepaalt. Hij heeft immers de 

planeten en de dierenriemtekens gemaakt. Als de planeten en dierenriemtekens aan het kind 

werken, wordt met andere woorden eigenlijk Gods werk verricht. Dit toont nogmaals aan hoe 

het christelijk geloof een allesomvattende factor is en niet weg te denken is uit het 

middeleeuwse denken.  Nadat de planeten en de dierenriemtekens  het kind hadden bezocht en 

het volgroeid was in de baarmoeder, duurde het niet lang meer voor het kind ter wereld 

kwam. 

 

In de Middeleeuwen beviel de vrouw thuis met de hulp van een vroedvrouw. Om de bevalling 

zo vlot mogelijk te laten verlopen, beviel de vrouw meestal rechtopzittend. De vroedvrouw 

had vaak een stoel met een opengewerkt gat bij zich. Deze 

zogenoemde „kraamstoel‟ bood de moeder ook een houvast 

tijdens het persen. Indien er echter geen kraamstoel 

voorhanden was, kon het ook gebeuren dat de zwangere 

vrouw op de schoot van een andere vrouw ging zitten, 

volgens hetzelfde principe van de kraamstoel. De 

vroedvrouw zat dan voor de benen van de vrouw en ze hielp zo het kind geboren worden. 

Deze afbeelding is terug te vinden in A. Delva‟s Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens 

de late Middeleeuwen. 

 

Een vroedvrouw mocht enkel een normale bevalling begeleiden, want zodra er complicaties 

optraden moest zij er een chirurgijn bij halen. De vroedvrouw haalde haar wijsheid zowel uit 

haar ervaring als uit de mondeling of schriftelijk overgeleverde kennis (zie 3.1.). De 

vroedvrouw stond ook in voor de nazorg van de vrouw na de bevalling. 
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3. ‘DER VRAUWEN HEYMLICHEIDE’ GESITUEERD IN DE TRADITIE  

3.1. De gynaecologische bronnen in de Middeleeuwen. 

Voor dit hoofdstuk maak ik voornamelijk gebruik van Orlanda S. H. Lie‟s Vrouwengeheimen. 

Ze geeft een goed overzicht van de belangrijkste bronnen over de vrouwengeneeskunst in de 

Middeleeuwen.  

 

In de Middeleeuwen bekleedde de gynaecologie begrijpelijkerwijs een ondergeschikte plaats 

binnen de geneeskunde. Meer dan eens werden bij het kopiëren van geneeskundige 

handboeken de hoofdstukken over het vrouwelijk lichaam en de voortplanting uit zedigheid of 

discretie overgeslagen. Er dient bovendien een strikt onderscheid tussen de theoretische 

traditie en de praktijkgerichte handboeken gemaakt te worden.  

 

In de vroege Middeleeuwen was de theoretische studie gebaseerd op het werk van de Latijnse 

encyclopedisten zoals Plinius, Isidorus en andere. Daarnaast bestonden er ook 

gynaecologische handboeken gericht op de praktijk. Twee belangrijke werken uit deze 

periode zijn Dioskurides Longobardus waarin vele recepten en praktische aanwijzingen 

worden gegeven, en de zogenoemde „Vroedvrouwenkatechismus‟. De twee handboeken zijn 

Latijnse vertalingen van gynaecologische geschriften uit de Klassieke Oudheid.  

 

De medische school van Salerno was in de elfde en twaalfde eeuw het epicentrum voor de 

geneeskunst. Deze school herontdekte het Grieks-Arabisch medisch corpus en stelde deze 

kennis beschikbaar via Latijnse vertalingen. Ook de belangrijkste werken op gebied van de 

gynaecologie vinden hier hun oorsprong, zoals het Liber Trotula en De Secretis Mulierum.  

 

In de late Middeleeuwen was het Liber Trotula het standaardwerk voor de praktijkgerichte 

vrouwengeneeskunst. “De praktische vrouwengeneeskunst (…) speelde zich grotendeels af in 

het milieu van chirurgen, chirurgijnen en vroedvrouwen.” (Lie 1999: 15). Orlanda S.H. Lie 

bespreekt dit werk uitvoerig in Vrouwengeheimen: 

(…) het Liber Trotula, de benaming van een driedelig compendium dat toegeschreven 

is aan een twaalfde-eeuwse vrouwelijke arts uit Salerno: Trota. Het eerste deel, het 

Liber de sinthomatibus mulierum (Boek over de aandoeningen van vrouwen) 

behandelt onderwerpen uit de gynaecologie en verloskunde, afkomstig uit de Grieks-

Arabisch-Latijnse medische traditie, uitgebreid met informatie uit de handboeken van 

Hippocrates, Galenus en Constantinus Africanus, en de vroedvrouwenkunde van 
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Cleopatra en Muscio. Het tweede deel: De curis mulierum (Over de behandeling van 

vrouwen) legt een grote nadruk op de gegevens uit de praktijk; er is veel aandacht voor 

vrouwengeneeskunst en verloskunde, maar tegelijkertijd worden ook allerhande 

recepten gegeven die te maken hebben met de lichamelijke verzorging (van 

zonnebrand en van de behandeling van slangenbeten tot schaamluis). Het derde deel 

richt zich uitsluitend op de verzorging van het vrouwelijk lichaam van hoofd tot teen: 

De ornatu mulierum (Over de verzorging van vrouwen). Van deze drie delen is 

waarschijnlijk alleen het tweede boek van de hand van de vrouwelijke arts Trota. In 

eerste instantie circuleerden deze werken afzonderlijk; aan het eind van de twaalfde, 

begin dertiende eeuw werden ze samengevoegd. Onder de verzamelnaam Trotula werd 

dit naslagwerk het meest bekende en wijdverbreide gynaecologische standaardwerk 

van de Middeleeuwen. Ongeveer 122 Latijnse handschriften (142 tekstgetuigen) zijn 

ervan bewaard en 55 redacties van 25 vertalingen in de volkstaal, waaronder het 

Middelnederlands. (Lie 1999: 14) 

Het Liber Trotula is in twee tekstgetuigen bewaard gebleven in het Middelnederlands, 

namelijk in het Brugse en Kopenhaagse handschrift. “De klinische aanpak die ten grondslag 

ligt aan de Middelnederlandse Trotula blijkt ook uit de combinatie van tekst en beeld.” (Lie 

1999: 21). “In beide handschriften komen namelijk pentekeningen voor van de besproken 

therapieën, instrumenten of voorwerpen.” (Lie 1999: 21). 

 

M. van doorn vermeldt in haar doctoraalscriptie een tweede werk dat gericht is op de 

praktische geneeskunst, namelijk het Boec van medicinen in Dietsche (editie W. Daems 

1967). Dit traktaat is geschreven in “proza, voornamelijk recepten bevattend” (van Doorn 

1981: 3). Er worden “slechts enkele hoofdstukjes (141-145) gewijd aan de gynaecologische 

problemen.” (van Doorn 1981: 3). 

 

De Secretis Mulierum daarentegen is niet gericht op de praktijk. “De algemene aard van de 

informatie, meer gericht op het verbreiden van natuurfilosofische opvattingen over het 

vrouwelijk lichaam en de vrouwelijke seksualiteit (vrouwengeheimen) dan op het doorgeven 

van praktische kennis ten aanzien van de anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam 

(vrouwengeneeskunst), typeert dit werk als een theoretische vrouwenleer en niet zozeer als 

een gynaecologische handleiding.” (Lie 1999: 12).  

 

3.2. ‘De Secretis Mulierum’. 

De Latijnse brontekst De Secretis Mulierum werd in de Middeleeuwen toegeschreven aan de 

dominicaanse geleerde Albertus Magnus. “Maar het werk is waarschijnlijk aan het eind van 
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de dertiende eeuw vervaardigd, mogelijk door een van zijn leerlingen.” (Lie 1999: 10). H. 

Rodnite Lemay beweert:  

 The De secretis mulierum was composed in the late thirteenth or early fourteenth 

century by a disciple of the eminent thirteenth-century philosopher, theologian, and 

scientist Albertus Magnus. Although many manuscripts and editions name Albertus as 

the author, Lynn Thorndike has shown that the Secrets of Women is partly drawn from 

this genuine writings and partly modeled, somewhat faultily, after them. Scholars have 

devoted much effort to discovering the identity of the author of this treatise. (Rodnite 

Lemay 1992: 1) 

De verhandeling over de geheimen van de vrouw  is er gekomen op verzoek van een 

medegeestelijke. “Het boek is gedeeltelijk filosofisch, gedeeltelijk medisch van aard.” (Lie 

1999: 10). “In dertien hoofdstukken komen allerlei onderwerpen op het gebied van de 

voortplanting en de functie die de vrouwelijke geslachtsdelen hierin vervullen aan bod, 

grotendeels ontleend aan de bestaande natuur-filosofische en medische traditie.” (Lie 1999: 

10). In de inleiding van Women‟s Secrets. A Translation of Pseudo-Albertus Magnus‟s „De 

Secretis Mulierum‟ with Commentaries verduidelijkt H. Rodnite Lemay de termen 

„filosofisch‟ en „medisch‟: 

 By „philosophical‟ the author refers to natural science, or natural science. Pseudo-

Albert believed as a follower of Albertus Magnus, that the study of nature as perceived 

through sense experience and then analyzed in a rational manner forms a single 

discipline through which we come to comprehend the universe in its corporeal aspects. 

(…) Medicine is the other discipline included in his treatise. We come upon evidence 

of the author‟s awareness of the distinction between philosophy and medicine in his 

first chapter (...).Although pseudo-Albert goes on to raise a number of properly 

medical topics (...) he treats most of these in a cursory manner. (…) Pseudo-Albert‟s 

sources are also more philosophical than medical. (Rodnite Lemay 1992: 3-4) 

Er is ook onderzoek gedaan naar het ontstaansmilieu van De Secretis Mulierum. Het is naar 

alle waarschijnlijkheid ontstaan in een mannelijk milieu. Als we op de inhoud van de proloog 

betrouwen zou het werk ontstaan zijn in een geestelijk milieu, de auteur deelt ons immers mee 

dat hij het heeft geschreven op verzoek van een medegeestelijke. Een ander argument is dat 

“er bijvoorbeeld [wordt] gesuggereerd dat dit boekje hulp kan bieden bij de pastorale zorg 

voor vrouwen.” (Lie 1999: 13). Het werk heeft nog een tweede doel: “het verstrekken van 

informatie over de gebrekkigheden van het vrouwelijk wezen vormt tegelijkertijd een 

waarschuwing voor de man” (Lie 1999: 13). Hieruit kunnen we afleiden dat de auteur van het 

boekje een mannelijk doelpubliek beoogde. De preventieve functie van De Secretis Mulierum 

waar men voor de gevaren en gebrekkigheden van de vrouw gewaarschuwd wordt, bevestigt 

enkel de idee dat het voor mannen bedoeld was.  

 The reason for this is that women are so full of venom in the time of their 

menstruation that they poison animals by their glance; they infect children in the 
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cradle; (...). And because an evil cannot be avoided unless it is known, those who wish 

to avoid it must abstain from this unclean coitus, and from many other things which 

are thoaught in this book. (Rodnite Lemay 1992: 60) 

De Secretis Mulierum  is sinds zijn ontstaan in een honderdtal teksten bewaard gebleven:  

“[V]an de 93 tekstgetuigen die Green geanalyseerd heeft, zijn er 27 overgeleverd in 

handschriften met een medische inhoud, 32 bevinden zich in handschriften met een 

natuurfilosofische context, 23 zijn terechtgekomen in overwegend geestelijke 

handschriften, en vijf redacties zijn opgenomen in handschriften met voornamelijk 

grammaticale teksten.” (Lie 1999: 12) 

“Het merendeel van de De Secretis mulierum-teksten wordt aangetroffen in een 

natuurfilosofische of clericale context, samen met de werken van Aristoteles, Albertus 

Magnus” (Lie 1999:12). “Het traktaat is in twee vormen overgeleverd: mèt en zonder 

commentaar, dat mogelijk zo‟n 30 jaar na het ontstaan van het tractaat is toegevoegd.” (van 

Doorn 1981: 21). Er zijn ook volkstalige traktaten in het Frans, Middelnederlands en 

Nederrijns overgeleverd. Deze worden besproken in de volgende hoofdstukken.  

 

3.3. ‘Des Secrés des Dames’ in Franstalige traktaten. 

Er zijn twee vertalingen in het Frans die de Latijnse tekst populair hebben gemaakt. De eerste 

vertaling is het bekendst: Des Secrés des dames. Deze Franse versie is een creatieve 

bewerking met diverse uitweidingen en aanpassingen. Een belangrijke toevoeging is het 

opnemen van een vroedvrouwenhandleiding, afkomstig uit het eerste boek van De naturis 

rerum, de dertiende-eeuwse encyclopedie van de dominicaanse geleerde Thomas van 

Cantimpré, een leerling van Albertus Magnus. De tweede Franse vertaling is een vrij 

letterlijke weergave van de Latijnse tekst, met weglating van het astrologische gedeelte. (Lie 

1999: 16). Er zijn twee grote verschillen met de Latijnse brontekst. Het eerste verschil is de 

toevoeging van talrijke andere medische autoriteiten. De tweede grote verschil is dat het een 

ander didactisch doel en doelpubliek heeft: 

The intended audience and the didactic purpose of the secrés are not immediately clear. 

Whereas the Latin text is presented as a dialogue among men, the French text is rather 

contradictory in its indications of intended audience. (Green 1998: 146) 

M. van Doorn maakt  echter gebruik van “vier franse teksten uit de vijftiende eeuw, die zich 

alle vier in medische compilaties bevinden.” (van Doorn 1981: 19). Het gaat om de 

handschriften F.fr.2027, F.fr.19994 en F.fr. 631 van de Parijse Bibiothèque Nationale en Ms. 

629 van Musée Condé te Chantilly. De vier manuscripten bevatten filosofische informatie en 

sluiten daardoor aan bij de andere „Secreta‟-traktaten. Doordat de vier traktaten allemaal 
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voorkomen in medische compilaties, gaat zij ervan uit dat ze expliciet bedoeld waren voor een 

medisch publiek: 

Het dreigende incipit waarvan zij vergezeld gaan, legt dit trouwens ook dwingend op 

(…) Deze dreiging met excommunicatie vinden we alleen bij de Franse tra[k]taten. De 

Latijnse bron zal hem waarschijnlijk niet gehad hebben, omdat deze taal van de 

geleerden toch niet voor de leek toegankelijk was. dit probleem begint pas te spelen bij 

verschijning van deze tra[k]ten in volkstalen. (van Doorn 1981: 78) 

 

M. van Doorn maakt in haar doctoraatsstudie een grondige vergelijking van Der Vrouwen 

Heimelijcheit In het Gentse handschrift met enerzijds het Latijnse De Secretis Mulierum en 

anderzijds met Des Secrés des dames om te achterhalen of Gent 444 mogelijk een Franse of 

Latijnse legger had. Ik ga hier niet verder op in aangezien ik deze Franse en Latijnse bronnen 

zelf niet onderzocht heb. Bovendien gaat mijn interesse uit naar het Berlijnse handschrift 187.  

 

3.4. ‘Der Vrouwen Heimelijcheit’ in het Gentse handschrift 444. 

3.4.1. Beschrijving van het handschrift. 

Ik baseer me op de formele beschrijving van het Gentse handschrift 444, geschreven door 

Prof. Dr. J. Reynaert, in de Catalogus van de Middelnederlandse Handschriften in de 

Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent I (Reynaert 1984: 111-113). Het Gentse 

handschrift 444 is ook door mezelf bestudeerd, maar omdat het niet de basis vormt van mijn 

scriptie, zal ik het niet zo uitvoerig bespreken. 

 

3.4.1.1. Bewaarplaats van het handschrift. 

Het manuscript is in het bezit van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Het handschrift is terug 

te vinden onder de signatuur Ms. 444. 

 

3.4.1.2. Datering en materiaal. 

De tekst is gekopieerd op papier en het manuscript is omhuld met een schaapsleren band. Het 

handschrift dateert van april 1405. Dit wordt door de datering van het watermerk bevestigd. 
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De ossenkop, aanwezig in het papier van de eerste vier katernen, kan terug gevonden worden 

in Die Oschenkopfwasserzeichen van Piccard. Het teken wordt immers terug gevonden in de 

Nederlanden en in Duitsland ca. 1404-1408.
 

 

3.4.1.3. Opmaak. 

Het traktaat Der Vrouwen Heimlicheit is door één enkele hand in cursiva hybrida neergepend. 

Het is geen duur manuscript, want het bevat geen overdadige decoratie. Er zijn enkel rode 

lombarden aangebracht in het begin van een nieuw hoofdstuk ter versiering. Verder zijn de 

paragraaftekens gerubriceerd met rode inkt. Tekeningen of andere versieringen zijn niet terug 

te vinden in het manuscript. 

 

3.4.2. De lyrische intermezzo’s. 

In het Gentse handschrift 444 is Der Vrouwen Heimelicheit doorweven met lyrische 

intermezzo‟s die samen één doorlopende liefdesklacht vormen. Ze lijken heel doelbewust 

door de auteur te zijn toegevoegd. Deze intermezzo‟s zijn immers eigen aan het Gentse 

handschrift en zijn niet terug te vinden in de anderstalige bewerkingen. Bovendien gaat het 

hier om iets meer dan tien procent van de tekst, het betreft namelijk 232 van de 1782 verzen. 

De auteur kiest bovendien voor een specifiek patroon: de intermezzo‟s zijn terug te vinden op 

het einde van elk onderdeel. Vaak sluiten de lyrische intermezzo‟s aan op de voorafgaande 

regel. Doordat deze lyrische versregels in de tekst geïntegreerd zijn, kan men uitsluiten dat 

deze er in een latere fase zijn bijgevoegd. 

 

3.4.3. Het acrostichon.  

Door middel van lombarden wordt er een structuur aangebracht in Der Vrouwen Heimlicheit. 

Er zijn 28 lombarden, allemaal in het rood gekleurd. Als alle lombarden naast elkaar worden 

geschreven in de volgorde dat ze in het handschrift voorkomen, lezen we: 

 MARGARHTAGODEVARTSEWTVDIM 

De eerste negen lombarden vormen de voornaam Margareta. De zevende lombarde vormt 

evenwel een klein probleem, maar is gemakkelijk op te lossen. Deze lombarde staat in 
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versregel 323 “Het‟s goet dat ic voert ontbinde”. Als we de „h‟ als een procope beschouwen, 

dan klopt Margareta wel. Het tweede woord is Godevartse en verwijst vermoedelijk naar de 

familienaam van de geadresseerde. Het acrostichon vermeldt ook de streek van waar ze 

afkomstig is: Margareta Godevartse van Udim.  

 

Het acrostichon roept onmiddellijk enkele vragen op. Wie is Margaretha Godevartse uit 

Udim? Waarom verbergt het acrostichon haar naam? Is ze misschien de opdrachtgeefster? Of 

is ze de geliefde aan wie de dichter het werk opdraagt? Is dit acrostichon enkel terug te vinden 

bij het Gentse handschrift of ook in andere manuscripten van Der Vrouwen Heimlicheit?  

Tot op heden blijft het gissen naar het antwoord op al die vragen, behalve op de laatste vraag 

kan er echter onmiddellijk een antwoord gegeven worden: het acrostichon is niet terug te 

vinden in het Berlijnse handschrift 187. In dit manuscript is er van het acrostichon geen spoor 

meer terug te vinden. De lombarden in dit handschrift vormen na elkaar gezet de volgende 

tekst: 

 MARNIDMDVAGNRZLEDUNINADHD 

Het acrostichon speelt ook een belangrijke rol voor de interpretatie van de lyrische 

intermezzo‟s. Dit wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 

 

3.4.4. Het wetenschappelijk debat rond het acrostichon en de lyrische intermezzo’s. 

De vermenging van een gynaecologisch traktaat met hoofse lyriek roept meteen enkele vragen 

op. Waarom zijn de lyrische intermezzo‟s in de eerste plaats toegevoegd? Zijn de 

liefdesverzen autobiografisch? Of zijn ze volledig conform aan de conventies van de hoofse 

lyriek?    

De lyrische intermezzo‟s geven meer sfeer aan het verhaal. M. Van Doorn en W. Kuiper 

wijzen erop dat op deze manier het aanstootgevende karakter van de materie meer verhuld 

wordt. Bovendien zorgen de lyrische verzen ervoor dat de tekst word opgeheveld naar het 

niveau waarin een hoofse jonkvrouw zich beweegt. Orlanda S.H. Lie geeft aan dat de lyrische 

intermezzo‟s een hulpmiddel zijn bij de popularisering van de artes-literatuur. Zo worden de 

wetenschappelijke onderwerpen van deze tekst ook toegankelijk gemaakt voor een 

lekenpubliek. In haar artikel „Vrouwengeheimen‟ geeft ze een mogelijke verklaring: de 

dichter wou de beoogde doelgroep op een aangename manier kennis bijbrengen. Een 

doeltreffend hulpmiddel hiervoor is het verweven van de artes-literatuur met hoofse lyriek. 
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Dit was namelijk een geliefd genre bij het publiek. Bovendien zorgt de afwisseling ervoor dat 

het publiek zijn aandacht niet verliest bij de zware materie van de gynaecologische 

verhandeling. 

De lyrische intermezzo‟s kunnen op allerlei manieren worden geïnterpreteerd. Eén van de 

meest gestelde vragen is wellicht of ze al dan niet autobiografisch zijn. Hierop kan geen 

sluitend antwoord gegeven worden. Zo heeft Geert H.M. Claassens eerder de neiging om de 

lyrische intermezzo‟s als autobiografisch te lezen. Het acrostichon, de naam Margarhta 

Godevartse wt vdim, versterkt enkel zijn mening. 

[Het acrostichon] draagt bij aan het bijzondere karakter van de tekst, het lijkt erop dat 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 lyrisch pleidooi. Juist 

daarom 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 (cf. 

Elaut 1974, xxxv-xxxvi), maar als het primaire thema van de gehele tekst, geschreven in 

hartebloed. (Claassens 1996: 101) 

M. Van Doorn en W. Kuiper daarentegen, zijn geneigd om de lyrische intermezzo‟s  te lezen 

als een manier om het zware onderwerp toegankelijker te maken. Toch roept het acrostichon 

een aantal vragen bij hen op: 

Wie is Margareta Godevartse uit Udim? Is het de opdrachtgeefster, of is het boek aan haar 

opgedragen? Moeten we de lyriek dan toch serieus nemen? Dat zal ongetwijfeld de bedoeling 

van de auteur zijn geweest, maar (…) de traditionele elementen binnen de lyriek pleitten voor 

een literaire interpretatie. (Van Doorn & Kuiper 1976: 545) 

Gaan we dieper in op deze literaire interpretatie, waarbij de artes-kennis afgewisseld wordt 

met bekentenissen uit het liefdesleven, dan biedt het artikel De verliefde leraar. Liefdesverzen 

in Middelnederlandse artesteksten een goede hulp. Hierin presenteert Orlanda S.H. Lie de 

auteur als enerzijds een verliefde minnaar die om de liefde van zijn aanbedene smeekt, en 

anderzijds als een gezaghebbende leraar die het als zijn taak beschouwt om zijn geliefde te 

onderwijzen in haar heimelijkheden. Zij beschouwt de vervlechting van de artes-kennis met 

de lyrische intermezzo‟s tevens als het product van een literair spel. 

Bekijken we de vrouwelijke doelgroep en de opdrachtgeefster van Der Vrouwen Heimlicheit 

tegen deze internationale context, dan blijkt enerzijds dat de Middelnederlandse auteur zich 

aansluit bij deze traditie . door zijn lessen te richten op en beminde dame, die tegelijkertijd ook 

de rul vervult van opdrachtgeefster, heeft de ik-verteller een situatie weergegeven die in 

overeenstemming is met de eigentijdse werkelijkheid en die voor zijn beoogde doelgroep ook 

als zodanig herkenbaar moet zijn geweest: de ik-verteller als leraar. Anderzijds is het 

opvallend dat dezelfde ik-verteller niet alleen optreedt als leermeester, maar tevens de rol van 

onderdanige minnaar speelt. Een dergelijke rol, de verliefde ik-verteller is een bekend 

verschijnsel in de middeleeuwse literatuur. (Lie 2005: 249)  

 

Voor haar analyse steunt Orlanda S.H. Lie op de studies van andere onderzoeken. A. 

Reynders en L. De Wachter hebben allebei de interventies van een verliefde ik-verteller in 
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Middelnederlandse epische teksten onderzocht.  Beiden kwamen tot dezelfde conclusie: deze 

interventies mag men beschouwen als onderdeel van een literaire conventie. De lyrische 

intermezzo‟s werden dus door de Middelnederlandse dichters zelf als niet-autobiografisch 

beschouwd. Ook A. Faems komt tot deze conclusie in haar bespreking van Der Vrouwen 

Heimlicheit. 

 Verder heeft de Leuvense mediëviste An Faems, die in haar proefschrift onderzoek heeft 

gedaan naar het vertellerscommentaar i de Middelnederlandse ridderepiek, een bespreking 

gewijd aan de verliefde verteller in Der Vrouwen Heimlicheit  en de fysiognomieleer van de 

Gentse codex. Ook in haar ogen is de liefdesklacht geen persoonlijke bekentenis, maar het 

product van een literair spel, een bekend procédé in epische teksten. (Lie 2005: 250) 

De verweving van het gynaecologisch traktaat met de lyrische intermezzo‟s is doelbewust 

door de auteur gehanteerd. Bovendien hebben de lyrische intermezzo‟s een dubbele bodem: 

de ik-verteller is zowel haar minnaar als haar leraar. Het procédé kan beschouwd worden als 

een goed doordacht retorisch middel om het onderwerp van de tekst toegankelijker te maken 

en om bovendien de aandacht van het publiek te behouden. De lyrische intermezzo‟s zijn dan 

een onderdeel van een literair topos. Toch kan men niet uitsluiten dat ze tevens 

autobiografisch zijn. Bovendien haalt het acrostichon de vermoedelijke opdrachtgeefster aan. 

Als deze opdrachtgeefster de geliefde van de dichter is geweest, dan kan de liefdesklacht ook 

autobiografisch gelezen worden. 

 

3.5. ‘Der Vrauwen Heymlicheide’ in het Berlijnse handschrift 187. 

3.5.1. Formele beschrijving van het handschrift. 

Om tot een accurate beschrijving te komen van het handschrift heb ik gebruik gemaakt van de 

volgende bronnen: 

1. H. Degering‟s Kurzes Verzeichnis der Germanischen Handschriften der Preussischen 

Staatbibliothek. Deel III: Die Handschriften in Oktavformat. 

2. Hoffmann von Fallersleben‟s Horae Belgicae. Deel I, p. 121.  

Ik heb het handschrift niet kunnen onderzoeken waardoor mijn bevindingen gebaseerd zijn op 

bovengenoemde bronnen en op de kopieën afkomstig van de microfilm van het Berlijnse 

handschrift 187.  
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3.5.1.1. Bewaarplaats van het handschrift. 

Het manuscript is in het bezit van de Staatsbibliothek zu Berlin –  Preußischer Kulturbesitz. 

Het handschrift is terug te vinden onder de signatuur Ms. germ. oct. 187.   

 

3.5.1.2. Datering. 

Het handschrift dateert uit de vijftiende eeuw. Er zijn geen sporen terug te vinden aan de hand 

waarvan het handschrift gedateerd zou kunnen worden.  

 

3.5.1.3 Materiaal. 

De tekst is geschreven op papier. De afmetingen kunnen niet worden aangegeven omdat de 

kopieën die ik heb bestudeerd een vergroting zijn van het originele formaat. Het materiaal van 

het omhulsel is mij ook onbekend. 

  

3.5.1.4. Foliëring en paginering. 

Het manuscript telt 34 bladen. Rechtsboven op de rectozijden heeft een hand, niet 

overeenkomstig met het hand van de kopiist, de bladen gefolieerd (fol. 1 – 34), beginnend 

vanaf de eerste tekstpagina. 

 

3.5.1.5. Opmaak. 

Het traktaat Der Vrouwen Heimlicheit is door één enkele hand in cursiva hybrida neergepend. 

De bladspiegel is door middel van  een aflijning in de zijmarges bepaald. Deze verticale 

aflijning is nog goed zichtbaar. Het traktaat is in een kolom gekopieerd, en telt gemiddeld een 

drieëntwintigtal regels. 

 

In het handschrift zijn er geen reclamen, signaturen of custoden terug te vinden. Wel zijn er in 

het handschrift cadellen aangebracht, zowel in de boven- als ondermarge. In de bovenmarge is 

er steeds een versiering in de vorm van een uitgerekte ſ, die steeds verbonden wordt met een 
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letter. In de ondermarge is er een vierlussige cadel aangebracht. Deze ontbreekt echter op 

begin- (fol. 1
r 
) en eindpagina (fol. 34

r 
) maar het kan niet met duidelijkheid gezegd worden of 

er ook een cadel aanwezig is op fol. 19
r
, 27

r
 en 32

r
. 

 

Het is geen duur manuscript, het bevat namelijk geen overdadige decoratie. Er zijn enkel in 

het begin van een nieuw hoofdstuk lombarden aangebracht ter versiering. Deze zijn slechts 

een regel hoog. Tekeningen of andere versieringen ontbreken in het manuscript. 

 

3.5.1.6. Overleveringsgeschiedenis van het handschrift. 

Er is niks geweten over de ontstaansgeschiedenis van dit manuscript. Ook over de 

overleveringsgeschiedenis is weinig gekend. 

 

In de marge rechts onderaan op het eerste tekstblad is de stempel „Ex Bibliotheca Hoffmanni 

Fallerslebens‟ terug te vinden.  A. H. Hoffmann Von Fallersleben wordt beschouwd als de 

vroegste bezitter van het handschrift. Deze Duitse filoloog en dichter had een grote interesse 

voor de Middelnederlandse literatuur, “waarvan hij een vurig beminnaar en beoefenaar was.” 

(van den Branden & Frederiks 1888-1891: 359). Onder de titel Horae Belgicae publiceerde 

Hoffmann von Fallersleben van 1830 tot 1862 een reeks van 12 delen, gewijd aan de 

Middelnederlandse Letterkunde (Bachrach 1980: 647). In dit werk vermeldt Hoffmann von 

Lebersfallen Der Vrauwen Heymlicheide. Hij maakt echter geen enkele verwijzing naar hoe 

het manuscript in zijn bezit is gekomen. Ph. Blommaert, die de eerste editie van het Gentse 

handschrift 444 verzorgde, vermeldt "[e]en tweede Hs. op papier (34 bl. in-8
o
) bezit de heer 

D
r
 Hoffmann Von Fallersleben (zie Horae Belgicae. T. 1, p. 120)” (Blommaert 1843: III). Het 

handschrift is nadien een tijd zoek geweest maar is door M. van Doorn en W. Kuiper en met 

behulp van dr. J. Deschamps teruggevonden in de Staatsbibliothek zu Berlin –  Preußischer 

Kulturbesitz. Het is gecatalogeerd als Ms. germ. oct. 187. In de ondermarge, links naast de 

stempel „Ex Bibliotheca Hoffmanni Fallerslebens‟, is ook de stempel „Ex Biblioth. Regia 

Berolinenfi.‟ terug te vinden. Het is de stempel van de Staatsbibliothek zu Berlin –  

Preußischer Kulturbesitz. Deze stempel is tevens terug te vinden op folio 34
r
 . 
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3.5.2. Literatuurstudie met betrekking tot het Berlijnse handschrift 187. 

Ik maak voor deze literatuurstudie gebruik van M. Van Doorns doctoraalscriptie. Hierin 

bevindt zich het kapittel „Literatuur met betrekking tot het handschrift en zijn inhoud.‟ (Van 

Doorn 1981: 11-18). Verder vul ik de literatuurstudie aan met artikels die betrekking hebben 

op Berlijn 187 en die uitgegeven zijn na 1981.  

 

1. De eerste vermelding van het Berlijnse handschrift 187 is terug te vinden in A. 

Hoffmann von Fallersleben‟s Horae Belgicae. Hij wordt ook beschouwd als de 

vroegste bezitter van het handschrift. Het is een twaalfdelige reeks, uitgegeven van 

1830 tot 1862.  

 

2.  In 1939 wordt het handschrift in F. J. Mone‟s Übersicht der niederländischen Volks-

Literatur älterer Zeit vermeld op p. 339 bij het kapittel nr. 522 “Ueber die 

Heimlichkeit der Frauen und die Geburtshülfe.” (Mone 1939: 339). Hij zegt hierover 

“Eine PapierHs. (34 Blätter in 8.) besitzt Hoffman. Sie ist aus dem 15. Jahrh., im 

niederrheinischen Dialekt und begint: 

  Een lief joncvrouwe heeft mi ghebeden 

  in gherechter hoveschêden, 

  iet te dichtene dat oerber si, 

  doer haren wille aen nem-ic-s mi etc. 

Alberti Magni secreta mulierum mögen zu Grunde liegen (Hoffm. H.B. I, 121).” 

(Mone 1939: 339). Mone bespreekt onder dit kapittel ook het Gentse handschrift 444 

en het handschrift dat door Sanderus in Bibl. Belgicae Manuscripta wordt besproken.   

 

3. Ph. Blommaert geeft in 1846 de eerste editie van Der Vrouwen Heimelijcheit uit. Hij 

eindigt zijn inleiding met het vermelden van twee andere handschriften die dezelfde 

stof behandelen: “Een tweede Hs. op papier (34 bl. in –8°) bezit de heer Dr. Hoffmann 

Von Fallersleben (zie Horae Belgicae. T.1, p. 120), die hetzelfde opgeeft als in den 

nederrhynschen tongval geschreven; maer de verzen, door hem meegedeeld, hebben 

weinig verschil met degene onzer uitgave, en bewijzen ten volle dat het ook in het ook 

in de echt nederlandse sprake is behandeld; men oordeele naer de aengegevene vier 

versen: 

  Een lief joncvrouwe heeft mi ghebeden 

  In gherechter hovescheden, 

  Iet te dichtene dat oerber si, 



 26 

  Doer haren wille aennemics mi… 

Een derde Hs. op perkament, tot dus ver niet wedergevonden, wordt door Sanderus 

opgegeven in de Bibl. Belgicae Manuscripta. T. I, p. 268: „Liber, cui titlulus, secreta 

mulierum, versibus rythmicis Teutonicis, in membrana, autoris anonymi, in –8°.‟ Dit 

bevond zich ten jare 1639 in de boekzael van den heer van Niepe, Joannes Gislenus 

Bultel, te Ypere.” (Blommaert 1846: III). 

 

4.  In 1925 beschrijft H. Degering het handschrift in enkele lijnen in Kurzes Verzeichnis 

der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. De beschrijving is 

terug te vinden op p. 61 in het derde deel: Die handschriften in oktavformat. Het 

Berlijnse handschrift staat in de Preussischen Staatsbibliothek gecatalogeerd als Ms. 

germ. oct. 187.  Hij beschrijft het als een “Ndrh. metrische Bearbeitung der Secreta 

Mulierum” en sluit af met “Vergl. d. Ausg. von Jh. Blammaert. 1846.” (Degering 

1925: 61) 

 

5.  In het in 1948 uitgegeven album Prof. Dr. Frank Baur verschijnt K. Deleu‟s artikel 

Kantteekingen [sic] bij de lectuur van “Der Vrouwen Heimelijkheid, dichtwerk der 

XIVe eeuw”  (p. 176 – 181).  Het artikel gaat grotendeels over het acrostichon 

Margareta Godevarts in het Gentse handschrift en de betekenis hiervan. In addenda 

heeft hij het echter ook over het Berlijnse handschrift. Hij verwijst naar Blommaerts 

inleiding  en schrijft hierover “[o]ns is het niet bekend dat ooit meer van dit hs. 

verscheen. Hoe kon Hoffmann von Fallersleben hier aan een „nederrhijnschen‟ tongval 

denken!”. K. Deleu verwijst hier naar de eerste vijf verzen van de proloog die in de 

inleiding van Ph. Blommaert (zie 3.) vermeld zijn. Op basis hiervan valt hij 

Blommaert aan en besluit hij dat het Berlijnse handschrift onmogelijk in het 

Nederrijns geschreven kan zijn. Uit zijn commentaar kunnen we ook afleiden dat hij 

het Berlijnse handschrift nooit heeft gezien aangezien het handschrift zoek geraakt 

was. Maar toch beweert hij: “Doch dit is evenwel zeker, dat ons Ms. niet teruggaat op 

dat van Hoffmann von Fallersleben. Want onwaarschijnlijk is het toch dat „Godevart?‟ 

aan het hs. in de Horae Belgicae besproken of liever vermeld, zou geknoeid hebben 

om er achteraf een achrostichon van 17 letters in te plaatsen. Beide hss. gaan terug op 

éénzelfde of twee verschillende oudere manuscripten, ofwel is dat van H.v. F. een 

lichtelijk gewijzigd afschrift, van het Gentsche; het omgekeerde lijkt onmogelijk (7).” 

(Deleu 1948: 180). De voetnoot die hier bij aansluit, zegt hierover: “Volgens een 
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welwillende mededeling van Dr. F. de Tollenaers te Leiden, wordt in de Bibl. Neerl. 

Man. verwezen naar een hs. v.d. Weensche Hofbibliotheek 281, folio 284a-316d., 

blijkbaar het hs. van Hoffmann von Fallersleben”. (Deleu 1948: 181) 
 

 

6.  In  Spektator 1976/1977 verschijnt het artikel Der Vrouwen Heimelicheid van M. van 

Doorn en W. Kuiper. Zij publiceerden dit artikel naar aanleiding van Elauts Der 

Vrouwen Heimelicheid: een Laat-Middeleeuws leergedicht in het Nederlands van nu 

gezet. Zij gaan dieper in op de bijzonderheden van het Gentse handschrift en 

bespreken onder andere de lyrische intermezzo‟s, het acrostichon. Ze geven ook 

argumenten voor het bestaan van meerdere afschriften. Van Doorn en Kuiper 

bespreken waardoor ook het Berlijnse handschrift: “Als Udim inderdaad in de buurt 

van Kleef ligt, zou het handschrift dat aan Hoffmann von Fallersleben toebehoorde 

dan het archetype zijn? Het is volgens zijn eigen zeggen in het Rijnlands geschreven, 

al is dat niet het dialect van de proloog die hij gedeeltelijk geeft.” (van Doorn en 

Kuiper 1976/1977: 546). Hun antwoord luidt “[z]oals Hoffmann von Fallersleben het 

incipit geeft, kan het exemplaar het archetype niet zijn, omdat het acrostichon erdoor 

verstoord zou zijn. Daar komt nog bij dat ook dit handschrift op papier is geschreven. 

De verwarring rond het dialect is er de oorzaak van geweest dat dit handschrift sinds 

1830 „zoek‟ was. Hoffman von Fallersleben had het „incipit‟ namelijk „vertaald‟.” (van 

Doorn en Kuiper 1976/1977: 546-547).  Hiermee bedoelen van Doorn en Kuiper dat 

het Hoffmann von Fallerslebens incipit zowel Ph. Blommaert (1846) en K. Deleu 

(1948) misleid had. Met behulp van dr. Jean Deschamps hebben ze het handschrift met 

succes weten op te sporen als zijnde het Ms. germ. oct. 187 van de Staatsbibliothek 

Preussicher Kulturbesitz te Berlijn. Hierdoor konden ze vaststellen dat “Hoffmann von 

Fallersleben‟s exemplaar inderdaad geen archetype is. Het is een afschrift van een 

ander handschrift dan het Gentse. (…) De grootste afwijking ten opzichte van het 

Gentse handschrift is het ontbreken van de lyriek. (…) Dit betekent dat er twee 

redacties van Der Vrouwen heimlicheid moeten hebben bestaan: een „didactische‟ en 

een „idyllische‟.” (van Doorn en Kuiper 1976/1977: 549). 

 

7.  In 1981 werkt M. van Doorn haar doctoraalscriptie Der Vrouwen Heimelijcheit af. Het 

uitgangspunt van deze doctoraatsstudie was Der Vrouwen Heimelijcheit in het Gentse 

handschrift. Tijdens haar onderzoek heeft ze ook anderstalige „Secreta‟-traktaten 

bestudeerd waaronder “het nederrijnse handschrift (van eertijds) H. Hoffmann von 
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Fallersleben, dat zich te Berlijn bevindt in de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbsitz 

onder het signatuur Ms.germ.oct.187. Het is een papierhandschrift uit de 15e  eeuw en 

bevat slechts deze ene tekst.” (van Doorn 1981: 21). Deze „Secreta‟-traktaten 

vergelijkt ze met die met het Gentse handschrift. Van p. 60 tot p. 75 maakt ze een 

uitvoerige vergelijking tussen het Gentse en het Berlijnse handschrift. Tenslotte 

bespreekt ze ook nog de “Aanzet tot de wordingsgeschiedenis van Der Vrouwen 

Heimelijcheit.” (van Doorn 1981: 75). 

 

8.  G. Claassens publiceert in 1996 het artikel Een dichter lijdt. De verborgen 

liefdesgeschiedenis in „Der Vrouwen Heimelijcheit‟ (Gent U.B., 444) waarin hij veel 

aandacht besteedt aan de lyrische intermezzo‟s van het Gentse handschrift. Hij 

probeert in zijn analyse aan te tonen dat deze intermezzo‟s autobiografisch 

geïnterpreteerd kunnen worden. Om zijn argumenten kracht bij te zetten, verwijst G. 

Claassens op p. 100 eventjes naar het Berlijnse handschrift om aan te tonen dat de 

liefdesklacht enkel bij het Gentse manuscript voorkomt.  

 

9.  Orlanda S.H. Lie verwijst in Vrouwengeheimen, gepubliceerd in 1999, op p. 32 in een 

voetnoot naar het Berlijnse handschrift: “De Nederrijnse vertaling in verzen van De 

Secretis Mulierum vertoont frappante overeenkomsten met Der Vrouwen 

Heimelijkheid van het Gentse handschrift. Opmerkelijk is echter dat de Nederrijnse 

tekst (m.u.v. de proloog) geen lyrische intermezzo‟s bevat, terwijl uit een 

vergelijkende analyse tussen de twee vertalingen blijkt dat de Nederrijnse tekst 

gebaseerd is op een Middelnederlandse legger mét lyrische passages.” (Lie 1999: 32) 

Zij verwijst hier verder ook naar M. van Doorn en W. Kuipers artikel Der Vrouwen 

Heimelicheid (1976/1977) en M. van Doorns doctoraalscriptie Der Vrouwen 

Heimelijcheit (1981). 

 

10.  G. Claassens vraagt zich in zijn artikel From „Ars‟ to „Amor‟ (2006) af of het Gentse 

handschrift 444 kan gelezen worden als een daad van liefde en of de lyrische 

intermezzo‟s dan autobiografisch gelezen kunnen worden. G. Claassens betrekt in zijn 

besluit ook het Berlijnse handschrift. Hij verwijst naar de conclusie van M. van Doorn 

en W. Kuiper in hun artikel Der Vrouwen Heimelicheid (1976/1977) door te stellen dat 

er zowel een didactische als een lyrische versie van dit traktaat moet hebben bestaan. 
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But their conclusion was that Der vrouwen heimelijcheit circulated in two 

distinct versions: a didactic version and a lyrical version. The Ghent 

manuscript, in their view, is a representative of the lyrical version in optima 

forma, the other manuscript represents the didactic version. (Claassens 2006: 

112) 

G. Claassens vermeldt dus impliciet het Berlijnse handschrift in een voetnoot. Maar er 

wordt ook eerder in het artikel naar Berlijn 187 verwezen. Dit gebeurt opnieuw in een 

voetnoot: 

Der Vrouwen Heimelijcheit and the physiognomy are preserved in another 

complete manuscript: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, ms. 

Germ. Oct. 187, possibly a derivative of Ghent 444, written in a dialect of the 

Lower Rhine area. See on this manuscript Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben, Horae Belgicae. Studia atque Opera Henrici Hoffmann 

Fallerslebensis, 5 vols. (Vratislaviae, 1830-1845), vol. I, p. 120-121. It is to be 

noted that this manuscript does not contain the peculiarities discussed in the 

article: the lyrical intermezzi are lacking and the acrostichon is completely 

garbled (comp. Van Doorn, Der vrouwen heimelicheid, p. 60 and 67), and the 

physiognomy is much shorter, only 177 verses. (Claassens 2006: 105-106) 

In deze passage beweert G. Claassens dat het Berlijnse manuscript twee teksten bevat: 

Der Vrouwen Heimelijcheit en een fysiologisch traktaat die ook in het Gentse 

handschrift voorkomen. Het Berlijnse handschrift echter bevat enkel Der Vrauwen 

Heymlicheide. 

 

3.5.3. Inhoud van het handschrift. 

In het handschrift is enkel Der Vrouwen Heimelicheit  neergepend. Het is een vroedkundige 

verhandeling over de geheimen van de vrouwen. Na de proloog waarin hij zegt waarom en 

voor wie hij dit traktaat heeft geschreven, begint de dichter met zijn uiteenzetting over de 

voortplanting. Hij legt uit dat zowel de man als de vrouw zaad hebben dat noodzakelijk is 

voor de voortplanting. De dichter gaat nog dieper in op de menstruatie van de vrouw. Hij legt 

uit wat het is en hoe het ontstaat in het lichaam. Het witverlies van de vrouw komt ook aan 

bod.  

 

Hij vervolgt zijn uiteenzetting met een ander onderwerp: de ontwikkeling van het kind de 

eerste veertig dagen. Er wordt ook veel aandacht besteedt aan de invloed van de planeten en 

dierenriemtekens op het ongeboren kind. De dichter geeft meer uitleg over de zevenkamerige 

baarmoeder. Zo zijn de drie rechterkamers bestemt voor jongens, de drie linkerkamers voor 

meisjes en in de middelste kamer zullen geslachtsloze kinderen zich ontwikkelen. Dit gegeven 



 30 

komt op verschillende plaatsen in de tekst terug. Ook de complexiënleer komt ter sprake in 

het traktaat. Naargelang de kwaliteit en de eigenschappen van het zaad, worden er vier 

soorten kinderen geboren. De dichter maakt een onderscheid tussen de cholericus, de 

sanguinicus, de melancholicus en de flegmaticus.  

 

Het volgende onderwerp dat de tekst behandelt, gaat over vroedvrouwen. Er wordt hier onder 

andere naar Cleopatra verwezen, de bekendste vroedvrouw aller tijden. In hetzelfde hoofdstuk 

komen de verschillende problemen aan bod die tijdens de bevalling kunnen ontstaan. Er 

worden ook receptjes gegeven voor de verzorging van een vrouw na de geboorte. Het traktaat 

bespreekt ook hoe het kind beschermd is geweest door een vlies, de „secondine‟, om het te 

beschermen tegen het menstruatiebloed. Eerder had de dichter al uitleg gegeven over kinderen 

die dood ter wereld zijn gekomen en hoe vrouwen abortus kunnen plegen en miskramen 

hebben. 

 

De tekst geeft ook uitleg over misvormde kinderen en geeft hier ook een reden voor. 

Sommige vrouwen hebben slechte baarmoeders waardoor het zaad niet in de baarmoeder 

gehouden kan worden. Omdat een deel van het zaad verloren is gegaan, zullen deze kinderen 

misvormd zijn. Er worden ook nog andere oorzaken meegedeeld. 

 

In de volgende hoofdstukken worden er allerlei bevindingen, adviezen en middeltjes 

aangereikt om te weten te komen of een vrouw al dan niet zwanger is en of zij een meisje of 

een jongen draagt. Ook recepten om zwanger te worden, komen aan bod.  

 

De dichter deinst er ook niet voor terug om zijn publiek seksuele voorlichting mee te geven. 

Zo heeft een vrouw als zij voor de eerste keer vrijt veel pijn en kan er bloedverlies zijn door 

het scheuren van het maagdenvlies. Hij raadt ook ten stelligste af om met een menstruerende 

vrouw te vrijen. Hij vertelt hoe besmettelijk deze vrouwen zijn, ze kunnen immers een kind 

ziek maken door er enkel naar te kijken. Toch moeten vrouwen, vooral jonge, seks hebben 

omdat dit goed is voor hun gezondheid. Als afsluiter geeft de dichter zijn publiek de volgende 

goede raad: de man moet eerst met de vrouw spelen voor hij met haar vrijt. 
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3.5.4. De taalkenmerken van het Berlijnse handschrift 187. 

In dit hoofdstuk zal ik het Berlijnse handschrift 187 situeren in de ruimte om vervolgens meer 

in detail de taalkenmerken ervan te bespreken. Ik beperk me tot de meest frappante 

kenmerken, die bovendien van toepassing zijn op het Berlijnse handschrift. Ik maak hiervoor 

gebruik van Middelnederlandse Spraakkunst II. Klankleer van A. Van Loey, R. Möllers 

Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500, M. Elmentalers Rheinmaasländische 

Sprachgeschichte von 1250 bis 1500 en H. Pauls Mittelhochdeutsche Grammatik. 

 

3.5.4.1. De situering van het Berlijnse handschrift 187. 

 

Op basis van typische taalkenmerken, die ik in het 

volgende hoofdstuk zal bespreken, kan ik 

concluderen dat het Berlijnse handschrift 187 zijn 

oorsprong vindt in het Middelfrankische 

taalgebied. Aangezien dit taalgebied zich over een 

zeer groot gebied uitstrekt, is het aangewezen om 

de taal van het manuscript verder te specificeren.  

Na onderzoek blijkt dat het handschrift gesitueerd 

kan worden in Ripuarisch gebied. Dit gebied 

bevindt zich in het noorden van het 

Middelfrankische taalgebied. Op het kaartje 

hiernaast bevindt het Ripuarische taalgebied zich 

in het westen.  

 

 

 

De streek bevindt zich ten westen van de Rijn en situeert zich rond de driehoek Keulen – 

Aachen – Bonn.  Taalkundig wordt het gebied begrensd door twee belangrijke isoglossen, 

namelijk de Benrather Linie en de Uerdinger Linie. Deze zijn op het kaartje respectievelijk 

aangeduid met b en c. 
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De Uerdinger Linie (b) duidt de grens aan tussen // 

van „machen‟ ten zuiden en /k/ van „maken‟ ten 

noorden. Het Ripuarische taalgebied situeert zich ten 

zuiden van deze linie. 

De Benrather Linie (c) maakt het onderscheid tussen 

„dorp‟ in het noorden en „dorf‟ in het zuiden. 

Ripuarisch ligt in het noorden en heeft als kenmerk 

dat de labiaal /p/ niet verandert in /f/ na een liquid.  

Beide kenmerken komen later nog aan bod bij de 

bespreking van de taalkenmerken. 

 

Ook al heeft het Ripuarisch gebied zeer distinctieve taalkenmerken, toch is er een grote 

invloed van andere taalgebieden. Het Ripuarisch bevindt zich taalkundig tussen het Nederrijns 

en Middelnederlands enerzijds en Hoogduits anderzijds. Beide hebben hun invloed gehad op 

de taalkenmerken van het Ripuarisch. Deze komen ook aan bod in de bespreking. 

 

3.5.4.2. De taalkenmerken in het Berlijnse handschrift 187. 

Ik beperk mijn bespreking tot de meest relevante taalkenmerken die ook op het Berlijnse 

handschrift 187 toepasbaar zijn. De kenmerken worden per categorie besproken: de vocalen, 

de consonanten, de morfologie en het lexicon. Mijn methode bestaat eruit om telkens het 

artikel waar het kenmerk is besproken, aan te geven en het te staven aan de hand van de 

voorbeelden gevonden in Berlijn 187. Ik beperk het tot een drietal voorbeelden. Omdat het 

vaak gaat om voorbeelden die verschillende keren in het handschrift voorkomen, geef ik 

maximum maar drie versregels weer waar deze voorbeelden zich in de tekst bevinden. Het 

gaat ook grotendeels om voorbeelden uit de verzen die ik geëditeerd heb, maar als er 

onvoldoende voorbeelden te vinden waren, ben ik de overige tekst van het Berlijnse 

handschrift gaan zoeken. Tenslotte wil ik er op wijzen dat ik de fonetische tekens die ik in 

mijn bespreking aanhaal, overgenomen heb uit de gebruikte artikels. 
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3.5.4.2.1. De fonologie. 

 

A. De korte vocalen. 

 

/a/: 

In Mittelhochdeutsche Grammatik geeft H. Paul aan dat de korte vocaal voor /ch/ verzacht 

wordt doordat <i> als verlenging dient. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term 

„umlautsfactor‟. De korte vocaal /a/ wordt dan weergegeven met het grafeem <ai>. De <ai> 

spelling heeft zich ook doorgezet in het Berlijnse handschrift. In het Ripuarisch kan voor deze 

vocaal ook het grafeem <ay> gebruikt worden maar R. Möller stelt in Rheinische 

Sprachgeschichte von 1300 bis 1500 vast dat dit zeldzaam is. Deze spelling komt in het 

Berlijnse handschrift niet voor. Voorbeelden met <ai> zijn de werkwoordsvormen „gesaicht‟ 

(r. 221, r. 315) en „maicht‟ (r. 374, r. 410, r. 440) en het zelfstandig naamwoord „spraiche‟ (r. 

266).  

 

/o/: 

De korte vocaal /o/ wordt volgens R. Möller verzacht doordat <i> als umlautsfactor optreedt. 

De vocaal wordt dan als <oi> geschreven. Een paar voorbeelden zijn „voicht‟ (r. 480, r. 490), 

„koirt‟ (r. 521, r. 960, r. 982) en „doichter‟ (r. 544, r. 1084, r. 1400). De vocaal /o/ met de 

umlautsfactor kan ook aangeduid worden met <oy>: „coympt‟ (r. 53, r. 268, r. 449). H. Paul 

stelde in Mittelhochdeutsche Grammatik vast dat /o/ ook /u/ kan worden voor de labiaal /l/ als 

die gevolgd wordt door een consonant: „seulde‟ (G444.: souden) (r. 72, r. 162, r. 503), „hulpe‟  

(G444: holpe) (r. 1048) en „gulden‟ (G444: gout) (r. 585). 

 

/a/ en /o/: 

R. Möller merkt in Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500 op dat in de meeste 

gevallen de grafemen <ai> en <oi> voor een korte vocaal staan in een open lettergreep of in 

gesloten en meer open lettergrepen voor dentalen, velaren en labialen. Doordat er nog geen 

standaardtaal was toen het manuscript is ontstond, valt de inconsistentie van de spelling op. In 

het Berlijnse handschrift zijn er voorbeelden terug te vinden die uitsluitend met <ai> worden 

geschreven: „quait‟ (r. 212, r. 497) en„wairheit‟ (r. 113, r. 229, r. 469). Maar er zijn ook 

voorbeelden die enkel met <ay> worden gespeld. Enkele voorbeelden zijn „wayle‟ (r. 139, r. 

372), „haymen‟ (r. 392) en „naysse‟ (r. 433). Ook kan hetzelfde woord met zowel <ai> als 

<ay> gespeld worden. Zo komt in het Berlijnse handschrift zowel „sait‟ (r. 19, r. 59) en 
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„saydt‟ – „sayt‟ (r. 177 – r. 518) voor. Hetzelfde geldt voor /o/ (zie voorbeelden hierboven). 

De umlautsfactor <i> wordt zelden met een <e> geschreven. Ook in het Berlijnse handschrift 

worden de vocalen /a/ en /o/ meestal weergegeven met de grafemen <i> of <y>, alhoewel de 

spelling met <e> ook voorkomt. Voorbeelden met /a/ gevolgd door de umlautsfactor <i> of 

<y> zijn „mail‟ (r. 312) versus „mael‟(r. 156) en „verstayn‟(r. 118, r. 385, r. 326) versus 

„verstaen‟ (r. 34, r. 199, r.445). Een ander veel voorkomend voorbeeld is „maynd‟ (r. 349, r. 

464, r. 514) dat ook als „maendt‟ (r. 338, r. 444, r. 490) geschreven kan worden. De 

voorbeelden met /o/ en de umlautsfactor <i> of <y> zijn „bloit‟ (r. 85, r. 155, r. 278)  versus 

„bloet‟ (r. 128, r. 133) en „boich‟ (r. 32, r. 40, r. 215) versus „boech‟ (r. 18, r. 23). 

 

/u/: 

M. Elmentaler bespreekt in zijn artikel  Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 

1500 de volgende ontwikkeling. Het grafeem <o> voor /u/ wordt vervangen door <u>. Het 

laatstgenoemde gebeurt enkel voor nasaalverbindingen. In het handschrift vinden we hier tal 

van voorbeelden terug: „uns‟ (r. 19, r. 197, r. 345),  „umbtrynt‟ (r. 290, r. 344) en 

„ungewaendt‟ (r. 255, r. 301). 

 

/i/: 

Deze klinker wordt uitgesproken als /o/ of  /ö/ wanneer deze gevolgd wordt door een nasaal 

met een andere consonant. Het wordt dan als het grafeem <o> of  als het digrafeem <au> 

geschreven. H. Paul wijst er in Mittelhochdeutsche Grammatik op dat dit kenmerk vooral in 

het Ripuarische taalgebied gebruikt wordt. Voorbeelden zijn: „dunne‟ (r. 759, r. 1313) en 

„dungheit‟ (r. 1315), in het Gentse handschrift 444 worden zij respectievelijk als „dinne‟ en 

„dinneit‟ geschreven. 

 

 

B. De lange vocalen. 

 

/ē/: 

De lange vocaal /ē/ wordt in het Berlijnse handschrift met <ei> weergegeven. Het grafeem 

<î> wordt ook hier als een verlengend karakter beschouwd. Dit strookt met R. Möllers theorie 

in het artikel Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500. In het handschrift zijn er tal 

van voorbeelden terug te vinden: „leifft‟ (r. 293), „vleisch‟ (r. 241, r. 247, r. 467) , „bleich‟ (r. 
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139) en „seir‟ (r. 195, r. 499). Toch zijn er een aantal voorbeelden waar /ē/ met <ee> 

geschreven wordt: „zeen‟ (r. 436) en „leeds‟ (r.462). Dit zijn evenwel uitzonderingen. 

 

/ü/ en /iu/: 

Wanneer /ü/ en /iu/ in gesloten lettergrepen in de eindpositie voorkomen, worden zij 

wisselend en door grafemen <uy> en <ue> gerealiseerd. M. Elmentalers Rheinmaasländische 

Sprachgeschichte von 1250 bis 1500 en H. Pauls Mittelhochdeutsche Grammatik verklaren 

dat de spelling met een <uy> of <ue> afhangt van de periode waarin het geschreven is. In de 

periodes 1390, 1440, 1500, 1520 worden de klanken /ü/ en /iu/ overwegend met <uy> 

weergegeven. In de periodes 1410 en 1480 worden ze overwegend <ue> gespeld. Het 

merendeel van de voorbeelden wordt geschreven met <uy> zoals bijvoorbeeld „natuyren‟ (r. 

111, r. 208, r. 387) en „schrifftuyren‟ (r. 56, r. 97, r. 432). Toch vindt men in het handschrift 

uitzonderlijk een voorbeeld terug dat zowel met <uy> als <ue> wordt geschreven: „duyr‟ (r. 

672) en „duer‟ (r. 1249). 

 

Opmerking:   

R. Möller wijst er op dat de Ripuarische spelling soms zeer eigenaardig is. Zo staat 

bijvoorbeeld voor en na <u> de spelling <y> in plaats van <i> zoals bij „buyrsten‟ (r. 283), 

„vuyrens‟ (r. 140), „geschuyt‟ (r. 494). Er zijn geen voorbeelden met <ui> in Berlijn 187 

teruggevonden. Een andere eigenaardigheid is dat het einde van een woord met het grafeem 

<e> gespeld wordt in  plaats van <i>. Dit komt ook voor in het Berlijnse handschrift: „nae‟ (r. 

119, r. 252, r. 325), „darnae‟ (r. 367, r. 384) en „dae‟ (r. 258). 

 

 

C. De diftongen. 

 

/au/: 

Volgens M. Elmentalers artikel Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 1500  

wordt /au/ als <ou> geschreven in plaats van <oe> of <oi> wanneer deze staat voor een 

labiaal of een gutturaal. Bovendien vindt deze ontwikkeling volgens M. Elmentaler zijn 

oorsprong in het Belgische Limburg. Enkele voorbeelden uit het manuscript zijn „ougen‟ (r. 

442, r. 594, r. 624), „louffen‟ (r. 804, r. 1315, r. 1468) en „becouffen‟ (r. 805). 
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/oe/: 

Het valt me op dat voor /oe/ in Berlijn 187 vaak de spelling <ue> en <oi> gebruikt wordt: 

„drueghe(r)‟ (r. 482, 859, r. 1043), „gehoirt‟ (r. 589, r. 790, r. 1095) en „gescoirt‟ (r. 181, r. 

1061). 

 

 

D. De consonanten. 

 

/χ/: 

De grafemen van de velaire fricatief /χ/ hebben tussen de dertiende en vijftiende eeuw een 

normeringsproces op regionale basis doorgaan. R. Möllers onderzoek toont aan dat /χ/  in de 

dertiende eeuw „chg‟, „ch‟, „gch‟, „g‟, „gg‟ en uitzonderlijk met „k‟ gespeld wordt. In de 

veertiende eeuw, wordt het nog enkel met „ch‟, „chg‟  en „gh‟ neergepend. In de vijftiende 

eeuw voltrekt het normeringsproces zich en wordt /χ/ enkel met „ch‟ gespeld. Deze 

ontwikkeling is eigen aan het Ripuarische taalgebied. Het ondergaat geen invloed van 

buitenaf, wat duidelijk gemaakt wordt door het feit dat in het Ripuarisch de fricatief /g/ 

spirantisch is gebleven in de eindpositie. De spelling <g, gh> wordt  dan in de eindpositie 

<ch>. Dit komt doordat het Ripuarische taalgebied zich ten zuiden van de Uerdinger Linie 

bevindt (zie 3.5.4.1.). Een paar voorbeelden uit het Berlijnse handschrift: „spricht‟ (G444: 

seget) (r. 137, r. 202, r. 479), „eynche‟ (G444: eeneghe) (r. 472, r. 489), „moicht‟ (G444: 

moegdi) (r. 477). 

 

/x/:   

Maar tegelijkertijd wijst H. Paul erop dat het grafeem <g> de grafemen <ch, h> voor /x/, dat 

zijn oorsprong vindt in het Germaanse */χ/ en */k/, kan vervangen. Zo vinden we in het 

handschrift zowel „draigt‟ (r. 543), „draicht‟ (r. 951) als „drait‟ (r. 188) terug. Andere 

voorbeelden zijn „vermengt‟ (G444: verminct) (r. 1284) en „besprengt‟ (r. 1503). 

 

/xt/: 

Een ander kenmerk dat H. Paul aangeeft in Mittelhochdeutsche Grammatik is dat in het 

Ripuarisch /ft/ naar /xt/ is geëvolueerd. Een duidelijk voorbeeld is „cracht‟ (r. 418). Toch zijn 

er in dit handschrift nog oude vormen op /ft/ terug te vinden: „krafft‟ (r. 424), „unkrefftigen‟ 

(r. 419). H. Paul stelt vast dat de „h‟ in /xt/ <ht, cht> gevocaliseerd of verdwenen kan zijn. In 

Mittelhochdeutsche Grammatik geeft hij als voorbeeld dat „knet, kneth, kneit‟ (= knëght) 
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naast „knecht, knegt‟ kunnen voorkomen. In het Berlijnse handschrift vindt men echter 

„kneichtgens‟ (r. 1174) waar de „h‟ niet gevocaliseerd en verdwenen is. Bij „maitgen‟ (r. 

1175) daarentegen, is de „h‟ wel verdwenen. Beide ontwikkelingen hebben zich  in het 

manuscript nog niet volledig doorgezet. 

 

//, /z/ en /p/: 

De Hoogduitse verschuiving van de tenues /k/, /t/, /p/ is in het Ripuarische taalgebied ook 

doorgedrongen. Ze zijn respectievelijk opgeschoven naar // „machen‟, /z/ „zyt‟ en /f/ „offen‟. 

Voorbeelden met //: „ich‟ (r. 5, r. 385, r. 503), „sache‟ (r. 160, r. 259, r. 463), „mylch‟ (r. 234, 

r. 281) en „machen‟ (r. 159, r. 238). In het handschrift zijn er ook voorbeelden terug te vinden 

met /z/: „zo‟ (r. 3, r. 240, r. 448), „alzyt‟ (r. 184),  „zeichen‟ (r. 351, r. 360, r. 462) en 

„zwyfelen‟ (r. 141). Voorbeelden met /f/: „hoffs‟ (r. 12), „scheffenisse‟ (r. 243), „blytschaff‟ (r. 

337), „slaiffenden‟ (r. 509).  Maar ondanks de invloed van de Hoogduitse verschuiving, is de 

labiaal /p/ na een liquid onverschoven gebleven in het Ripuarisch. Het gebied van dit 

verschijnsel wordt afgebakend door de Benrather Linie. In het handschrift vinden we hier 

slechts een paar voorbeelden van: „hulpen‟ (r. 186) en „stulpen‟ (r. 1435). 

 

/s/ en /g/: 

M. Elmentaler bespreekt in zijn artikel  Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 

1500 de volgende twee ontwikkelingen. Het grafeem <z> wordt voor /s/ aan het begin van een 

woord als <s> geschreven zoals „sich‟ (r. 55, r. 77, r. 489), „sonder‟ (r. 56, r. 199, r. 475) en 

„saem‟ –  „saet‟ (r. 58, r. 63, r. 66).  Hetzelfde gebeurt bij de grafeem <gh>. Het grafeem <gh> 

dat staat voor /g/ wordt immers vervangen door <g>. Voorbeelden hiervan zijn: „gewalt‟ (r. 

97, r. 362, r. 485), „geven‟ (r. 243, r. 368, r. 408) en „sommyge‟ (r. 105, r. 293, r. 455). Maar 

van „geven‟ en „sommyge‟ vinden we ook de spelling met <gh> terug: „gheven‟ (r. 51, r. 370) 

en „sommyghe‟ (r. 49, r. 206). 

 

/f/: 

Wat M. Elmentaler ook constateert, is dat de inlaut <v> in de auslaut <f> wordt. Toch wordt 

deze spelling <v> en <f> gekenmerkt als zeer problematisch.  De consonant <f> komt ook 

voor in de inlaut. Dit heeft te maken met de ontwikkeling die zich vanaf 1520 voordoet. Er is 

immers een bevordering van het grafeem <f>~/f-/ (faeren) tegenover het oudere grafeem 
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<v>~/f-/ (vaeren).  Een paar voorbeelden uit het Berlijnse handschrift zijn: „unferdeuwet‟ (r. 

88), „beneiffen‟ (r. 369), „jonffrauwe‟ (r. 1, 13) en „ontfaen‟ (r. 57, r. 170, r. 295). 

 

/b/: 

Een andere ontwikkeling die M. Elmentaler aanhaalt, is dat <f>~/-b/ (brief) door het grafeem 

<ff>~/-b/ (brieff) vervangen wordt. Een duidelijk voorbeeld is „helffden‟ (r. 481). Andere 

voorbeelden heb ik niet in het manuscript gevonden. 

 

3.5.4.2.2. De morfologie. 

R. Möller bespreekt in Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500 het paradigma van de 

werkwoorden, dat vaak een zeer eigen karakter in het Ripuarisch heeft. Zo heeft de eerste 

persoon enkelvoud indicatief presens vaak de einduitgang –en. Dit geldt zowel voor de sterke 

als zwakke werkwoorden. Een aantal voorbeelden: „ich sagen‟ (r. 81, r. 270), „ich antworden‟ 

(r. 144), „ich begynnen‟ (r. 232). 

 

H. Paul wijst in Mittelhochdeutsche Grammatik op het bijzondere karakter van de tweede en 

derde persoon enkelvoud indicatief presens van de volgende werkwoorden gân (geis, geit),  

stân (steis, steit) en  doen (deis, deit). Deze vormen zijn eigen aan het Ripuarisch. In het 

Berlijnse handschrift is er geen voorbeeld terug te vinden van de tweede persoon enkelvoud 

indicatief presens. De vormen „g(h)eit‟ (r. 271, r. 287, r.1183), „steit‟ (r. 62, r. 219, r. 369) en 

„deit‟ (r. 67, r. 164, r. 497) daarentegen komen in het manuscript wel voor. Ook andere 

vormen in de derde persoon enkelvoud indicatief presens van deze werkwoorden komen voor 

zoals bijvoorbeeld de meer westelijke vorm „gaet‟ (r. 150, r. 283, r. 496). Deze komt zelfs 

vaker voor in het  Berlijnse handschrift. 

 

In de volgende tabel  wordt het presensparadigma van de werkwoorden in het Ripuarisch 

toegelicht. Dit verschilt in enige mate met het Middelnederlands – Nederduits en het 

Middelhoogduits. 
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 Uitgangen Voorbeelden 

1
ste

 pp enk presens ind -en ich begynnen (r. 232) 

ich sprechen (r. 254) 

2
de

 pp enk ind presens -s Er zijn geen voorbeelden in Berlijn 187 

teruggevonden. 

3
de

 pp enk ind presens -t hey beschryfft (r. 89) 

de sele wirt (r. 289) 

1
ste

 pp mv ind presens -en wir geven (r. 379)  

wir betzuygen (r. 443) 

2
de

 pp mv ind presens  -et yr moicht (r. 477) 

yr hait gehoirt (r. 342) 

3
de

 pp mv ind presens - en(t) Die medicynen sprechent (r. 49) 

Astronomine doent uns verstaen (r. 354) 

 

 

In de vijftiende eeuw maakte het Ripuarisch, net zoals het Middelnederlands en Nederrijns en 

het Middelhoogduits, gebruik van naamvallen. Voor het naamvallensysteem sluit het 

Ripuarisch dan ook aan bij deze twee invloeden. Toch heeft het een paar eigen verbuigingen. 

De volgende drie kenmerken zijn aangehaald door R. Möller in zijn artikel Rheinische 

Sprachgeschichte von 1300 bis 1500. 

 

Het eerste karakteristiek is dat een adjectief bij een mannelijk naamwoord in de nominatief 

enkelvoud met zowel niet als met –e verbogen kan worden. Beide voorbeelden zijn terug te 

vinden in het Berlijnse handschrift. Een aantal voorbeelden: „der wyse man‟ (r. 59), „groisse 

pyne‟ (r. 121), „overtzellich bloit‟ (r. 94, r. 158) en „eyn nutzlich sermoen‟ (r. 1098). 

 

Ook de verbuiging van de genitief en datief vrouwelijk enkelvoud en de genitief meervoud is 

door de –er verbuiging kenmerkend voor het Ripuarisch. Ik heb in het Berlijnse handschrift 

slechts een enkel voorbeeld gevonden in de genitief vrouwelijk enkelvoud: „van der moder‟ 

(r. 45, r. 837), „in ander leder‟ (r. 434, r. 516). 

 

Ook het pronomenparadigma verschilt in het Ripuarisch in een bepaalde mate van het 

Middelnederlands – Nederduits en het Middelhoogduits. Het Ripuarisch werkt zoals het 

Middelnederlands, Nederrijns en Middelhoogduits met naamvallen. Dit komt ook tot uiting in 

het pronomenparadigma. De persoonlijke voornaamwoorden kunnen in de nominatief staan:  

„ich‟ (r. 5, r. 385, r. 503), „sy‟ (r. 21, r. 172, r. 240) en „wir‟ (r. 199, r. 389, r. 475). Het 
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vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord „sy‟ komt volgens A. Van Loey ook voor in het 

Limburgs. Er zijn ook voorbeelden in de accusatief:  „mich‟ (r. 6, r. 15, r. 16) en „uch‟ (r. 39, 

r. 159, r. 505), maar ook in de datief: „mir‟ (r. 25, r. 145, r. 157). Voorbeelden van bezittelijke 

naamwoorden zijn bijvoorbeeld „uns‟ (r. 19, r. 197, r. 345) en „yren‟ (r. 4, r. 48, r. 99). 

 

3.5.4.2.3. Het lexicon. 

De voorbeelden die ik aanhaal kunnen teruggevonden worden in H. Pauls Mittelhochdeutsche 

Grammatik, R. Möllers Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500  en M. Elmentalers 

Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 1500. Om een beter beeld te schetsen ben 

ik zelf nog op zoek gegaan naar andere voorbeelden in het Berlijnse handschrift. 

  

Het Ripuarische lexicon wordt gekenmerkt door enkele zeer specifieke woorden. Zo maakt 

het Ripuarisch bijvoorbeeld gebruik van zijn eigen voegwoorden „ind‟ (r. 8, r. 198, r. 371) en 

„off‟ (r. 24, r. 441, r. 511). Ze sluiten noch bij het Middelhoogduitse „und‟ en „oder‟ aan, noch 

bij het Middelnederlandse „ende‟ en „of‟, hoewel „ind‟ en „off‟ zeer distinctief zijn voor het 

Ripuarisch. Een ander voegwoord is „mer‟ (r. 164, r. 261, r. 505) dat zich lexicaal tussen het 

Middelnederlands „maer‟ en Middelhoogduits „aber‟ bevindt. M. Elmentaler wijst in 

Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1250 bis 1500 erop dat /ai/ en /ä/ geëvolueerd zijn 

van „mer‟ naar „meer en uiteindelijk naar „meir‟. Aangezien in het Berlijnse handschrift „mer‟ 

consistent wordt gebruikt, heeft deze ontwikkeling nog niet plaatsgevonden. Een ander 

voorbeeld is „as‟ (r. 764, r. 1363) in plaats van „als‟. Hetzelfde geldt voor „tuschen‟ (r. 214, r. 

849, r. 1195) in tegenstelling tot „zwischen‟ en ook de vervoegingen van  „maichen‟ (r. 374, r. 

410, r. 440) en „laissen‟ (r. 125, r. 1105, r. 1414). 

 

Door de tussenpositie van het Ripuarisch zijn er ook Middelnederlandse en Nederrijnse 

woorden terug te vinden in het Berlijnse handschrift. Een voorbeeld is „quait‟ (r. 212, r. 497). 

Het Ripuarisch gebruikt ook „van‟ (r. 98, r. 222, r. 98) en niet het Middelhoogduitse „von‟.  

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld „navel‟ (r. 271, r. 1232) en „voedynge‟ (r. 264, r. 1227). 

 

Maar er worden ook Hoogduitse woorden terug gevonden in het manuscript zoals 

bijvoorbeeld „wie‟ (r. 35, r. 400, r. 233), „sagen‟ (r. 81, r. 85, r. 270), „sicherlich(en)‟ (r. 250, 

r. 803, r. 618). Ook het gebruik van „mit‟ (r. 56, r. 97, r. 432) is een Middelhoogduitse 

invloed. 
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3.5.4.3. Besluit. 

Na de toepassing van de taalkenmerken die ik teruggevonden in de eerder vermeldde artikels 

op het Berlijnse handschrift 187, kan er van uitgegaan worden dat het manuscript wel degelijk 

geschreven is in het Ripuarisch. Het Ripuarisch taalgebied bevindt zich taalkundig tussen het 

Middelnederlands en Nederrijns enerzijds en het Middelhoogduits anderzijds. Deze 

taalkundige situering komt ook tot uiting in de tekst. De taal is immers onderhevig aan beide 

invloeden, wat ik ook aangeduid heb in mijn analyse. Er is ook aangetoond dat er een grote 

inconsistentie is in het Berlijnse handschrift. Er zijn vaak meerdere schrijfwijzen terug te 

vinden voor hetzelfde woord. 

 

3.6. Besluit. 

Der Vrauwen Heymlicheide behoort tot de theoretische traditie en is dus gedeeltelijk medisch 

en gedeeltelijk filosofisch. Het werk is ontsproten aan De Secretis Mulierum, een dertiende-

eeuws werk dat in de Middeleeuwen toegeschreven werd aan Albert Magnus. Vanuit deze 

tekst zijn er volkstalige traktaten ontstaan, waaronder het Franse Des Secrés des Dames en het 

Middelnederlandse Der Vrouwen Heimelijcheit. Deze drie handschriften hebben een 

verschillend doelpubliek en functie. Het Middelnederlandse Der Vrouwen Heimelijcheit is 

voor een lekenpubliek bestemd. Het bijzondere aan dit handschrift is dat het als enige binnen 

zijn soort lyrische intermezzo‟s bevat. Over de functie ervan hebben vele medioneerlandici 

hun eigen mening. Ook is er in het handschrift een acrostichon terug te vinden. Het roept vele 

vragen op, maar die blijven nog grotendeels onbeantwoord. Het acrostichon en de lyrische 

intermezzo‟s zorgen voor de unieke positie van het Gentse handschrift binnen de traditie van 

Der Vrouwen Heimelijcheit. Bij deze traditie sluit Der Vrauwen Heymlicheide aan. De taal 

van dit handschrift zorgde lange tijd voor verwarring. Uit de taalkundige analyse blijkt dat het 

kan worden omschreven als zijnde Ripuarisch. 
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4. EEN VERGELIJKENDE STUDIE TUSSEN GENT 444 EN BERLIJN 187. 

In dit hoofdstuk wordt het Gentse handschrift 444 en het Berlijnse handschrift 187 met elkaar 

vergeleken. Eerst wordt er een vergelijking gemaakt op het macroniveau, met andere 

woorden: wat zijn de meest opvallende verschillen tussen de twee teksten over de hele lijn?  

Ik spits me toe op het ontbreken van de lyrische intermezzo‟s in het Berlijnse handschrift 187, 

het probleem van  de volgorde van het Berlijnse handschrift en andere opvallende verschillen 

tussen beide manuscripten. Ten tweede zal ik mij concentreren op de vergelijking tussen de 

verzen 1 – 517 in het Berlijnse handschrift 187 en de verzen 1 – 577 van het Gentse 

handschrift 444. In mijn vergelijking komen de volgende vragen aan bod: Wat wordt er in het 

Berlijnse handschrift 187 weggelaten wat wel  in het Gentse handschrift 444 gekopieerd is? 

Wat wordt er toegevoegd? Maar ik onderzoek ook of er tegenstrijdigheden tussen de 

gynaecologische gegevens in beide manuscripten zijn, en of er aanpassingen gebeurd zijn in 

het Berlijnse handschrift 187 die het manuscript ten goede komen. Ten slotte zal ik proberen 

na te gaan of het mogelijk is dat het Gentse handschrift 444 als legger heeft gediend voor het 

Berlijnse handschrift 187 of omgekeerd. 

 

4.1. De lyrische intermezzo’s. 

Het grootste verschil tussen de beide teksten is het ontbreken van de lyrische intermezzo‟s in 

het Berlijnse handschrift 187. Nochtans begint de kopiist van het Berlijnse handschrift 187 

met dezelfde aanvang. Hij geeft immers te kennen dat het boek is geschreven voor een 

lieftallige dame. De jonkvrouw, die hij hoopt te trouwen, heeft hem dit namelijk opgedragen.  

 

Beide prologen lijken inhoudelijk heel sterk op elkaar, met uitzondering van regel 21 van het 

Berlijnse handschrift 187. De kopiist heeft hier een extra regel ten opzichte van het Gentse 

handschrift 444. De zin in het Berlijnse handschrift luidt als volgt: 

 Durch yren willen wyl ich mich keren 

 up myn materie, die ich vandt,  

in eyme boech die is na haynt 

ind die uns de die wairheit sait 

van der vrauwen heymlicheide 

de sy haven, dyt is wairheyde.            (B. 187: r. 16-21) 

De zin in het Gentse handschrift 444 wijkt hier nauwelijks van af maar eindigt een regel 

vroeger: 

 Doer haren wille willic mi keeren 
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 Op mine materiere die ic vant 

 In eenen boec, die was valiant, 

 Ende die waerheit oec seit 

 Van der vrouwen heimelijcheit.            (G. 444: r. 16-20) 

Ook al is er een toegevoegde regel in het Berlijnse handschrift 187, toch is er inhoudelijk geen 

frappant verschil. 

 

Dit is het enige lyrische tekstgedeelte van het Berlijnse handschrift 187. Het eerstvolgende 

lyrische intermezzo in het Gentse handschrift 444 is terug te vinden vanaf regel 124-129: 

 Maer eer ic iet daer af beghinne, 

 Willic liever der liever, die ic minne, 

 Oetmoedelike bidden ghenade. 

 Ay, en docht u niet te spade, 

 Ic wille gerne al mine mesdade 

 Beteren, na uus zelfs rade.           (G. 444: r. 124-129) 

In het Berlijnse handschrift 187 ontbreekt dit lyrische intermezzo volledig. De auteur gaat van 

het ene onderwerp over naar het andere zonder zijn liefde voor de jonkvrouw nog te 

vermelden.  

 

Het volgende overzicht geeft weer in welke verzen van het Gentse handschrift 444 er lyrische 

intermezzo‟s voorkomen en of ze al dan niet voorkomen in het Berlijnse handschrift 187. Een 

kruisje in kolom A betekent dat de verzen die volgen na het lyrische intermezzo van het Gent 

444 hetzelfde equivalent hebben in het Berlijnse handschrift. De laatste twee kolommen tonen 

of de verzen na een lyrisch intermezzo in het Gentse handschrift 444 niet meer aanwezig zijn 

(kolom B) of gewoon aangepast zijn (kolom C) in het Berlijnse handschrift 187. Na het 

overzicht bespreek ik de categorieën verder aan de hand van voorbeelden. 

 

 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
1. Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden, 

Bi gherecter hovescheden, 

Iet te dichtene dat orborlec zij; 

Doer haren wille anemix mi, 

Dies ic luttel hebbe gheploghen, 

Hare minne heeft mi alsoe doer vloghen 

Mijn herte ende minen zin, 

Dat ic en peyse meer no min 

Dan altoes te doene dat haer behaghe; 

Want ic haer minne met herten draghe, 

So ghestadelike sonder berouwen, 

Dat ic genieten hope miere trouwen, 

Want die lieve vrouwe mijn, 

Die niet beter en mach zijn, 

So dunct mi werdich alre eeren, 

r. 1-31 r. 1-31    
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 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
 

 

Doer haren wille willic mi keeren 

Op mine matiere die ic vant 

In eenen boec, die was valiant, 

Ende die waerheit oec seit 

Van der vrouwen heimelijcheit  

Maer ic bidde miere liever joncfrouwen 

Welc tijt zij dit boec zal scouwen; 

Oft daer inne iet sal lesen, 

Dat sijs mi niet t‟ onthouder moet wesen 

Dat ic beschrive hare heimelijcheit, 

Die ic metter waerheit  

Inden sal, so ic best mach. 

God die gheve hare goeden dach! 

Sie es de beste die ic noeit sach, 

Ende daer ic noeit tieghen te sprekene plach 

Ofte die noeit in mijn herte lach. 

 

 

 

 

 
 

X 

  

2. Maer eer ic iet daer af beghinne,  

Willic der liever, die ic minne,  

Oetmoedelike bidden ghenade.  

Ay, en docht u niet te spade, 

Ic wille gerne al mine mesdade 

Beteren, na uus zelfs rade. 

 

r. 124-129 ONTBREEKT X   

3. Genade, 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! 

 

r. 207-210 ONTBREEKT  X  

4. Ende duert minen lieven vrouwe langhe. 

Hier uut desen bedwanghe 

Willic mi met crachte breken, 

Ende wille van hare een luttel spreken, 

Die ic voer al die werelt minne, 

Sie es de beste, die ic kinne, 

Sie es altoes in minen sinne, 

Beide ten ende ende ten beghinne. 

 

r. 227-234 ONTBREEKT  X  

5. Met orlove miere liever vrouwen, 

Ende hem allen, die dit boec scouwen 

Ende te voerst der liever vrouwen mijn, 

Die claerer es dan dat sonneschijn. 

Hare oeghen bernen als een robijn. 

Ay, wat wit mi die joncfrouwe fijn. 

 

r. 253-258 ONTBREEKT  X  

6. Echt ghedinct mi der liever mijn,  

Die ic selden mach scouwen, 

Dat sij gheniete miere trouwen, 

So ne deerf mi mijn dienst niet rouwen. 

 

r. 319-322 ONTBREEKT  X  

7. Alsijt ghebiet salse minen commer sachten 

Die mi altoes hout in vare. 

Sonder hare en mogic hare noch dare. 

r. 356-360 ONTBREEKT X   
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 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
 Ay, wat witen ons alle die logenaren 

Ende die onghetrouwe merkaren. 

 

     

 

8. Dor haren wille, dies mi bat, 

Soudic dit boec gerne volinden. 

Constic eeneghe ruste vinden 

Die scoene sal mi noch onbinden 

 

r. 404-407 ONTBREEKT X   

9. Die God der liever vrouwen mijn 

Altoes, doer sine ghenaden, verren moet! 

Ic diene hare op rechte oetmoet, 

Sij saels mi danken es zij vroet, 

Ic hope mine minne sal hebben spoet. 

 

r. 571-575 ONTBREEKT X   

10. Maer eer ic iet daer af segghe iet,  

Willic claghen over dat ongheval  

Dat mi dus sadelt over al, 

Ende mi niet en begheven en wille: 

Die scoene, die ic minne al stille, 

Ghelovet algader, wat men haer seghet,  

Dien rouwe, dies mijn herte seghet, 

Soudic qualic ontbinden moghen. 

Nochtan es mi vore mijn oeghen 

Miere liever joncfrouwen pine 

Dusentichwerf meer dan die mine. 

Want zij es in ‟t herte mijn 

So ghestadech dat niet een mach zijn, 

Dat ic haers vergheten conde: 

Si es altoes in minen monde, 

In mijn herte, ende in minen moede. 

O wi! Dat ic in commer weet die goede, 

Des mach mijn herte weenen bloet, 

Alsic oec wane dat zij doet, 

Want het ‟s mine zwarer dan loet. 

Ay! Nu merket of ic doeghe noet 

Vele meer dan Job dede, 

Want mijn sin ende alle mijn lede 

Sijn dortrect met zwaren verdriete. 

Ic sterve gerne oft zijt mi hiete 

Die goede dier eighen ic bein, 

maer neen sij, dat‟s mi cranc ghewein, 

ic leve in tweevuldech wee,  

ende mijn doeghen wast in lanc so mee: 

dat‟s mi harde zwaere pine; 

dus staet mi wel onvroe te sine 

die wile dat ic leven zal. 

O wi! Ghevloect zij dat ongheval 

Dat mi dus ghesadelt heeft, 

Ende mine vriendinne niene begheeft, 

Want ongheval ende dat verdriet 

Hebben al beide op mi ghespiet, 

Ende van minen rugghe 

Ghemaect een jammerlike brugghe, 

r. 643-707 ONTBREEKT X   
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 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
 Daer zij overtrecken met haren ghesinden. 

Sij keeren mi met allen winden, 

Waer zij willen, des lidic noet. 

Nu betert God, die mi gheboet, 

Die ‟t alleene beteren mach. 

Maer mochtic leven noch den dach, 

dat mi dat ongheval begave, 

ende ics ghesonts lijfs quame ave, 

dan ierst soudic wesen vroe. 

Ay! Nu en eist niet alsoe, 

Mi es eene stat ghelijc der ander; 

Mochtic in ‟t vier metten salemander 

Crupen, so waric ontfaren.  

Dongheval, dat mi niet en wilt sparen, 

Ghedoeghet mi cume dat ic mi keere 

Van hem, omme eenich ander leere. 

Daeromme moetic, sonder blijf, 

     

 Met droefheden leeden al mijn lijf, 

Ende wonen in midden dat verdriet. 

Dongheval, dat mi noeit en liet, 

En wilt mi emmer niet begheven. 

Die goede wilt hem vergheven, 

Die mi hevet brocht weder daer in: 

Ware ic vare in hebs niet te min. 

Maer eest alsic ghescreven vinde, 

So zelen verraders doen quaden inde. 

 

     

11. Die goede es nu worden wreet, 

Dien ic hier desen dienst sende 

Ic weet wel dat ic noeit en kende 

Haers ghelijc van orde t‟ende, 

Sij hout mi altoes in allende 

 

r. 785-789 ONTBREEKT   X 

12. Wouds mi die scoene weten danc, 

Ic soude haer leeren sonder wanc 

Hoe men der dracht helpen mach, 

Alsoe alsic ‟t ghescreven sach. 

Maer, Godweet, ic hebbe hier mede 

Jeghen hare so quaden sede, 

Al doe ic goet het wert al quaet, 

Want zij te rechte niet en verstaet 

Wat pinen ic dor haer overlide, 

Vroech ende spade, in allen tide, 

Nochtan houtso mi so ontblide 

Dat ics te seggene mi vermide. 

 

r. 811-822 ONTBREEKT X   

13. God gheve hem den langhen ween, 

Die dit onder dorpers bringhen sal, 

Dat ic altoes dus hauwe hal, 

Oec biddic mierer liever joncfrouwen, 

Dat sijt niemanne en laete scouwen, 

Ic hebt ghedicht met goeder trouwen 

Toet hier, ende woert sal met goeder 

trouwen. 

r. 946-952 ONTBREEKT   X 
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 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
14. Gave zij mi troest, 

So ware ic van den zeere verloest, 

Daer zij mi hevet gheworpen inne, 

Die hoefsche joncfrouwen, die ic kinne; 

Maer neen, weet God, sij achtech niet 

Dat ic doer haer dus zwaer verdriet, 

Ende dit zwaer torment ghedoeghe,  

Ende helpt mi dat ic mi ghepoeghe  

In haren dienst, nacht ende dach. 

Sij merct wel, dat sij over mi mach, 

Si ne troest mi alsij te voren plach, 

So magic roepen wel: O wi! O wach! 

 

r. 994-1004 ONTBREEKT X   

15. Woude si mi beteren mijn mesval, 

Die ‟t wel vermach, so waric vroe, 

Ay, en staet mi niet alsoe, 

Sij laet mi al in ‟t doeghen bliven, 

In cans ghelaten, in moet scriven, 

Si dunct mi bloemen van allen wiven, 

In weet niet wat doeghene ic mach driven 

 

r. 1080-1086 ONTBREEKT X   

16. O wi! Salic al te male 

Aldus bederven sonder raet, 

Al doe ic goet, het dunct haer quaet, 

Die goede si doet overdaet 

Dat sij haren dienstman niet ontfaet. 

 

r. 1126-1130 ONTBREEKT X   

17. O wi! Ic was onghewone, 

Onghetroest van haer te scheiden, 

Al doet zijt, si ne mach mi niet verleiden, 

Ic sal hare ghenaden verbeiden. 

 

r. 1160-1163 ONTBREEKT   X 

18. Hier endre elre, ende over zee,  

So en es gherakeder gheene 

Dan die ghene, die ic meene, 

Die ic hebbe in minen sinne, 

Mi dunct si ne acht mi meer no minne, 

Of nu sint zij mi bliscip inne, 

Troest zij mi, dat‟s mijn ghewinne. 

 

r. 1230-1236 ONTBREEKT X   

19. Dese redene es herde scone, 

Die ic miere liever toene, 

In wille niet van haer te loene 

Dan hare minne, alsic wel tone. 

 

r. 1349-1352  X   

20. Alre doghet es si ghewone, 

Die mi es dus onghenadich, 

Ende ic ben aldus ghestadich 

Jeghen haer, bi Marien, 

Waer bi mach zij mijns vertien, 

Ic wille altoes in haer lien, 

Ende minnense dopernien. 

 

 

r. 1452-1458   X  
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 LYRISCHE INTERMEZZO G. 444 B. 187 A B C 
21. Hoe alsijs ghelaten moghen, 

Sij en sal vertroesten dat herte mijn, 

Alsic peinse omme die vrouwen fijn, 

Die ic te haerwaert draghe al stillekine 

Mijn dienst sal werden in scine. 

 

r. 1519-1523    X 

22. Die ic minne, boven allen wiven,  

Si ne acht niet dat ic dese pine, 

Doer haer doeghe al stillekine,  

Nochtan weet zij wel ende kint 

r. 1599-1605  X   

 Dat se mijn herte seere mint  

Ende dat ic lide zwaer tormint, 

Want si ne achtes niet en twint. 

 

     

23. God danc, zij heeft mi ghetroest,  

Die ic ghemint hebbe, met trouwen: 

Dese worde mach zij ghescouwen 

Want ic se minne boven allen vrouwen 

 

r. 1669-1672   X  

24. 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. 

r. 1747-1750    X 

 

 

Aan de hand van het overzicht kan er vastgesteld worden dat de verzen na de lyrische 

intermezzo‟s vaak niet overeenstemmen met de verzen die in het Berlijnse handschrift 187 

zouden moeten volgen als de lyrische intermezzo‟s wel er wel zouden zijn .  

Er kan een onderscheid gemaakt worden in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit 

de lyrische intermezzo‟s die gevolgd worden door meerdere verzen die in het Berlijnse 

handschrift 187 gereduceerd zijn tot één vers. Het gaat om de verzen die volgen op de lyrische 

intermezzo‟s 3, 4, 5, 6, 20 en 23.  Deze verzen hebben allemaal gemeenschappelijk dat de 

auteur  aangeeft verder te willen gaan met de materie die hij voordien aan het vertellen was 

maar onderbroken had om zijn liefde te betuigen. Twee voorbeelden:  

 
4. Alse mi die stade werden mach, 

willic u voert seggen alsic besach 

in eenen boec heet Pictogoras 

daer vele in ghescreven was 

van dese ende van ander dingen. 

(G444: r. 227 – 234) 

 

 

In eyme boich pictagoras 

darvyl yn geschreven was, 

van desen ind van anderen dyngen. 

(B187: 215 – 217) 
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23. 

 

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. 

(G444: r. 1669 – 1672) 

 

 

 

Hoert van der matriten de dicke doeght 

groisse siecheit als man uns zoeght. 

(B187: 1441 – 1442) 

 

 

De eerste vier verzen die volgen na het lyrische intermezzo 20 van het Gentse handschrift 

444, zijn niet gekopieerd door de kopiist van het Berlijnse handschrift. Die begint met „Ir sult 

wissen offenbare‟ dat overeenkomt met vers 1465 van het Gentse handschrift, het vijfde vers 

na het lyrische intermezzo 20. Er is met andere woorden een hele zin weggelaten. 

 

Om te verklaren waarom de verzen in het Berlijnse handschrift gereduceerd zijn ten opzichte 

van de verzen van het Gentse handschrift, zijn er verschillende opvattingen mogelijk. De 

kopiist van het Berlijnse handschrift heeft dit aangepast omdat hij zelf de lyrische 

intermezzo‟s achterwege heeft gelaten en daarom ook de verzen die daarop volgen, deze zijn 

immers niet langer van toepassing voor de doeleinden van het manuscript. Een andere 

verklaring zou kunnen zijn dat de lyrische intermezzo‟s en de daaropvolgende verzen al 

achterwege zijn gelaten in de legger van het Berlijnse handschrift 187. Het is niet mogelijk 

om te bewijzen welke theorie correct is zolang de legger van handschrift 187 niet 

geïdentificeerd is. 

 

De tweede categorie bevat de verzen die in het Gentse handschrift 444 slechts met enkele 

woorden verschillen van het equivalente vers in het Berlijnse handschrift 187. Deze verzen 

zijn te vinden na de lyrische intermezzo‟s 11 – 13 – 17 – 21. Het gaat vaak om woorden die in 

de verzen van het Gentse handschrift 444 te maken hebben met de lieftallige jonkvrouw waar 

de auteur dit manuscript voor schrijft. Vers 790 volgt bijvoorbeeld op het lyrische intermezzo 

11 van het Gentse handschrift 444 en begint met „doer haren wille seggic voert‟, maar is 

aangepast tot „nu wyl ich sagen vort‟ in het Berlijnse handschrift. Een ander voorbeeld is het 

vers 1167 dat volgt op het lyrische intermezzo 17 van het Gentse handschrift 444. Het vers 

begint met de  aanspreking „soete lief‟, verwijzend naar de geliefde. In het Berlijnse 

handschrift 187 is dit veranderd in „leve luyde‟, zinspelend op het publiek. 

   

Er zijn verschillende mogelijkheden om het ontbreken van de lyrische intermezzo‟s te 

verklaren. Een eerste mogelijkheid is dat er bij de legger van het Berlijnse handschrift 187 
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ook al geen lyrische intermezzo‟s meer aanwezig waren. De kopiist heeft dan gewoon de tekst 

gekopieerd zonder er veranderingen in aan te brengen. Deze verklaring is misschien de meest 

logische maar omdat de legger van het Berlijnse handschrift 187 nog niet geïdentificeerd is, 

kan deze theorie niet hard gemaakt worden. Andere denkbare interpretaties kunnen dus niet 

uitgesloten worden.  Een tweede mogelijkheid is dat de lyrische intermezzo‟s in de legger wel 

nog aanwezig waren maar dat de kopiist ze om een onverklaarbare reden heeft achterwege 

gelaten. Een mogelijke uitleg zou kunnen zijn dat het manuscript gekopieerd werd voor een 

opdrachtgever. De lyrische intermezzo‟s kunnen dan op zijn verzoek niet zijn opgenomen in 

het manuscript. Maar onmiddellijk rijzen dan vragen zoals „Wie was die opdrachtgever?‟, 

„Waarom wou de opdrachtgever niet dat de lyrische intermezzo‟s werden gekopieerd?‟ en 

„Voor wie of welk doeleinde was het manuscript bestemd?‟. Een ander perspectief zou 

kunnen zijn dat het manuscript enkel voor het gynaecologisch traktaat werd gekopieerd en dat 

de lyrische intermezzo‟s als overbodige balast werden beschouwd. Maar waarom werd dan 

het eerste lyrische intermezzo die de tekst inleidt, wel gekopieerd? Zolang de legger van het 

handschrift 187 niet geïdentificeerd is, kan de reden waarom de lyrische intermezzo‟s 

weggelaten zijn niet met zekerheid verklaard worden. Pas dan kan er onderzocht worden of de 

lyrische intermezzo‟s er al dan niet aanwezig waren.  

 

4.2. Volgorde katernen van het Berlijnse handschrift. 

Er is nog een zeer belangrijk en opvallend verschil tussen het Gentse handschrift 444 en het 

Berlijnse handschrift 187. De volgorde van de verzen van het Berlijnse handschrift  stemt 

immers niet overeen met de volgorde van de verzen van het Gentse handschrift.  

 

De verzen 1 tot en met 545 in het Berlijnse handschrift sluiten aan bij de verzen 1 – 604 van 

het Gentse handschrift. Het verschil in aantal verzen is voornamelijk te wijten aan het 

ontbreken van de lyrische intermezzo‟s in het Berlijnse handschrift. De verzen 1-545 van het 

Berlijnse handschrift 187 zijn gekopieerd op de eerste twaalf folia, „vermoedelijk een sextern 

dat geheel intact is gebleven‟ (Van Doorn 1981: 61). 

 

Vanaf r. 546 van het Berlijnse handschrift stemmen de regels niet overeen met die van het 

Gentse handschrift. Na grondig onderzoek blijkt dat de Berlijnse en Gentse kopiist dezelfde 
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tekst hebben gekopieerd maar dat enkel de volgorde van de verzen als dusdanig verschilt. De 

inhoud van Berlijn 187 stemt immers grotendeels overeen met die van Gent 444.  

 

Zo komen r. 546 tot r. 665 van het Berlijnse handschrift overeen met r. 1445 – r. 1586 van het 

Gentse handschrift. De verzen 666 tot 902 van Berlijn 187 corresponderen met de verzen 

1067 tot 1327 van Gent 444 en het deel van r. 903 tot en met r. 940 van het Berlijnse 

handschrift sluit aan bij de r. 1587 – r. 1631 van Gent 444. Het volgende stuk loopt van r. 941 

tot r. 1299 in het Berlijnse handschrift en zijn dezelfde als de verzen r. 605 tot r. 1066 van het 

Gentse. R. 1300 tot r. 1408 van Berlijn 187 komt overeen met r. 1328 – r. 1444 van Gent 444. 

En tenslotte stemmen de verzen 1409 tot 1554 van het Berlijnse handschrift overeen met de 

verzen 1632 tot 1782 van het Gentse handschrift. 

 

De volgorde van de verzen in de twee handschriften kunnen aan de hand van drie tabellen 

schematisch gepresenteerd worden. In de eerste tabel wordt de volgorde van de verzen van het 

Berlijnse handschrift behouden, zoals hierboven beschreven, in de tweede tabel wordt de 

volgorde van de verzen van het Gentse handschrift behouden en in de derde tabel wordt de 

volgorde van de twee manuscripten behouden en wordt de structuur door middel van pijltjes 

getoond. 

 

In de eerste tabel wordt de tekstvolgorde van Berlijn 187 schematisch voorgesteld. In de 

eerste kolom zijn het de verzen van Berlijn 187 in de volgorde waarin ze in het manuscript 

gekopieerd zijn en in de tweede kolom staan op gelijke hoogte de verzen van het Gentse 

handschrift die inhoudelijk overeenstemmen met de verzen van het Berlijnse handschrift.  

 

Berlijnse handschrift 187 Gentse handschrift 444 

 r. 1 – r. 545  

 r. 546 – r. 665  

 r. 666 – r. 902  

 r. 903 – r. 940  

 r. 941 – r. 1299  

 r. 1300 – r. 1408  

 r. 1409 – einde  

 r. 1 – r. 604 

 r. 1445 – r. 1586  

 r. 1067 – r. 1327 

 r. 1587 – r. 1631 

 r. 605 – r. 1066 

 r. 1328 – r. 1444 

 r. 1632 – einde 
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De tweede tabel toont in de eerste kolom de volgorde van de verzen uit het Gentse handschrift  

en de corresponderende verzen van het Berlijnse handschrift worden in de tweede kolom 

opgenomen. De volgorde van Gent 444 is de volgorde waarin Berlijn 187 zou moeten zijn 

gekopieerd. 

 

Gentse handschrift 444 Berlijnse handschrift 187 

 r. 1 – r. 604 

 r. 605 – r. 1066 

 r. 1067 – r. 1327 

 r. 1328 – r. 1444 

 r. 1445 – r. 1586  

 r. 1587 – r. 1631 

 r. 1632 – einde 

 r. 1 – r. 545  

 r. 941 – r. 1299  

 r. 666 – r. 902  

 r. 1300 – r. 1408  

 r. 546 – r. 665  

 r. 903 – r. 940  

 r. 1409 – einde 

 

 

De derde tabel toont met behulp van de pijltjes aan hoe de volgorde van het Berlijnse 

handschrift verstoord is ten opzichte van het Gentse. 

 

Gentse handschrift 444 Berlijnse handschrift 187 

      r. 1 – r. 604 

 r. 605 – r. 1066 

     r. 1067 – r. 1327 

      r. 1328 – r. 1444 

      r. 1445 – r. 1586  

      r. 1587 – r. 1631 

      r. 1632 – einde 

         r. 1 – r. 545  

        r. 546 – r. 665  

 r. 666 – r. 902  

 r. 903 – r. 940  

 r. 941 – r. 1299  

 r. 1300 – r. 1408  

 r. 1409 – einde  

 

 

Maar hoe komt het dat de volgorde van het Berlijnse handschrift zo verward is? Een 

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de folia verkeerd zijn ingebonden en de volgorde 

daarom niet klopt. Dit is echter niet het geval want de verschillende tekstfragmenten 

verspringen niet altijd aan het eind van een folio. Het gebeurt slechts twee keer dat het 

samenvalt met het begin van een nieuw folio: f. 13
r
 en f. 31

r
. De andere verspringingen komen 

voor bij het voorlaatste vers van f. 15
r
, halverwege f. 20

r
, het tweede vers bovenaan f. 21

r
 en 
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tenslotte halverwege f. 28
v
. Als het traktaat in de volgorde wordt gelezen zoals het gekopieerd 

is in Berlijn 187 dan zou de lezer opmerken dat er ook geen samenhang is tussen de 

opeenvolgende tekstfragmenten waardoor er van een coherente tekst geen sprake is. Het 

probleem ligt dus naar alle waarschijnlijkheid bij de legger. Aangezien deze nog niet 

geïdentificeerd is, is er hier geen zekerheid over. Maar zoals M. van Doorn opmerkt “lijkt 

[het] heel aannemelijk dat een of andere onhandige manoeuvre, een windstoot, of een 

andersoortige natuurramp de katernen van de legger van 187 verstrooid heeft, waarna een 

onkundige hand ze weer in elkaar heeft gezet.” (van Doorn 1981: 61). 

 

Om te onderzoeken of er grote, opvallende inhoudelijke verschillen zijn, heb ik de verzen van 

beide handschriften zo naast elkaar gelegd dat de volgorde van de tekst bij de twee 

handschriften dezelfde is. De tekst kan onderverdeeld worden in „hoofdstukken‟. Zo‟n 

hoofdstuk vangt aan als er een lombarde in het manuscript staat. De volgende tabel geeft 

zowel de hoofdstukken van Gent 444 als Berlijn 187 weer. Om het overzichtelijk te houden, 

geef ik de hoofdstukken in de volgorde aan zoals ze zouden moeten zijn, of met andere 

woorden hoe ze in het Gentse handschrift voorkomen. Dit betekent dat de volgorde van de 

verzen van het Berlijnse handschrift niet overeenkomen met hoe ze in het manuscript 

gekopieerd zijn. 

 

GENT 444 HOOFDSTUK BERLIJN 187 HOOFDSTUK 

r. 1-31  1 r. 1-31 1 

r. 32-129 2 r. 32-123 2 

r. 130-210 3 r. 124-200 3 

r. 211-234 4 r. 201-214 4 

r. 235-258 5 r. 215-230 5 

r. 259-323 6 r. 231-260 6 

  r. 261-288 7 

r. 324-360 7 r. 289-314 8 

r. 361-408 8 r. 315-353 9 

r. 409-577 9 r. 354-517 10 

r. 578-709 10 r. 518-545 en  

r. 977-941 

11 

r. 710-791  11 r. 978-1056 12 

r. 792-824 12 r. 1057-1076 13 

r. 825-954 13 r. 1077-1196 14 

r. 955-995 14 r. 1197-1237 15 

r. 996-1007  15    

r. 1008-1089 16 r. 1238-1299 en  

r. 666-678 

16 
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GENT 444 HOOFDSTUK BERLIJN 187 HOOFDSTUK 

r. 1090-1133 17 r. 679-748 17 

r. 1134-1166 18   

r. 1167-1236 19 r. 749-813 18 

r. 1240-1354 20 r. 814-902 en  

r. 1300-1320 

19 

r.1355-1460 21 r. 1321-1408 en 

r. 546-606 

20 

r. 1461-1524 22   

r. 1525-1606 23 r. 607-665 en 

r. 903-913 

21 

r. 1607-1751 24 r. 914-940 en  

1409-1440 

22 

  r. 1441-1514 23 

r. 1752-1782  25 r. 1515-1554 24 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat er in het Gentse handschrift vijfentwintig hoofdstukken zijn. In 

Berlijn 187 daarentegen, zijn er maar vierentwintig aanwezig zijn. Dit komt doordat de 

kopiisten van de twee handschriften de hoofdstukken op een drietal plaatsen verschillend 

indelen. Het Berlijnse manuscript splitst immers het zesde hoofdstuk van het Gentse in twee 

kleinere hoofdstukken. Toch blijkt dat ondanks de verschillende structuur, er geen enkel 

tekstfragment ontbreekt. Hoofdstuk zes en zeven van het Berlijnse handschrift hebben immers 

dezelfde inhoud als hoofdstuk zes in het Gentse. Hetzelfde geldt voor de hoofdstukken 

zeventien en twintig, ze hebben dezelfde inhoud als respectievelijk de hoofdstukken zeventien 

en achttien en twintig en eenentwintig in Gent 444. M. Van Doorn heeft in haar 

doctoraalscriptie een gelijkaardige vergelijking gemaakt. Zij komt echter tot het besluit dat 

“[s]lechts op twee plaatsen 187 af[wijkt]” (van Doorn 1981: 26). Zo vergeet M. van Doorn in 

haar analyse op te nemen dat de inhoud van hoofdstukken zestien en zeventien in Gent 444 

overeenstemt met de inhoud in het hoofdstuk zeventien van het Berlijnse handschrift.  

 

4.3. Inhoudelijke verschillen tussen Berlijn 187 en Gent 444. 

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat de twee manuscripten op vlak van de 

onderverdeling in hoofdstukken zeer gelijkend zijn. Maar toch zijn er zowel in het Berlijnse 

handschrift 187 als in het Gentse verzen die in het andere manuscript niet gekopieerd zijn. Zo  
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heeft het Gentse handschrift vijfendertig toevoegingen ten opzichte van het Berlijnse 

handschrift. De lyrische intermezzo‟s zijn hier echter niet meegerekend. In Berlijn 187 zijn er 

negentien tekstfragmenten die niet in het Gentse handschrift voorkomen. 

 

4.3.1. Het Berlijnse handschrift 187. 

De toevoegingen in het Berlijnse handschrift 187 zijn terug te vinden in de volgende tabel. De 

eerste kolom duidt het nummer aan, de tweede geeft de plaats in het manuscript weer en de 

derde kolom bevat de regel die in het Berlijnse handschrift wel gekopieerd is, maar niet in het 

Gentse. De toevoegingen van het Berlijnse handschrift 187 kunnen in vier categorieën 

onderverdeeld worden. In de eerste groep zijn het verzen die geen extra informatie bevatten. 

De tweede soort daarentegen geeft de lezer wel bijkomende informatie ten opzichte van Gent 

444. Het derde type zijn verzen die in het Berlijnse handschrift toegevoegd zijn waar in het 

Gentse handschrift een lyrisch intermezzo begint. Tenslotte is er ook nog het einde van 

Berlijn 187. Omdat dit fundamenteel verschilt met het einde van het Gentse handschrift, 

bespreek ik dit apart. Na het overzicht zal ik de categorieën illustreren aan de hand van 

voorbeelden.  

 

NR REGEL ZIN CATEGORIE 

1. r. 21 De sy haven, dyt is wairheyde 1 

2. r. 391 Dat mach wail de eylffde wesen 1 

3. r. 517 Alsus yst beschreven ym latyn 1 

4. r. 564 Ind sy van dem yren mede 2 

5. r. 573 Myt des mans lede als hey genoet 2 

6. r. 606 Des moissen sy sich hueden als vroemen 3 

7. r. 658 Ind spiegele anseynt sy sy enrstlich 2 

8. r. 718 Des moicht yr gelowen wale 3 

9. r. 729 Dat sagen ich uch nu zer stont 1 

10. r. 782 Van dem wasser leffel drye 1 

11. r. 849 Eicklich gefoicht tuschen des anderen beyn 2 

12. r. 902 Dyt is de wairheit ungelogen 2 

13. r. 940 Dat sal yr wesen yr natuyre 2 

14. r. 1056 Gelich als geschreven steit 3 

15. tss r.1169-

1170  

.i. popel kruyt 2 

16. r. 1196 Dyt is der groester kunsten eyn 3 

17. r. 1300 Van der matriten lach yt zo alre stont 2 

18. r. 1488-1490 Darum sy hait geseyn 

Ind dar umb yst groisse sunde 

In natuyren als ich oirkunden 

1 
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NR REGEL ZIN CATEGORIE 

19. r. 1547-1554 Gefoelt eynche knagynge dat wyff 

bynnen dem veirden maent yn yren lyff 

umbtrynt den navel, so brengt sy vort 

in dem sevenden maent yr dracht vort. 

Gefoilt sy yn dem sevenden maendt 

knaygynge, dat wist ungewaendt 

in yrem navel, so sal dat kynt vortcomen 

in dem nůynden maendt als ich hayn vernomen.  

4 

  

 

De eerste categorie bestaat uit toevoegingen die de lezer geen extra informatie bezorgen. Het 

betreft de nummers 1, 2, 3, 9, 10 en 18. Het is vaak het geval dat deze verzen toegevoegd zijn 

om het rijmschema te behouden. Dit is het geval bij de toevoegingen 1, 2, 3, 9. De volgende 

voorbeelden tonen aan dat de lezer niet verder geïnformeerd wordt.   

 
1. oder haren wille willic mi keeren 

op mine matiere die ic vant 

in eenen boec, die was valiant, 

ende die waerheit oec seit 

van der vrouwen heimelijcheit  

 

maer ic bidde miere liever joncfrouwen 

(G444: 16 – 21) 

Durch yren willen wyl ich mich keren 

up myn materie, die ich vandt, 

in eyme boech die is na haynt 

ind die uns die wairheit sait 

van der vrauwen heymlicheide   

de sy haven, dyt is wairheyde.   

Dan ich bidden myn lieve vrauwe, 

(B187: 16 – 22) 

 

9. 

 

Een teeken maect ons cont 

 

Rasis, nu merke dit elc: 

Eyst dat dwijf heeft dicke melc 

In hare borst, ende dat wel verduwet es, 

Des mogdi wesen wel ghewes. 
(G444: 1143 – 1147) 

 

Eyn ander zeichen maicht uns kondt, 

dat sagen ich uch nu zer stont, 

Rasis, nu myrck dyt eyn eicklich: 

ist dat eyn wiff hait dicke mylch 

in yren bursten dat wail verduwet is, 

des syt sycher ind gewyss. 

(B187: 726 – 733) 

 

In het eerste voorbeeld probeert de kopiist zijn verhaal geloofwaardiger te maken door te 

benadrukken dat „dyt is wairheyde‟, terwijl hij in het tweede voorbeeld de nieuwsgierigheid 

van het publiek prikkelt voor wat hij dadelijk zal zeggen („dat sagen ich uch nu zer stont‟). 

 

In de tweede categorie wordt er bijkomende informatie gegeven ten opzichte van het Gentse 

handschrift 444. Het zijn de toevoegingen 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15 en 17. Een paar voorbeelden: 
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5. Ende waer omme dat comt, salic leeren wel: 

In die poert daer staet een vel 

Bi der blasen, alsic hoerde spreken; 

Dat vel wort ontwee ghesteken, 

 

Dan comt daer uut dat bloet al roet, 

(G444: 1481 – 1485) 

Warumb dyt is verstait mich wail: 

in der portzen is eyn vel, 

 by der blaissen, als ich hoir sprechen. 

Dat velgyn wirt intzwey gestechen 

myt des mans lede als hey genoet. 

So schuyst dar uss dat bloet roedt. 

(B187: 569 – 574) 

 

11. 

 

Wet oec wat ic ghescreven sach 

Dat sperma niet verrisen mach, 

Want zij ligghen so vaste in een 

 

Man ende wijf, alsij ghenoeten; 

(G444: 1272 – 1275) 

 

Wist dat ich geschreven sach 

dat sparina neit verfriesen en mach. 

Want sy lyghen so vast by eyn, 

eicklich gefoicht tuschen des anderen beyn, 

man ind wyff als sy genoten.  

 (B187: 846 – 850) 

 

Het eerste voorbeeld informeert de lezer over het maagdenvlies en hoe het kan scheuren. In 

het Berlijnse handschrift scheurt het vlies in twee door „des mans lede als hey genoet.‟ In het 

Gentse handschrift wordt er geen reden gegeven waarom het maagdenvlies scheurt. Bij het 

tweede voorbeeld geeft Berlijn 187 een meer specifieke beschrijving („gefoicht tuschen des 

anderen beyn‟) van de houding die een koppel moet aannemen om de kansen op conceptie te 

verhogen. Een derde voorbeeld treft men tussen vers 1169 en vers 1170 in Berlijn 187 aan 

waar „.i. popel kruyt‟ onderaan in de marge wordt toegevoegd. In dit tekstfragment worden er 

middeltjes gegeven om de vrouwelijke schaamdelen te behandelen na de bevalling. De kopiist 

voegt hier nog een extra ingrediënt aan toe, namelijk „.i. popel kruyt‟ naast „saffe van 

venigrieken, van malven ind van lynsade‟ (r. 1166-r. 1167), wat ook in het Gentse handschrift 

(r. 918-r. 919) terug te vinden is. 

 

De derde categorie bestaat uit toevoegingen in het Berlijnse handschrift 187 die juist voor 

een lyrisch intermezzo in het Gentse handschrift 444 zouden kunnen worden tussengevoegd. 

Deze verzen zijn ingelast om een vlottere overgang te bekomen tussen twee hoofdstukken. 

Het gaat hier om de toevoegingen 6, 8, 14 en 16.  

 
8. Oft haer sal cortelike bestaen 

Groete siecheit of groete quale. 

 

O wi! Salic al te male  

Aldus bederven sonder raet, 

Al doe ic goet, het dunct haer quaet, 

Die goede si doet overdaet 

Dat sij haren dienstman niet ontfaet. 

(G444: 1127 – 1133) 

Off yr sall kurtlichen an gayn  

Groisse siecheit ind quale, 

Des moicht yr gelowen vale. 

 

 

 

 

 

(B187: 716 – 718) 
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16. 

 

Die kind met al hare machten, 

Ende sitten die wive tusschende been. 

 

God gheve hem den langhen ween, 

Die dit onder dorpers bringhen sal, 

Dat ik altoes dus nauwe hal; 

(G444: 946 – 950) 

 

Des kyndes mit all yren machten 

Ind sytzen dem wyve tuschen de beyn, 

dyt is der groester kunsten eyn.  

  

 

 

(B187: 1194 – 1196) 

 

Beide voorbeelden tonen aan hoe in het Berlijnse handschrift een vers werd toegevoegd om 

het geheel mooi af te ronden. Ze geven immers geen nieuwe informatie meer. Op die manier 

is de overgang naar een nieuw hoofdstuk minder bruusk. Bovendien wordt hierdoor het 

rijmschema behouden. 

 

Tenslotte zijn er op het einde van het Berlijnse handschrift 187 meer verzen gekopieerd dan in 

het Gentse handschrift 444. Het betreft de volgende verzen: 

 Gefoelt eynche knagynge dat wyff 

 Bynnen dem veirden maent yn yren lyff 

Umbtrynt den navel, so brengt sy vort 

In dem sevenden maent yr dracht vort. 

Gefoilt sy yn dem sevenden maendt 

Knaygynge, dat wist ungewaendt 

In yrem navel, so sal dat kynt vortcomen 

In dem nuynden maendt als ich hayn vernomen.   (B. 187: r.1547-1554) 

Het is vreemd dat op het einde van het Berlijnse manuscript nog nieuwe informatie wordt 

gegeven die in het Gentse niet aanwezig is. Een verklaring zou kunnen zijn dat Berlijn 187 en 

Gent 444 niet dezelfde legger hebben. Het valt ook op dat de inhoud van de toegevoegde 

verzen niet aansluiten bij de inhoud van de voorafgaande verzen. Men kan zich dan ook 

afvragen of deze verzen door de kopiist van het Berlijnse handschrift zelf zijn toegevoegd of 

ze al aanwezig waren in de legger van het manuscript. Maar zoals Mieke van Doorn 

concludeert: „de kopiist van 187 kon schrijven, maar dat hij absoluut geen notie had van de 

inhoud van zijn werkstuk.‟ (Van Doorn 1981: 60). Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de 

kopiist van het Berlijnse handschrift 187 deze verzen zelf heeft toegevoegd. Maar pas als de 

legger van het Berlijnse handschrift 187 geïdentificeerd is, zal er meer duidelijkheid zijn.  

 

4.3.2. Het Gentse handschrift 444. 

Zoals eerder vermeld, heeft het Gentse handschrift 444 vijfendertig toevoegingen die het 

Berlijnse handschrift 187 niet heeft. De lyrische intermezzo‟s zijn niet in rekening gebracht. 
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De verzen kunnen in de volgende categorieën onderverdeeld worden. Het betreft de verzen 

die voor (1) of na een lyrisch intermezzo (2) voorkomen en die in het Berlijnse handschrift 

niet gekopieerd zijn. Het kan ook gaan om verzen die geen bijkomende informatie geven ten 

opzichte van het Berlijnse handschrift (3). Daarnaast is er ook nog het tekstfragment nr. 22  

(4) dat ik verderop in de tekst zal bespreken. Tenslotte zijn er de verzen die de lezer extra 

informatie (5) geven in vergelijking met het Berlijnse handschrift.  

 

NR REGEL ZIN CATEGORIE 

1. r. 30 Ende daer ic noeit tieghen te sprekene plach 5 

2. r. 211-212 Gherne soudic voert ontbinden 

Mine redene, constic se vinden 

2 

3. r. 235-236 Alse mi die stade werden mach, 

willic u voert seggen alsic besach 

2 

4. r. 259-260 Raetdijt lief so seggic voert 

Des ghi noch niet en hebt ghehoert 

2 

5. r. 319 Alst daer eene wile heeft ghesijn 1 

6. r. 324-325 Hets goet dat ic voert ontbinde 

Die redene voert hoe den kinde 

2 

7. r. 350-351 Ende wordet indie .VIIJ. maent gheboren 

So es zijn lijf verloren 

5 

8. r. 354-356 Die dese natuere heeft ghegeven, 

Dat alsoe wel mogen leven 

Van .VIJ. maenden ende van achten. 

1 

9. r. 375-378 Ende overmoedegen alsict vinde. 

Mars dat es die die derde planete, 

Die maect dat kint erre ende wreet. 

Dan comt Venus ende ghevet den kinde 

5 

10. r. 509-510 Ende verdroeget, alsic leere, 

Ende bedwingets onder verdragen. 

3 

11. r. 588 Dat die matrice es een let 3 

12. r. 607 Dat sal wesen hare natuere 5 

13. r. 747 Eener matieren, alst ghescreven steet, 3 

14. r. 806 Es lutel goet so vroet 3 

15. r. 831  Dat men se van der medecinen t‟samen 5 

16. r. 858 Ende aldus sal men ‟t voerttrecken 5 

17. r. 881-882 Tote dat ghi hebt den anderen voet. 

Ordineert dan ende doet 

5 

18. r. 1228 Dat‟s teeken, sonder waen, 3 

19. r. 1232 Oec es in allen tiden wee  3 

20. r. 1297-

1300 

In die ystorie van den dieren 

Hoerdic Aristotules visieren 

Dat wive van .xl. jaren 

Selden kinder ontfaen entwaren. 

5 

21. r. 1392 Doen hoerde sij ghewach 3 

22. r. 1394 Si seide: „Hoe mochticker hebben!‟ 4 

23. r. 1402 Die dit qualike behaegde, 5 
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NR REGEL ZIN CATEGORIE 

24. r. 1437 Hoe men sal wetten onghevraecht 3 

25. r. 1461-

1464 

Te rechte soude ic voert ontbinden 

Van anderen sake, die wi vinden, 

Wel metter rechter waerheit, 

Alsoe alst in dlatijn ghescreven steit. 

2 

26. r. 1472-

1573 

Met des mans lede t‟enegher tijt, 

Alst te groet es ende al te dicke, 

5 

27. r. 1499-

1500 

Van minnen; sij behoeft hier jeghen 

Der minnen spel te pleghen 

5 

28. r. 1537-

1538 

Die kinder, die daer sijn, 

dat es die wijsheit fijn; 

3 

29. r. 1551-

1552 

Hare rugghe doet hem, des gheloeft, 

In die purgacie wee ende haer hoeft. 

5 

30. r. 1579 In dat latijn sekerlike, 3 

31. r. 1588 Dat‟s die waerheit ongheloghen. 3 

32. r. 1640-

1643 

Die eenen wive woude doen goet, 

Die menstrua hadde verloren, 

Die sal hierna horen: 

Hi sal se laten an den rechten voet; 

5 

33. r. 1669 Ende soude van der vloet zijn verloest. 1 

34. r. 1674-

1675 

Ic hebbe ghenoech gheseghet van menstrua, 

Nu willic segghen voert hier na 

2 

35. r. 1709 Als dat wijf ghenoet onghespaert. 5 

 

 

De verzen die het Gentse handschrift 444 meer heeft dan het Berlijnse handschrift 187, 

kunnen dus in vijftal categorieën onderverdeeld worden. De eerste twee categorieën hebben te 

maken met de lyrische intermezzo‟s in het Gentse handschrift. Er zijn immers regels die voor 

of na een lyrisch intermezzo gekopieerd zijn en die ontbreken in het Berlijnse handschrift.  

 

De eerste categorie zijn de verzen voor een lyrisch intermezzo. Het gaat om de toevoegingen 

5, 8 en 33. Een voorbeeld:  

 
5. Doer die aderen gaet uuter leveren bloet, 

Dat daer te melke werden moet 

Alst daer eene wile heeft ghesijn. 

(G444: 317 – 319) 

Durch de adren geit dat bloit, 

wilch dair zo mylch werden moes. 

 

(B187: 287 – 288) 

 

De tweede categorie bestaat uit de nummers 2, 3, 4, 6, 25 en 34. Deze verzen volgen na een 

lyrisch intermezzo en zijn het begin van een nieuw hoofdstuk, dat in het handschrift telkens 

aangeduid wordt met een lombarde. Deze verzen zijn ofwel samengetrokken tot een zin (2, 
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34) ofwel weggelaten (3, 4, 6, 25) in het Berlijnse handschrift. Dit is reeds eerder besproken 

in 4.1. Toch nog een tweetal voorbeeldjes: 

 
2. Gherne soudic voert ontbinden 

Mine redene, constic se vinden 

Mine materie, daer ic se liet. 

(G444: 211 – 213) 

 

 

Nu hoert de materie, da icht lyess. 

(B187: 201) 

 

4. 

 

Raetdijt lief so seggic voert 

des ghi noch niet en hebt ghehoert  

dats hoe elc kint sijn lijf ghewinne. 

Hoert haer waert want ict beghinne. 

(G444: 259 – 262) 

 

 

 

Dat is we dat kynt syn lyff gewynne. 

Hoert na myr wie ich begynnen. 
(B187: 231 – 232) 

  

 

Vaak wordt er in het Gentse handschrift dezelfde informatie gegeven als in het Berlijnse. Dit 

gebeurt in Gent 444 echter uitgebreider zonder bijkomende informatie te geven. De derde 

categorie betreft de toevoegingen 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 28, 30 en 31. Enerzijds kan 

het gaan om meerdere verzen die in Berlijn 187 samengetrokken zijn tot een vers (vb. nr. 11). 

Anderzijds betreft het ook verzen die omwille van het rijmschema zijn behouden in het 

Gentse handschrift, maar achterwege gelaten zijn in het Berlijnse (vb. nr. 24). Een aantal 

voorbeelden zijn:  

 
28. Bescouwen zij jonghe kinder neerstelike, 

Sij besmetten se sekerlike 

Die kinder, die daer sijn, 

Dat es die wijsheit fijn; 

Ende als menstrua vloeit in 't wijf, 

So trecket over al dat lijf, 
(G444: 1537 – 1540) 

Anseynt sy jonghe kynder ernstlichen, 

sy beflecken sy sicherlichen. 

 

 

Want als menstrua vloyen ym wyff, 

so trecken sy over all durch dat lyff, 

(B187: 617 – 620) 

 

11. 

 

Want ghi hier voren hebt ghehoert 

Van der matricen sulke word, 

Dat die matrice es een let 
Naturlec in die vrouwe gheset, 

(G444: 586 – 598) 

 

 

Want yr zovoirens hait gehoert 

Van der materien, want dat is eyn lydt, 

 

Natuyrlich an de vrauwe gesat, 

(B187: 526 – 528) 

24. Noch hoert een teeken, dat ic sach, 

Hoe men sal wetten onghevraecht 

Weder een wijf sone of dochter draecht. 

(G444: 1436 – 1438) 

Noch hoert eyn zeichen dat ich sach 

 

Off man soene of doichtere draicht 

(B187: 1399 – 1400) 

 

Het laatste voorbeeld vertelt de lezer hoe men kan weten of een vrouw zwanger is van een 

jongen of een meisje. Zowel in het Gentse als in het Berlijnse handschrift wordt hetzelfde 

verteld met dezelfde woorden. Enkel in het Gentse handschrift is „hoe men sal wetten 
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onghevraecht‟ toegevoegd zonder dat dit de lezer meer informatie bezorgt. Iets gelijkaardigs 

gebeurt bij het eerste voorbeeld. Hier wordt beschreven hoe kinderen besmet kunnen worden 

door vrouwen die menstrueren. In Gent 444 en Berlijn 187 verwijzen respectievelijk „se‟ in r. 

1538 en „sy‟ in r. 618 naar „jonghe kinder/kynder‟ in het voorafgaande vers. Daarom is het 

niet nodig om „die kinder, die daer sijn‟ te herhalen. Bijgevolg is de stoplap „dat es die 

wijsheit fijn‟ ook overbodig. In het Berlijnse handschrift zijn deze twee verzen dan ook niet 

aanwezig. 

 

Ook merkwaardig is de vierde categorie. Deze bestaat enkel uit toevoeging 22 van het 

Gentse handschrift 444. In deze passage vertelt de auteur een exempel aan zijn publiek om 

zijn argumenten meer kracht bij te zetten. Hij vertelt immers het verhaal van een jonge vrouw 

die zwanger was en zin had op verse appelen. In het Gentse handschrift gebeurt dit op een 

directe wijze, in Berlijn 187 op een indirecte manier. 

 
22. Van eenen wive willic scriven, 

Alsic ghescreven vant staen, 

Die een kind hadde ontfaen; 

Sie was jonc, alsic besach; 

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 

Op haer bedde, ende lach 

Eenen nacht ende eenen dach 

Dat si nie en nam spise no dranc. 

(G444: 1388 – 1399) 

Van eyme wyve wil ich schriven 

Als ich beschreven vant stayn, 

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  

Up yr bedde ind lach,  

Eyne nacht ind eynen dach, 

Dat sy neit en ass noch en dranck. 

(B187: 1354 – 1363) 

 

 

Maar het merendeel van de toevoegingen biedt de lezer extra informatie. De vijfde categorie 

bestaat uit de toevoegingen 1, 7, 9, 10,15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 29, 32 en 35. Een paar 

voorbeelden: 

 
10. Indachtende maent comt Saturnus 

Weder ten kinde, wi lesen dus, 

Ende vercout dat kint so zeere 

Ende verdroeget, alsic leere, 

Ende bedwinget sonder verdragen. 

(G444: 506 – 510) 

In dem .viij. mayndt coympt Saturnus 

weder zom kynde, wir lesen alsus, 

Ind verkoilt dat kynt sonder verdragen. 

 

 

(B187: 452 – 454) 

 

27. 

 

Es eens wives orine gout roet, 

Ende claer, so hevet dat wijf noet 

Van minnen; sij behoeft hier jeghen 

 

Des wyffs oryne gulden roit 

ind clair, so heifft dat wyff noet. 
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Der minnen spel te pleghen. 
(G444: 1496 – 1500) 

 

(B187: 585 – 586) 

 

De verzen van het Gentse handschrift in het eerste voorbeeld leren ons dat als Saturnus in de 

achtste maand terug naar het kind komt, hij het kind koud en droog zal maken. In het 

Berlijnse handschrift daarentegen zal het kind enkel koud worden.   

Het tweede voorbeeld geeft aan dat in Gent 444 de vrouw, als haar urine goudrood en helder 

is, „noet van minnen‟ heeft en dat zij daarom „der minnen spel te pleghen‟ moet. In Berlijn 

187 heeft de vrouw er nood aan maar wordt er verder niet gespecificeerd. Een ander 

voorbeeld is nr. 20.  

 In die ystorie van den dieren 

Hoerdic Aristotules visieren 

Dat wive van .xl. jaren 

 Selden kinder ontfaen entwaren.     (G. 444: 1297 – 1300) 

Dit tekstfragment is niet terug te vinden in het Berlijnse handschrift. 

 

4.4. Een vergelijkende studie met betrekking tot de geëditeerde verzen. 

In dit hoofdstuk zal ik de verzen van Berlijn 187 die ik geëditeerd heb, vergelijken met de 

overeenstemmende verzen van het Gentse handschrift. Het betreft de verzen 1 – 517 in het 

Berlijnse handschrift en de verzen 1 – 577 in het Gentse. In de vergelijking komen de 

volgende vragen aan bod: Wat wordt er in Berlijn weggelaten wat wel in Gent 444 gekopieerd 

is? Wat wordt er toegevoegd? Daarnaast onderzoek ik ook of er tegenstrijdigheden tussen de 

gynaecologische gegevens in beide manuscripten zijn, en of er aanpassingen zijn gebeurd in 

het Berlijnse handschrift die het manuscript ten goede komen. 

 

De dichter van het Berlijnse handschrift 187 deelt zijn publiek mee dat hij dit traktaat heeft 

geschreven op aanvraag van zijn geliefde: „Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden, in 

gerechter hoescheyden, eyt zo dichten dat oerber sy‟ (r. 1-3). Hij zal zich verdiepen „in eyme 

boech‟ (r. 18) over „der vrauwen heymlicheide‟ (r. 20). Hetzelfde komt aan bod in de proloog 

van het Gentse handschrift 444. Toch zijn er twee verschillen op te merken. Zo is r. 21 van 

Berlijn 187 niet terug te vinden in het Gentse handschrift. Inhoudelijk levert dit echter geen 

verschil op. Het geeft immers geen bijkomende informatie ten opzichte van Gent 444. Een 

tweede afwijking is er in dezelfde vers van het Gentse handschrift: „ende daer ic noeit tieghen 

te sprekene plach‟. Deze vers is immers niet gekopieerd in het Berlijnse handschrift. Deze 
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afwijking levert wel een inhoudelijke verschil op want de Gentse dichter beweert dat hij nog 

nooit tegen haar heeft gesproken, terwijl de dichter van Berlijn 187 dit in het midden laat. 

Ook zijn er enkele taalkundige verschillen op te merken. Zo staat er in r. 18 van het Berlijnse 

handschrift „na haynt‟. Dit woord is echter niet terug te vinden in de Mittelhochdeutsches 

Handwörterbuch. Het woord is dus naar alle waarschijnlijkheid verkeerd gekopieerd. Een 

andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit woord ook al terug te vinden was in de legger 

van Berlijn 187. In het Gentse handschrift vinden we het Franse leenwoord „valiant‟ (r. 18) 

terug. Dit levert wel een goede lezing op. Franse leenwoorden zijn in het Middelnederlandse 

taalgebied wijder verspreid dan in het Middelhoogduitse gebied.  

 

De dichter van het Berlijnse handschrift begint het tweede hoofdstuk (r. 32-123) als volgt: 

„An yt boich yn desem beghynne als ich mich alre best bekennen, wyl ich uch nu doen 

verstaen wie yr lyff haven ontfaen, alle mynschen die leven.‟ (r. 32-36).  Het Gentse 

handschrift start het tweede kapittel als volgt: „Ane dit boec in desen beghinne, als ic mi alder 

best versinne, willic u laeten weten ende verstaen hoe wi lijf hebben ontfaen, alle die 

creaturen die leven.‟ (r. 32-36). Met uitzondering van de woordkeuze „mynschen‟ (B. 187: r. 

36) en „creaturen‟ (G. 444: r. 36) zijn deze twee zinnen identiek aan elkaar. De rest van het 

tweede hoofdstuk is zeer gelijklopend in het Gentse en Berlijnse manuscript.  Het valt wel op 

dat de kopiist van Berlijn 187 geen kennis had van datgene dat hij aan het kopiëren was. Hij 

kopieert namelijk wetenschappelijke termen vaak verkeerd zoals bijvoorbeeld „saem‟ (r. 42) 

voor zaad (Middelnederlands: „saet‟) en „sperina‟ (r. 44) voor sperma. Soms gebruiken de 

twee kopiisten andere woorden maar de betekenis blijft min of meer dezelfde. Een voorbeeld: 

het Berlijnse handschrift vermeldt „geflossen‟ (r. 53), met de betekenis van stromen of 

vloeien, terwijl het Gentse handschrift voor een sterkere betekenis kiest, namelijk „ghescoten‟, 

wat kan gelezen worden als zich in de ene of de andere richting snel of met kracht bewegen. 

Een ander voorbeeld zijn de verzen 104 en 105 van het Berlijnse handschrift: „Sommygen 

havent myt dem nuwen lycht, sommygen havent ouch ym alden lycht‟. Deze verzen 

corresponderen met de verzen 104 en 105 van Gent 444: „Sulke wiven hebben metter nuwen 

manen, Ende zulke hebbent oec in ‟t wanen‟. We vinden bij beide handschriften een andere 

beschrijving terug maar toch hebben ze dezelfde betekenis. Het gaat immers over de nieuwe 

en de oude, wassende maan. Maar soms kan de betekenis wel grondig verschillen: in Berlijn 

187 wordt „sonder vaer‟ (r. 56) gebruikt, terwijl in Gent 444 „dat es sonder waen‟, met de 

betekenis „dat is zonder twijfel‟ gekopieerd is. In het Gentse handschrift wordt deze 

constructie als stoplap gebruikt. In het Berlijnse handschrift daarentegen, wordt „sonder vaer‟ 
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gebruikt als nabepaling bij de zin en kan het als „zonder schrik‟ gelezen worden. Ook in het 

tweede hoofdstuk komt het voor dat de kopiist een woord foutief heeft gekopieerd, 

waarschijnlijk omdat hij het woord niet kende. Er zijn ook verschillende kopiistenfouten terug 

te vinden in Berlijn 187. Zo vindt men in r. 77 „setzen‟ terug maar  het Middelnederlands 

woordenboek op CD-Rom vindt geen mogelijke vertaling voor „setzen‟. Het Gentse 

handschrift 144 heeft op dezelfde plaats „sesseren‟ en betekent „ophouden, niet voortgaan‟ en 

past perfect in de context. „Cesseren‟ is opnieuw een Frans leenwoord, dat nog niet verspreid 

was in het Duitse taalgebied. Het is dan ook niet terug te vinden in het Mittelhochdeutsches 

Handwörterbuch. Merkwaardig is ook r. 86 in Berlijn 187: „Nix ind Aristoteles doent uns 

verstaen‟. De dichter deelt twee autoriteiten mee om zijn volgende bekentenis te boekstaven. 

Hij heeft het immers over „Nix ind Aristoteles‟, de laatstgenoemde is natuurlijk gemakkelijk 

te identificeren maar „Nix‟ levert echter een probleem op. De laatstgenoemde komt met geen 

enkele historische figuur overeen. Het lyrische intermezzo (r. 124-129) dat het tweede 

hoofdstuk van Gent 444 afsluit, is niet terug te vinden in het Berlijnse handschrift. Zoals reeds 

eerder vermeld, heeft het Berlijnse handschrift, in tegenstelling tot het Gentse, geen lyrische 

intermezzo‟s.  

 

Het derde hoofdstuk (r. 214-200) in het Berlijnse handschrift vangt aan met de volgende 

verzen: ‘Reicht wart dat ich seichte vort da ich gelaisse hayn die wort van der reden, da wir 

aff sagen.‟ (r. 124-126). Deze komen overeen met die van het Gentse manuscript: „Recht ware 

dat ic seide voert daer ic ghelaten hebbe de wordt van der redenen, daer wi af saghen.‟ (r. 130-

132). De verzen die daarop volgen, zijn in de twee manuscripten ook zeer gelijkaardig. Het 

eerste verschil tussen de twee traktaten is dat de dichter van het Berlijnse handschrift naar een 

andere bron verwijst dan degene waar naar verwezen wordt in het Gentse handschrift. Hij 

haalt zijn informatie uit de geschriften (r. 131: „yn der scryffturen‟), terwijl het Gentse 

handschrift 444 het haalt uit de natuurkunde (r. 137: „in natueren‟). Het Gentse handschrift is 

vaak nauwkeuriger dan het Berlijnse. Zo ontbreekt in r. 152 van Berlijn 187 een aanwijzend 

naamwoord dat terug verwijst naar „menstruum‟ (r.154). In het Gentse handschrift, 

daarentegen, vinden we dit verwijswoord wel terug (r.158: „dit‟). Ook in r. 170  treedt er een 

onnauwkeurigheid op: „als dat wyff hait ontfaen‟. De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 

bedoelt hier met „ontfaen‟ dat de vrouw zwanger is. Hij impliceert het maar heeft zoals de 

kopiist van het Gentse handschrift 444 het duidelijker kunnen vermelden: „Alse dwijf kint 

heeft ontfaen‟ (r.176). Een andere onnauwkeurigheid is „varffen‟ (r. 138) en moet gelezen 

worden als „vrauwe‟ (G. 444: r. 144).  Net zoals in het tweede hoofdstuk van het traktaat, is 
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hier ook een voorbeeld terug te vinden waar er een verschil in betekenis optreedt tussen de 

twee manuscripten: „vort gaen‟ (B. 187: r. 171) en „vergaen‟ (G. 444: r. 177). De betekenissen 

zijn respectievelijk „voortgaan, verder gaan‟ en „ophouden, verdwijnen‟. De betekenis 

„vergaen‟ lijkt me hier meer geschikt: de auteur is immers aan het vertellen hoe de 

maandstonden ophouden als een vrouw zwanger is.  

 

In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken, begint het vierde hoofdstuk (r. 201-214) in Berlijn 

187 anders dan het Gentse handschrift: „Nu hoert de materie, da icht lyess, Trocula spricht ind 

en begertz neit, als dem wyven menstrua aff geyt, coympt eyn ander dat yn deyt leyd, ind dat 

is geferfft wyss.‟ (r. 201-205). Het Gentse handschrift begint immers als volgt: „Gherne 

soudic voert onbinden mine redene, constic se vinden mine materie, daer ic se liet.‟ (r. 211-

213). Deze verzen zijn in het Berlijnse handschrift samengetrokken tot een vers.  De volgende 

zin in Gent 444 sluit wel aan bij de openingszin van het Berlijnse handschrift: „Trotula seghet 

en verberghes niet, alse den wiven menstruum afgeet, so comt een ander dat hem doet menich 

leet, ende dat es gheverwet al wit.‟ (r. 214-217). Dit hoofdstukje gaat over het witverlies bij 

vrouwen. De dichter vertelt het publiek bijvoorbeeld dat niet alle vrouwen het hebben maar 

als ze er last van hebben, het veel pijn doet.  

 

De dichter vertelt in het vijfde hoofdstuk (r. 219-230) dat een vrouw geen kinderen kan 

krijgen voordat zij menstrueert „gelich als geyn boem vrucht haven en mach sonder bloemen‟ 

(r. 223-224). In het Gentse handschrift wordt dezelfde informatie gegeven. Er zijn geen 

verschillen tussen de twee manuscripten, behalve aan het begin van het kapittel. Dit komt 

doordat Gent 444 twee verzen meer heeft ten opzichte van het Berlijnse handschrift: „Alse mi 

die stade werden mach, willic u voert seggen alsic besach in eenen boec heet Pictagoras‟ (r. 

235-236) versus „In eyme boich pictagoras‟ (r. 215). 

 

Opvallend is dat het volgende hoofdstuk in Gent 444 in Berlijn 187 opgesplitst is in twee 

kleinere hoofdstukken. Het zesde hoofdstuk in het Gentse handschrift begint vanaf r. 259 tot r. 

323 terwijl het in het Berlijnse van r. 231 tot r. 260 begint. Het zevende hoofdstuk begint dan 

vanaf r. 261 en eindigt r. 288.  

 

Het zesde hoofdstuk in het Berlijnse handschrift begint, net zoals de vorige twee 

hoofdstukken, anders dan het Gentse. De eerste twee verzen van Gent 444 (r. 259-260) zijn 

met andere woorden niet gekopieerd in Berlijn 187. Het begin van het Berlijnse manuscript (r. 
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231) stemt dan overeen met r. 261 van het Gentse handschrift. In het volgende vers lokt de 

dichter het publiek van het Berlijnse handschrift met „Hoert na myr wie ich begynnen.‟ (r. 

232) of „Luister nu meer hoe ik begin.‟. In het Gentse handschrift 444 lezen we echter „Hoert 

haer waert want ict beghinne.‟ (r. 262) of „Luister hierna, want ik begin het‟. Beide kopiisten 

zeggen hetzelfde maar op een andere manier. Ook in dit hoofdstuk zijn er onnauwkeurigheden 

in het Berlijnse handschrift terug te vinden. Zo ontbreekt er in de zinsconstructie van r. 250 in 

Berlijn 187 een naamwoord dat terug verwijst naar „de vrauwen‟ (r. 249). In het Gentse 

handschrift daarentegen, vinden we dit verwijswoord wel terug (r. 280: „hem‟). Het gaat in dit 

kapittel over de ontwikkeling van de foetus tijdens de eerste veertig dagen van de 

zwangerschap. De eerste en tweede week lijkt de foetus respectievelijk op melk en bloed. De 

derde „zeven dagen‟ wordt het bloed een ronde massa en lijkt het op een vleesklomp. De 

vierde week krijgt het zijn vorm en gedaante en tijdens de vijfde week groeien de beenderen, 

de spieren en de huid. Maar is het niet merkwaardig dat de twee handschriften spreken van 

veertig dagen als de som van vijf keer zeven dagen slechts vijfendertig dagen is? 

 

Het zevende hoofdstuk in Berlijn 187 begint met: „Mer ich wyl uch sagen vort in korter reden 

vrauwe eyn wort der yr neit en hait vernomen, wa aff dem kynde voedynge mach komen, dat 

da lycht yn dem lychame, sonder spraiche ind namen.‟ Deze verzen sluiten nauw aan bij de 

verzen 291 – 296 van het zesde hoofdstuk van het Gentse handschrift: „Maer ic wille u seggen 

voert in corter redenen vraye wort diere ghi niet en hebt vernomen, wanen dien kinde 

voedinghe mach comen, dat daer leget inden lichame, sonder sprake ende sonder name.‟ Het 

enige wat niet overeenstemt is de afwezigheid van het woord „vrauwe‟ (r. 262) in het 

Berlijnse handschrift. Het past niet in de zinsconstructie en bovendien levert het geen goede 

lezing op. In Gent 444 staat op dezelfde plaats „vraye‟. Dit woord met als betekenis „waar‟, 

„betrouwbaar‟ past wel in de zinsconstructie. Het gaat hier waarschijnlijk om een fout van de 

kopiist omdat hij het woord niet kende en het verkeerd heeft gelezen of omdat hij het woord 

foutief heeft gekopieerd. Een andere afwijking vinden we terug in de zinsconstructie van r. 

269 in het Berlijnse handschrift. De kopiist is immers een zelfstandig naamwoord vergeten te 

kopiëren: „eyn  ind geyt dar zer stat‟. In Gent 444 vinden we in de equivalente zin het 

zelfstandig naamwoord „adere‟ terug (r. 298). Dit levert een passende lezing op. De auteur 

vermeldt dat er een ader loopt van de lever tot in het kind, die het kind voedt. 

 

Het achtste hoofdstuk (r. 289-314) van Berlijn 187 wijkt op verschillende plaatsen af van het 

corresponderende zevende hoofdstuk in Gent 444. Ten eerste begint het achtste hoofdstuk (B. 
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187: r. 289) met „De sele wirt van gode gesandt‟. Dit is vergelijkbaar met het derde vers van 

het zevende hoofdstuk van het Gentse traktaat (G. 444: r. 326), „Hets goet dat ic voert 

ontbinde die redene voert hoe den kinde die ziele word van gode ghesint‟. Ten tweede geven 

de twee manuscripten andere informatie over wanneer de ziel door God aan het kind wordt 

gezonden. In het Berlijnse handschrift wordt de ziel „na .xl off vunfftzich dagen umbtrynt‟, 

terwijl het in het Gentse handschrift „na .XL. dagen of na .XLV. intkint‟ gebeurt. Het valt 

onmiddellijk op dat in Berlijn 187 „umbtrynt‟ gekopieerd is. De betekenis „rondom‟ past 

echter niet in de context. Het Gentse handschrift 444 daarentegen vermeldt „intkint‟, wat wel 

voor een goede lezing zorgt. Een ander verschil tussen de twee traktaten is dat r. 293 in het 

Berlijnse handschrift niet overeenkomt met de equivalente regel 331 van Gent 444. Er staat 

respectievelijk „als ich de meister hoiren gewaigen‟ en „en salmen maer .vij. maent dragen. 

Tenslotte volgt op r. 314 van gent 444 „Trauwe nu weir goit gesaicht‟ wat overeenstemt met 

het begin van het negende hoofdstuk in Berlijn 187. Als we dit vergelijken met het Gentse 

handschrift dan merken we op dat er naast het lyrisch intermezzo, een drietal regels 

ontbreken. Waarschijnlijk heeft de kopiist van het Berlijnse handschrift deze regels per 

vergissing overgeslagen. Een andere mogelijkheid is dat deze regels ook niet in de legger 

terug te vinden waren. De regels die ontbreken, zijn: „Die dese natuere heeft ghegeven dat 

alsoe wel moghen leven van .vij. maenden ende van achten.‟ (G. 444: r. 354-356). Uit deze 

regels blijkt dat het beter is om r. 314 van het Berlijnse traktaat te vertalen in het licht van de 

daaropvolgende regels in het Gentse handschrift: „Daarom zij God geprezen die deze 

natuurwet heeft uitgevaardigd dat die van zeven maanden even goed kunnen leven als die van 

acht.‟  

 

Hoofdstuk negen van Berlijn 187 (r. 315-353) begint met „Trauwe nu weir goit gesaicht we 

dat kynt van den planeten intfengt syn natuyr ind syn seden, als dat kynt volcomen is van 

lederen.‟ (r. 315-318). De eerste zin (r. 362-365) van het achtste hoofdstuk in het Gentse 

manuscript is op identieke manier verwoordt: „Trouwen mi waere goet gheseit hoet kindt 

vanden planeten ontfeit sine natuere ende zine seden, alst volcommen es van sinen leden.‟ In 

Berlijn 187 ontbreekt de zin 'Ende overmoedegen, als ic „t vinde. Mars, dat es die derde 

planete, die maect dat kint erre ende wreet. Dan comt Venus ende ghevet den kinde begerte, 

als ic ‟t gheschreven vinde.‟ (G. 444: r. 375-378). Uit deze regels blijkt dat het beter is om r. 

327 van het Berlijnse handschrift samen te lezen met de daaropvolgende verzen van Gent 

444: „en trots, zoals ik het geschreven vind. Mars dat is de derde planeet, die maakt het kind 

driftig en kwaadaardig. Dan komt Venus en geeft het kind verlangen, zoals ik het geschreven 
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vind.‟ In het Berlijnse manuscript wordt er immers de invloed van de planeten Mars en Venus 

niet vermeld. Dit wijst waarschijnlijk op een kopiistenfout want volgens de middeleeuwse 

kennis hadden alle zeven planeten een invloed op het ongeboren kind, het zou dus niet mogen 

dat deze twee planeten ontbreken in de beschrijving. De twee manuscripten wijken ook vaak 

van elkaar af als het gaat over de invloed die planeten hebben op het ongeboren kind. In het 

Gentse handschrift 444 is er „van luxurien ende van spele‟ (r. 380) gekopieerd, in het 

Berlijnse handschrift daarentegen is deze zin samengetrokken tot „van der luxurien spele‟ (r. 

329). Een ander voorbeeld is de zon die aan het kind „lychticheit, verstentenisse ind wisheit‟ 

geeft (B. 187: r. 333-334) terwijl er in het Gentse handschrift „lichtichede van onthoudene 

ende van ghedachtichede‟ (r. 384-385) in het Gentse handschrift geschreven staat. Ook de 

invloed van Mercurius verschilt bij de twee traktaten. In Berlijn 187 zendt hij het kind 

„wyssheit‟ (r. 336) terwijl hij het kind in Gent 444 „bliscap‟ (r. 387) geeft. 

 

Het tiende en laatste hoofdstuk dat ik zal bespreken, begint bij r. 354 en eindigt r. 517. De 

dichter bespreekt hier verder de invloed van de planeten op de ontwikkeling van de foetus, 

maar ook de invloed van de dierenriemtekens en de maan komen uitgebreid aan bod. De 

openingszin in de twee manuscripten is gelijkaardig: „Astronomine doent uns verstaen van 

.xii. zeichen dar durch gaen de sonne alle jare pleget zo eicklichen eyn als man seget, ind 

begynt yn Januarius.‟ (B. 187: r. 354-358) versus „Astronomine doen ons verstaen dat .xij. 

teekene die door gaen die sonne alle jare pleget telker maent eens als men ons seget, ende 

beghinnen in marcius.‟(G. 444: r. 409-413). Toch zijn er al twee verschillen in Berlijn 187 op 

te merken. Ten eerste is de kopiist „maent‟ vergeten te kopiëren na „eicklichen‟ en ten tweede 

begint het astrologische jaar volgens Berlijn 187 in januari, terwijl het in Gent 444 aanvangt 

in maart. Volgens de middeleeuwse kennis begon het inderdaad in maart en niet in januari. 

Een paar verzen verder heeft de kopiist van het Berlijnse handschrift „stat‟ (r. 365) 

gekopieerd, terwijl de kopiist van het Gentse handschrift hetzelfde woord heeft gekopieerd als 

„scat‟ (r. 420). De betekenissen zijn respectievelijk „toestand‟, „gelegenheid‟ of „bezit‟, 

„schat‟. Beide betekenissen zijn mogelijk, maar de zin met „stat‟ levert de beste lezing op. In 

dit hoofdstuk zijn er ook meerdere voorbeelden terug te vinden waar de kopiist van het 

Berlijnse handschrift een woord vergeten te kopiëren is. Zo is de kopiist van Berlijn 187 een 

zelfstandige naamwoord vergeten te kopieëren bij „yn desen‟ (r. 488). In hetzelfde vers van 

het Gentse handschrift 444 staat „in dese stat‟ (r. 542). „Stat‟ past zonder problemen in vers 

488 en levert een goede lezing op. Er zijn ook een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de 

Berlijnse kopiist het woord niet kende en het verkeerd heeft overgenomen. Het gaat vaak over 
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Franse leenwoorden die in Vlaanderen sterker doorgedrongen waren dan in het Ripuarisch 

taalgebied. In regel 371 vinden we het woord „fragina‟, terwijl het Gentse handschrift 

„dyafragma‟ (r. 426) aangeeft. In het middeleeuwse schrift worden de letters „m‟ en „n‟ met 

losse  beentjes geschreven die heel sterk op de letter „i‟ leken. Als in de legger van het 

Berlijnse handschrift 187 „fragma‟ geschreven stond, is het zeer plausibel dat de kopiist, die 

het woord niet kende, het gekopieerd heeft als „fragina‟. Maar het komt in dit hoofdstuk ook 

voor dat de kopiist van Berlijn 187 een Frans leenwoord wel goed begrepen heeft. Hij 

kopieert immers „schyne‟ (r. 514) terwijl in het Gentse handschrift „raie‟ (r. 570) staat. Beide 

woorden hebben echter dezelfde betekenis. In het Middelnederlands woordenboek  vindt 

men„schyne‟ terug bij „schijn‟, en „raie‟ bij „radie‟, een leenwoord uit het Frans. De kopiist 

van het Berlijnse handschrift 187 heeft het woord goed begrepen in zijn context en heeft het 

vervangen door een vertrouwder synoniem. Het is natuurlijk ook mogelijk dat „schyne‟ reeds 

in de legger gekopieerd was. Een ander voorbeeld: in Gent 444 wordt twee keer hetzelfde 

gezegd door de synoniemen „nasen‟ en „fundament‟ (r. 441) te gebruiken, want beiden 

betekenen „aars‟. In het Berlijnse handschrift 187 daarentegen, is dit niet het geval en werd 

„arrsbollen ind dat fundament‟ (r. 386) gekopieerd. Vaak had de kopiist er vaak moeite mee 

om wetenschappelijke termen te verstaan en dan correct te kopiëren. In dit hoofdstuk slaagt de 

kopiist er echter in om „saet‟ (r. 404) correct te kopiëren, terwijl hij het steeds als „saeme‟ 

heeft gekopieerd. Hij gebruikt „saeme‟ immers vrij consequent doorheen heel de tekst. Zoals 

al eerder is aangetoond, zijn er ook betekenisverschillen tussen de twee manuscripten terug te 

vinden. Dit is ook zo in dit hoofdstuk. Er is een betekenisverschil tussen „zen selven zyden‟ (r. 

415) in Berlijn 187 en „in haer tiden‟ (r. 469) in het Gentse handschrift want in Berlijn 187 

gebeurt het scheiden van de schenen en het loskomen van de armen van de zijden op hetzelfde 

moment, terwijl in Gent 444 hetzelfde proces „ten gepasten tijd‟ gebeurt. Er is nog een ander 

voorbeeld aan te geven. In het Berlijnse handschrift wordt „des mynschen hertz ind all syn 

leder‟ (r. 422) als eerste gevormd en pas nadien alle andere ledematen daaraan groeien. In het 

Gentse handschrift staat echter dat „tmenscen herte voer alle lede‟ (r. 476) wordt gevormd. 

Hier is het dus eerst het hart dat gevormd wordt, dan de delen van het hart en nadien de 

ledematen. In het Berlijnse handschrift wordt het hart samen met zijn delen gevormd. Zoals al 

opgemerkt werd in het vorige hoofdstuk, klopt de informatie niet met elkaar over de invloed 

van de planeten dat de twee traktaten geven. De dichter van het Gentse handschrift 444 stelt 

dat het niet enkel Mercurius is die terug naar het kind komt, maar dat het Mercurius en Venus 

samen zijn (G444: r.503). In het Berlijnse handschrift daarentegen,  komt enkel Mercurius (r. 

449) terug. Over Saturnus zegt Berlijn 187: „In dem .viij. mayndt coympt Saturnus weder zom 
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kynde, wir lesen alsus, ind verkoilt dat kynt sonder verdragen‟ (r. 452-454). Dezelfde zin is in 

het Gentse handschrift  uitgebreider: „In dachtende maent comt Saturnus weder ten kinde, wi 

lesen dus, ende vercout dat kint so zeere, ende verdroeghet, als ic leere, ende bedwinghet, 

sonder verdraghen.‟ (r. 506-510). Er is hier sprake van een betekenisverschil. In Berlijn 187 

maakt Saturnus het kind enkel koud van natuur, terwijl hij in het Gentse handschrift het kind 

koud en droog maakt. Een ander voorbeeld uit Berlijn 187 is „Sulche stont myt synre cracht 

ind gyft dem unkrefftigen macht ind gyfft dat leven.‟ (r. 418-420). De kopiist heeft hier 

„sulche‟ gekopieerd in plaats van „Sol‟. Het kan zijn dat het woord voor de kopiist onbekend 

was en hij er zijn eigen interpretatie aan heeft gegeven, maar het is ook mogelijk dat het 

woord in de legger al verkeerd gekopieerd was. Het kan niet anders dan als „Sol‟ gelezen 

worden, aangezien de auteur in deze paragraaf uitlegt hoe elke planeet het ongeboren kind 

beïnvloedt. De kopiist van het Gentse handschrift spreekt op dezelfde plaats van „Sol‟ (r.473). 

Opvallend is ook dat de twee handschriften het sterrenbeeld Gemini zijn vergeten te kopiëren. 

In het Berlijnse handschrift staat zelfs „dat mach wail de eylffde wesen‟ (r.391) nadat 

Aquarius is besproken. Maar als we de dierenriemtekens tellen dan zijn er nog maar tien 

besproken, namelijk Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, 

Capricornus en Aquarius. Tenslotte wordt Pisces ook besproken. Het is ook opmerkelijk dat 

in het Berlijnse handschrift de maan een mannelijk zelfstandig naamwoord is. De kopiist 

verwijst naar de maan met het mannelijke voornaamwoord „hey‟. In het Gentse handschrift 

wordt er naar de maan verwezen met „zij‟. Het Middelnederlands Woordenboek geeft aan dat 

„mane‟ een vrouwelijk zelfstandig naamwoord is. Het hoofdstuk wordt in Berlijn 187 

afgesloten met „alsus yst beschreven ym latyn.‟ (r. 517). In het Gentse handschrift is deze vers 

niet terug te vinden. Het is waarschijnlijk toegevoegd om het rijmschema te behouden en om 

het hoofdstuk af te sluiten en de overgang minder plots te maken. 

 

Uit deze vergelijking kunnen we stellen dat het Berlijnse handschrift meer 

onnauwkeurigheden bevat dan zijn Gentse tegenhanger, zoals bijvoorbeeld het vergeten 

kopiëren van een woord. Een groot deel van de onnauwkeurigheden zijn echter te wijten aan 

de onwetendheid van de kopiist, hij kon wel degelijk schrijven maar had geen notie van de 

inhoud die hij aan het kopiëren was. Dit blijkt tevens ook uit de meer wetenschappelijkere 

termen in de tekst die op vele plaatsen verkeerd geschreven zijn. Bovendien heeft de kopiist 

van Berlijn 187 het ook moeilijk met het herkennen van Franse leenwoorden. Dit zou er 

misschien op kunnen wijzen dat de legger van het Berlijnse handschrift taalkundig meer 

westelijk zou gesitueerd moeten worden. Het is natuurlijk niet zeker aangezien de 
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schrijffouten bij de Franse leenwoorden al aanwezig geweest kunnen zijn in de legger van 

Berlijn 187.  Men mag er ook niet van uitgaan dat de legger Gent 444 is, ook al is deze 

taalkundig ten westen van het Berlijnse handschrift gesitueerd. Daarvoor zijn er inhoudelijk te 

grote verschillen. De tekstfragmenten over de invloed van de planeten op de foetus tonen 

grote inhoudelijke verschillen tussen de twee traktaten. Ook de informatie over wanneer de 

ziel aan het kind gezonden wordt, verschilt in de twee manuscripten. Maar vaak zijn er ook 

kleine, subtiele betekenisverschillen. Alhoewel het kan uitgesloten worden dat Gent 444 als 

legger voor Berlijn 187 heeft gefunctioneerd en omgekeerd, kan er door middel van een paar 

argumenten aangetoond worden dat er sprake is van enige verwantschap. Ten eerste heb ik in 

mijn vergelijking aangetoond dat er op formeel vlak een zeer grote overeenkomst is, er blijkt 

immers geen enkel tekstfragment in zijn geheel te ontbreken. Ook inhoudelijk zijn er zeer 

sterke gelijkenissen. In de twee handschriften ontbreekt Gemini in de beschrijving van de 

dierenriemtekens en de ontwikkeling van het kind in de eerste veertig dagen. 

  

4.5. Literatuurstudie over de vergelijking van Gent 444 en Berlijn 187.  

M. van Doorn is de enige die ook een vergelijking tussen Gent 444 en Berlijn 187 heeft 

gemaakt. Het lijkt me daarom interessant om haar vergelijking kort aan te halen. 

 

Ze bespreekt in haar doctoraatsscriptie Der Vrouwen Heimelijcheit ook de onlogische 

volgorde en besluit ook dat dit te wijten is aan de legger van het Berlijnse handschrift. Daarna 

probeert ze de collocatieformule van de legger te achterhalen. Aan de hand van een paar 

voorbeelden toont ze aan dat de inhoud van de twee handschriften “nagenoeg letterlijk gelijk” 

(van Doorn 1981: 65) is en vraagt ze zich af of het Gentse handschrift misschien als legger 

heeft gefunctioneerd. Ze richt zich hiervoor tot de verschillen tussen de twee manuscripten. 

Ze concentreert zich in haar bespreking vooral op de verzen die in het Gentse handschrift voor 

een lyrisch intermezzo staan en op de equivalente verzen in het Berlijnse handschrift. Ze 

besluit “dat 187 stamt uit de traditie van een traktaat met lyrische intervallen. Op een gegeven 

moment zijn deze eenvoudig weggelaten, met een kleine modificatie op sommige plaatsen, 

om weesrijm te voorkomen.” (van Doorn 1981: 71). De verschillen die optreden aan het begin 

van een hoofdstuk bij de twee dichtwerken doet haar concluderen dat er twee varianten in het 

Middelnederlands zouden hebben bestaan, namelijk een met acrostichon en een zonder. Het 
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zou kunnen dat de versie zonder acrostichon als legger voor zowel Gent 444 als voor een 

voorganger van Berlijn 187 heeft gediend: 

 Deze laatste zou dan zowel voor als legger voor 444 hebben kunnen dienen (die dan 

veranderingen t.b.v. het acrostichon heeft aangebracht), als voor een/de voorganger 

van 187. 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; 

- het weglaten van de „acrostichon-regels‟ van 444; 

- het verwijderen van de lyriek, met wat aanpassingen hier en daar.  

De voorganger van 187 heeft evenmin 444 als legger gebruikt, omdat dan 

ongetwijfeld de „acrostichon-regels‟ mee vertaald zouden zijn. De eventuele 

mogelijkheid dat 444 juist een vertaling zou zijn, blijkt niet te bestaan: 444 heeft 

correcte rijmparen, terwijl 187 door het vertalen regelmatig „ongerijmde‟ combinaties 

krijgt. (van Doorn 1981: 72) 

Volgens M. van Doorn is het dus onmogelijk dat Gent 444 een afschrift zou zijn van het 

Berlijnse handschrift en omgekeerd. Maar ze sluit niet uit dat het Berlijnse en Gentse 

handschrift op een gegeven moment hetzelfde archetype hebben gehad. 

 

4.6. Besluit. 

Er zijn veel verschillen tussen het Berlijnse handschrift 187 en het Gentse handschrift 444. 

Het grootste verschil tussen de twee manuscripten is het ontbreken van de lyrische 

intermezzo‟s in Berlijn 187. Dit kan op verschillende manieren verklaard worden. De meest 

waarschijnlijke verklaring zou zijn dat de lyrische intermezzo‟s niet aanwezig waren in de 

legger van het Berlijnse manuscript. Dit zou er dan kunnen op wijzen dat Gent 444 niet als 

legger heeft gefunctioneerd. Toch kan men er niet zeker van zijn dat de lyrische intermezzo‟s 

niet aanwezig waren in de legger zolang deze niet geïdentificeerd is. Andere denkpistes 

blijven dus open. 

 

De volgorde waarin de tekst van het Berlijnse handschrift werd geschreven, is een grote 

warboel. Enkel het eerste sextern was in de oorspronkelijke volgorde bewaard gebleven. 

Nadat ik het bestudeerd had, bleek dat het probleem zich voordeed bij de legger van het 

Berlijnse handschrift. De verspringingen gebeuren immers niet aan het begin van een nieuwe 

bladzijde maar vaak halverwege. Door het traktaat onder te verdelen in hoofdstukken aan de 

hand van de lombarden in de tekst, kon er aangetoond worden dat er geen enkel tekstfragment 

in zijn geheel ontbrak. 
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Toch zijn er op macroniveau inhoudelijke verschillen aan te merken tussen de twee 

manuscripten. Het Berlijnse handschrift heeft negentien verzen die niet in het Gentse 

voorkomen. Omgekeerd zijn er  vijfendertig toevoegingen in Gent 444 ten opzichte van het 

Berlijnse handschrift.  Deze verzen gaven in het merendeel van de gevallen bijkomende of 

nieuwe informatie of voegden niets nieuws toe in vergelijking van het andere handschrift. Het 

kon ook te maken hebben met de lyrische intermezzo‟s, aangezien de verzen van het Gentse 

handschrift na een lyrisch intermezzo vaak verdwenen of samengetrokken zijn in Berlijn 187. 

 

Tenslotte heb ik de hoofdstukken van mijn editie vergeleken met die van het Gentse 

handschrift om kleine inhoudelijke verschillen te bestuderen. Hieruit kan ik besluiten dat het 

Berlijnse handschrift meer onnauwkeurigheden bevat dan Gent 444. Zo vergat de kopiist van 

Berlijn 187 soms een woord te kopiëren. Hoewel de kopiist kon schrijven, had hij geen begrip 

van wat hij aan het kopiëren was. Het komt regelmatig voor dat hij meer wetenschappelijke 

woorden en Franse leenwoorden verkeerd heeft gekopieerd. Door het laatstgenoemde gegeven 

kan men er misschien van uitgaan dat de legger van het Berlijnse handschrift taalkundig meer 

in het westen gesitueerd kan worden. Er mag echter niet automatisch aangenomen worden dat 

de legger het Gentse handschrift is.  Er zijn immers ook verschillen die dit kunnen 

weerleggen, onder andere de talrijke verschillen over de invloed van de planeten op het 

ongeboren kind. 
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5. CONCLUSIE. 

Der Vrauwen Heymlicheide beschrijft de heimelijkheden van de vrouw en behandelt onder 

andere de anatomie van de vrouw, de menstruatie en de conceptie. Deze gynaecologische 

verhandeling kan ingebed worden in een meer theoretische strekking, die zich meer 

bezighield met de natuur-filosofische aard van medische vraagstukken die ontleend waren aan 

de Grieks-Arabische bronnen, dan met de praktijk. Voor de praktijk waren er andere bronnen 

beschikbaar. 

 

De inhoud van het Berlijnse handschrift kadert in een bredere strekking. Het werk is 

ontsproten aan De Secretis Mulierum, een dertiende-eeuws werk dat in de Middeleeuwen 

toegeschreven werd aan Albert Magnus. Scholastici van nu denken echter dat het 

vermoedelijk werd geschreven door een leerling van hem. Het De Secretis Mulierum diende 

als basis voor traktaten in andere talen, waaronder het Franse Des Secrés des Dames en het 

Middelnederlandse Der Vrouwen Heimelijcheit. Deze drie handschriften hebben een 

verschillend doelpubliek en functie. De Latijnse bron is geschreven op verzoek van een 

medegeestelijke en kon dienen als naslagwerk voor de pastorale zorg. Tegelijkertijd had het 

ook een preventieve functie, namelijk om de man te waarschuwen voor de gevaren en 

gebrekkigheden van de vrouw. De Franse traktaten daarentegen zijn waarschijnlijk bedoeld 

voor de medicus, aangezien in de proloog wordt gedreigd met de excommunicatie indien de 

inhoud openbaar gemaakt zou worden. Het Middelnederlandse Der Vrouwen Heimelijcheit is 

evenwel voor de leek bedoeld. Het bijzondere aan dit handschrift is dat het als enige binnen 

zijn soort lyrische intermezzo‟s heeft die verwezen zijn doorheen de tekst. Hierover is een 

heel debat ontstaan. Ook is er in het handschrift een acrostichon terug te vinden. Het roept 

vele vragen op, maar die blijven nog grotendeels onbeantwoord. Het acrostichon en de 

lyrische intermezzo‟s zorgen voor de unieke positie van het Gentse handschrift binnen de 

traditie van Der Vrouwen Heimelijcheit. Bij deze traditie sluit Der Vrauwen Heymlicheide 

aan. De taal van dit handschrift zorgde voor lange tijd voor verwarring. Bij de uitgave van 

Oudvlaemsche Gedichten beweert Blommaert dat het handschrift, dat in het bezit is van 

Hoffman von Fallersleben, in de Nederrijnse taal is geschreven. De verzen die hij echter als 

voorbeeld aangeeft, sluiten aan bij het Middelnederlands. Deze zijn door Hoffmann von 

Fallersleben vertaald naar het Middelnederlands, waardoor er verwarring is ontstaan. Uit de 

taalkundige analyse blijkt dat het inderdaad geen Middelnederlands is, maar dat het kan 

worden omschreven als zijnde Ripuarisch.  
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Er wordt vaak beweerd dat het Gentse en het Berlijnse handschrift nauw bij elkaar aansluiten. 

Een vergelijking biedt zich dan ook aan om deze bewering te staven. Na onderzoek blijkt dat 

de twee handschriften inderdaad grote gelijkenissen vertonen, zeker op inhoudelijk vlak. Er 

blijkt dat geen enkel onderwerp ontbreekt in een van de twee manuschripten. Er zijn wel 

enkele verzen die ontbreken in het Gentse of het Berlijnse handschrift, maar dit is vaak te 

verwaarlozen. De analyse van ongeveer de eerste vijfhonderd verzen bevestigt nogmaals de 

sterke gelijkenissen, maar uit deze analyse blijkt dat er ook inhoudelijk een paar grote 

verschillen zijn waardoor het onmogelijk wordt om te veronderstellen dat het ene handschrift 

als legger voor het andere heeft gefunctioneerd. Er is wel een grote kans dat ze op een bepaald 

moment in de stamboom teruggaan op hetzelfde archetype. Het grootste verschil tussen de 

twee handschriften is dat in Berlijn 187 de lyrische intermezzo‟s ontbreken. Daarom dat 

sommige medioneerlandici denken dat er twee versies hebben bestaan, namelijk een met de 

lyrische intermezzo‟s en een zonder, waar respectievelijk het Gentse en het Berlijnse 

manuscript toe behoren.  
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TER VERANTWOORDING 

 

Deze editie van Der Vrauwen Heymlicheide beslaat de verzen 1 – 517. Voor de editie van de 

overige verzen van Ms. germ. oct. 187, verwijs ik naar de scriptie van Virginie De Puydt (verzen 

518 – 1076) en Marlies Coorevits (verzen 1077 – 1554). 

 

Ik heb voor de editie steeds gebruik gemaakt van het oorspronkelijke manuscript. Als een woord 

moeilijk leesbaar was, behielp ik me met de editie van het Gentse Der Vrouwen Heimlicheit
1
. Het 

Middelnederlands woordenboek op cd-rom
2
 was een grote hulp bij het verklaren van moeilijke 

woorden. 
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 Ph. Blommaert (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche    

Bibliophilen. Serie 2; no. 3) C. Annoot-Braeckman, Gent [zonder jaartal, circa 1843]. 
2
 Cd-rom Middelnederlands - Corpus Gysseling – circa 285 literaire teksten uit de periode 1250 – 1500. Instituut 

voor Nederlandse Lexicologie. Den Haag/Antwerpen, Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, 1998. 



 3 

WIJZE VAN UITGEVEN 

 

De hierna volgende editie is een diplomatische transcriptie van de pagina's 1-12 van handschrift 

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 en w 

en van i en j wordt niet aan het huidige gebruik aangepast. Afkortingen worden onderstreept 

weergegeven. In de tekst worden de volgende afkortingen gebruikt:  

-   2 : ende  

- een streepje boven een letter: n of m  

- een streepje op het einde van een woord: en  

-   ’ : een fonemencombinatie met r (er, ar, aer, ier …)  

  

Op de diplomatische editie volgt de woordverklaring. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de 

Cd-rom Middelnederlands - Corpus Gysseling – circa 285 literaire teksten uit de periode 1250 – 

1500
1
 en het Rheinsches Wörterbuch

2. Ik verwijs naar het woordenboek met het lemma tussen 

haakjes.  

 

Ten slotte is er ook een kritische leeseditie van de tekst. Ik voeg hier leestekens toe en passen de 

spelling van hoofdletters en van u, v, w, i en j aan het huidige gebruik aan.  
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 Cd-rom Middelnederlands - Corpus Gysseling – circa 285 literaire teksten uit de periode 1250 – 1500. Instituut 

voor Nederlandse Lexicologie. Den Haag/Antwerpen, Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, 1998. 
2
 Müller, J., Dittmaier, H., e.a., Rheinsches Wörterbuch, Berlin: Klopp, 1938-1971. 

 



 4 

DIPLOMATISCHE EDITIE 

 

MIn leiff ionffrauwe hait mich gebeden                      1         fol. 1r°  

In gerechter hoescheyden       

Eyt zo dichten dat oerber
1
  sy 

Durch yren willen an neym ichs my 

Des ich wenich hayn geploegen                      5 

Ir mynne hait mich all durch vlogen 

Beyde myn hertze ind myn synn 

Dat ich en dencken me noch myn 

Dan zo doen dat yr behaige 

Want ich yr mynne ym hertzen dragen              10 

Steitlichen sonder berouwen 

Dat ich hoffs zo geneissen mynre trouwen 

Want de leue jonffrauwe myn 

Die neit besser en moichte syn 

Dunckt mich wirdich alre eren                         15 

Durch yren willen wyl ich mich keren 

Up myn materie die ich vandt 

In eyme boech die is na haynt 

Ind die vns die wairheit sait 

Van der vrauwen heymlicheide    20 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na oerber is ruimte opengelaten alsof de kopiist van plan was om daar nog iets in te voegen. 



 5 

De sy hauen dyt is wairheyde      fol. 1v° 

Dan ich bidden myn lieue vrauwe 

Wanne sy dyt boech sall schauwen 

Off sy dar yn yet sall lesen 

Dat sys mir wille zo houlder wesen                        25   

Dat ich beschriuen yre heymlicheide 

Die ich mytter warheide 

Enden sal so ich eirst mach 

Got der geue yr goeden dach 

Sy is de beste de ich neit noid en sach   30  

Off de noid yn nemans hertze lach 

A n dyt boich yn desem beghynne  

Als ich mich alre best bekennen 

Wyl ich vch nu doen verstaen 

Wie yr lyff hauen ontfaen                       35 

Alle mynschen die leuen  

Als ym latyne steit beschreuen 

Sal ich ynt duystsche sagen nu 

Verstaet zo recht des bid ich v
1
 vch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tussen v en vch is wat ruimte gelaten. Vch is een toevoeging, door dezelfde hand en met dezelfde inkt, en is dus 

wellicht meteen bij het kopiëren aangebracht. 
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Die wyse boiche doen vns verstaen    40  fol. 2r° 

Dat alle mynschen lyff ontfaen 

Uss dem saeme van dem vader 

Ind der moeder beyde gader         

Der saem van dem vader heischt sperina 

Van der moder menstruum als ich verstaen               45 

Wanne eyn man is myt eyme wyue  

So geyt sperina van syme lyue 

Ind van dem yren menstruum 

Die medicynen sprechent sommyghen 

Ind hauent yn yren buechen beschreuen                        50 

Dat sy beyde yren saemen gheuen 

Man ind wyff ynt genoten 

So dat zo samen coympt geflossen 

In de portze ind begynt dan daer 

Sich zo menghen dat is waer                55   

Dat eyn mit dem anderen sonder vaer 

Alsus moes eyn wyff ontfaen 

Desen saem ind yre materie dan 
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Dyt sait Aristoteles der wyse man       fol. 2v° 

Dat de materie is eyn lydt                           60 

Naturlichen an de vrauwe gesadt  

Wilch eyn deyls yn wart steit 

Ind des mans saem intfengt 

Dat hey vs gyfft ynt genoten       

Dan wirt de materie beslossen                      65 

Wilche zyt sy den saem hait bynnen 

Als vns ypocras deit bekennen 

Dat darna neit dar yn dan  

Eynre naylden punt comen en kan 

Want als Ipocras vns beduydt                       70 

En sluysse de materie so vaste neit 

So seulde der vrauwen dat saet intscheissen 

Ind beneden vss vleissen  

Ter portzen wilch wir heischen dat lydt  

Der schempden an die vrauwen gesat   75 

Ind als eyn wyff dan heifft ontfaen 

Soe setzen sich harde saen 

De menstrua dat synt de blomen 
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De zo eicklichen maendt vort comen      fol. 3r° 

Zom mynsten eyns als ich lass                             80 

Noch sagen ich dat daer was 

Geschreuen dat sommyge vrauwen leuen  

De menstruum zwey mail den maendt hauen 

Her na moicht man mich vragen      

Wa her dat bloit coympt da wir aff sagen                   85 

Nix ind Aristoteles doent vns verstaen 

Dat menstruum coempt sonder waen 

Van spysen de vnferdeuwet blyfft 

Hoert wat hey vort beschryfft 

Dat de heyste wyuer kalder zyn                              90 

Dan der kalste man spricht dat latyn 

Want dat wyff neit verdeuwen en kan 

Ire spyse gelich eyme mann 

So blyfft yr ouertzellich bloit  

Dat zo eicklichen maendt vleissen mois   95 

Wilche zyt eyn vrau is xiiij iar alt 

Off xiij dan coympt it mit gewalt 

Ind sommygen en suydt mant neit verbaren 

Dan zo yren nůyntzeynden iaren 
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Ind doyrt yn dan so langhe                      100  fol. 3v°  

Bys zo vunfftzich jaeren ganghe 

Off zo veirtzighen darna sy syn 

Heyss off kalt sait vnst latyn 

Sommygen hauent myt dem nuwen lycht 

Sommygen hauent ouch ym alden lycht   105 

Sommygen comen vur sommygen na als wir lesen 

Want yt neit vp eyn zyt en mach wesen 

Sommygen vrauwen doyrt yt langhe 

Ee yt yn vergait des is yn langhe 

Sommygen hauens me ind eitzlichen myn   110 

Darna yre natuyre hait ynn 

Kalde vrauwen hauens me dan heysse 

Darna ich die wairheit weyss 

Mer heyssen wyuen yt noede aff geyt 

Dar yn aff coempt mench leydt    115 

Sommyge wyuen hauent dan lůyst groess 

Zo den mannen wart yn der noedt 

We dat coymt als ich verstayn 

Sal ich vertrecken noch her nae 

Alst ys beschreuen ym latyn     120 

Dar zo behoert groisse pyne 

Ee man dat latyn yn duytschen kan 

Gerymen dat reden hait an 
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REicht wart dat ich seichte vort      fol. 4r° 

Da ich gelaisse hayn die wort    125 

Van der reden da wir aff sagen    

Moichte yemans comen ind vragen 

Off menstruum is als bloet gedaen 

Off als andere hŭmŭren de durch gaen 

Des mynschen lyff zo eyncher oeren    130 

Hoert wat man lyst yn der schryffturen 

Dat sait vns eyn meyster vroet 

Dat alle menstruum is bloet 

Roet ind dunne yn allen oeren  

Sonder wie der wilcher hŭmŭren    135 

Bynnen gestuert ind ontdaen synt 

In desen wyuen spricht dat latyn 

Synt menstrua dick van varffen vayle 

Bleich off swartz verstait mich wayle 

Als ich zo vuyrens saichte ee     140 

Vort mach man zwyuelen me 

Off menstrua vndertzyden 

Zer portzen als sy vort lyden  

Verstaet ich antworden vch zo hantz 

Menstruum als mir is bekant     145 

Moes altzyt zer portzen vsswart 
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Want vss der leueren coympt syn vart     fol. 4v° 

Ind dan zer materien vordan 

Ind dan zer portzen zo synem vssgayn 

Also alst den wyuen vssgaet     150 

Nu moicht yr mich vragen de is neit en verstait 

Wie yt coympt dat de wyuen gedoigen 

In die manne neit hauen en moigen 

Want menstruum als wir bewysen 

Ist ouertzellich bloit van spysen    155 

De zo mael neit verdeuest en is 

Also is sparina geleufft mir des 

Ist ouch ouertzellich bloit  

Wie yt coympt sal ich vch machen vroet 

Weirt sache dat eyn wyff     160 

Also heyss hedde dat lyff 

Als der man so en seulde sy neit 

Van menstruum hauen verdries  

Mer spaerina also deit dem man  

Vort mach man vragen dan     165 

Wanne de menstrua comen geschossen 

Van dem wyue zer portzen ynt genoten 

Want hie zo voirens died mant verstaen 

Dat sesseren also saen 
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Als dat wyff hait ontfaen      170  fol. 5r° 

So yst wonder dat menstrua vort gaen  

Als sy genoet off speylt de vrauwe 

De wairheit wyl ich dat eicklich schauwe 

De menstrua sesseren yn dat wyff                       

Als sy dat kynt drait vmb dat des kyntz lyff   175 

Myt dem bloide gefoedt sal syn  

Vort saydt vns dat latyn  

Dat wyff hait duck de loist so groiss 

Dar sy myt eyme manne genoet 

Dat aderen ind materie yn de portz    180 

Myt des mans lede wirt gescoirt 

Ind dar vmb coment vort geschossen 

De menstrua ynt genoeten 

Ind altzyt als man spyse ontfaet 

Coempt vmmer eyt dat verstaet    185 

Dem menstruum zo hulpen ind dim saede 

De vss geyt by der naturen raede 

Ind wilche zyt eyn wiff drait eyn kynt 

Ind menstrua neit en hait ind gewynd  

Mer dat sy yr all bynnen blyuen    190 

So begert sy yn allen synnen 

Der natuyren spyll zo dryuen 

Want sy hauen yn dim wynnen 
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Groisse genoichde Selyn spricht dyt      fol. 5v° 

Vmb dat de portze seir is verhytzt    195 

Van der materien dar bynnen blyfft 

Dat menstruum als man vns schreifft 

Ind geyn deyr en genoedt na dem ontfaen 

Sonder dat wyff als wir haynt verstaen 

Ind de merie dat is wairheit fyn    200 

NV hoert de materie da icht lyess 

Trocula spricht ind en begertz neit 

Als dem wyuen menstrua aff geyt 

Coympt eyn ander dat yn deyt leyd 

Ind dat is geferfft wyss     205 

Sommyghe vrauwen hauen dyt 

Mer alle neit na der schrifftuyren 

Sy synt kalt van natuyren 

Die vrauwen de dyt wysze hauen 

Dat is de wairheit vngeloigen     210 

Dat yn dat wysze noed aff gaet 

Man leist dat yn deit mench quait 

Want sy gaent all yn eyn  

Bedauwt ind nass tuschen yren beynen 

IN eyme boich pictagoras     215 

Dar vyl yn geschreuen was 
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Van desen ind van anderen dyngen      fol. 6r° 

Wil ich saen zom ende brengen 

Alsoe alst geschreuen steit 

Wie eyn eicklich mynsch syn lyff intfengt   220 

Want wir genoich hauen gesaicht 

Van der bloemen heymlicheit 

Gelich als geyn boem vrucht hauen en mach 

Sonder bloemen als ich lass 

So en moigen geyn vrauwen zwaren       225 

Geyn vrucht offenbaren             

Ire blomen moissen zom eirsten rysen       

Hie by wyl ich eyn deyll bewysen 

Ind sagen vort de wairheit       

Wie dat mench wyff intfengt            230 

DAt is we dat kynt syn lyff gewynne   

Hoert na myr wie ich begynnen 

Als dat kynt eirst is intfaen 

So yst .vij. dagh als mylch gedayn 

Als bloit de ander .vij. daghe          235 

Myt oirloff vrauwe ichs gewaighe       

Darna comen de derde .vij. daghe eicht 

Wat de machen dat is reicht     

Dat ich vch sulchs machen kont 
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Sy machent dat bloit zo eyme stucke ront  240   fol. 6v° 

Eyme stuck vleisch gelych 

Die veirde .vij. daghe sycherlich 

Geuen scheffenisse dem kynde 

Alsoe als icht beschreuen vynde 

In den vunfften .vij. daghen dan   245 

Waissen eme aderen beyn darna dan 

Weist eme vleisch ind kenliche hůyt 

Dan syn de .xl. daghe all vss 

Dair de vrauwen aff gemeynlichen 

Sprechen des ich yn volgen sicherlichen  250 

Dat is dat man bynnen .xl. daghen   

Nae dem mant begynt zo draghen 

Vol waissen wirt eyn kyndt 

Nochtant sprechen ich dat man vyndt 

Vnder wylen vngewaendt    255 

Dat kynt vur dem vunfften maendt   

Gestoert wirt zo menchen stonden 

Dae de vrauwe is vngesonde 

Ind vnbehoet van mencherhande sachen 

Des ich kleyn gewach wyl machen   260 

MEr ich wyl vch sagen vort   

In korter reden vrauwe eyn wort 

Der yr neit en hait vernomen 
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Wa aff dem kynde voedynge mach komen     fol. 7r° 

Dat da lycht yn dem lychame    265 

Sonder spraiche ind namen 

Dat deyt vns plynius verstaen 

Dat vss der leueren coympt gegaen 

Eyn ind geyt dar zer stat 

Da dat kynt lyght ich sagen vch dat   270 

Ind gheit dem kynde zom nauel ynn   

Na dem ich de wairheit kenne 

De ader brengt vss der leueren dat bloit 

Da dat kynt by leuen mois 

Ind da by yt gefoedt mois werden   275 

So langhe bist coempt vp de erde   

De latynsche bueche sprechen alsus 

Dat bloit heischt menstruus  

Nu wyl ich sagen ewenich vort 

Want ich byn wail gehoert    280 

Dat is wa aff de mylch coempt  

Dat dem mynschen syns leuens vroemt 

Ind den vrauwen vss den buyrsten gaet 

Tzwey adergen dat verstaet 

Gaynt vss der leueren sonder waen   285 

Ind doent yn de burste her gaen 

Durch de adren geit dat bloit 

Wilch dair zo mylch werden moes 
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DE sele wirt van gode gesandt      fol. 7v° 

Na .xl off vunfftzich dagen vmbtrynt  290 

Ind nochtant bywylen eer 

Verstait wat ich vch sagen meir 

Sommyge leifft zo synen .xxx. dagen 

Als ich de meister hoiren gewaigen 

De zo .xl. dagen lyff ontfaen    295 

Moissen yn .viij. maenden vort gaen  

Ind de zo .xlv. dagen rueren 

En sullen zo .ix. maenden neit důyren 

Sy en sullen vort zer werelt comen 

Verstait des yr neit en hait vernomen  300 

Ind weiss wail all vngewaendt   

Dat kyndere de yn dem seuenden maendt 

Geboren werden wail mogen leuen 

Mer weiss wail dat man vyndt beschreuen 

Wat kyndes zo achden maent wirt geboren  305 

Dat is an dem lyff verloren  

Want yt yn dem seuenden maende ere 

Gepynicht hadde altzo sere 

We yt yn de werelt comen moichte 

Des wast vermoedt harde vnsachte   310 

Ind dar by behoifft yt rasten waile 

In dem achten maendt zo maile 
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Ind mach leuen vnlanghe zyt       fol. 8r° 

Des sy got gebenedydt 

TRauwe nu weir goit gesaicht   315 

We dat kynt van den planeten intfengt 

Syn natuyr ind syn seden 

Als dat kynt volcomen is van lederen 

Saturnus is eyn sterne 

Hey steit hoege ind had verre    320 

Bouen der sonnen steit hey dat is wair 

Also verre als van hynnen bys dar 

Hey gifft dem kynde bescheidenheit 

Van reden als geschreuen steyt 

Jupiter volgt dar nae     325 

Syn spere gyfft als ich verstayn   

Groissen moedt dem kynde 

Glicher wys als ich beschreuen vynde  

Van der luxurien spele 

Des dat kynt mois plegen vele   330 

Also als wir gemyrcken konnen 

Soe coympt de sonne darna geronnen 

Ind gyfft dem kynde lychticheit 

Verstentenisse ind wisheit 

Mercurius als ich bekennen    335 

Sendt dem kynde wyssheit ynne 
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Ind blytschaff yn ertschen sachen      fol. 8v° 

Der maendt kan den kynderen machen 

Snell ind verdich yn yrem wesen 

Hie machen ich eyn ende van desem   340 

Ind sagen vch van der wairheit vort 

Da yr neit aff en hait gehoirt 

De zeichen synt yn dem firmament 

Gefestigt der sonnen all vmbtrynt 

Dat schriuen vns de astronomine   345 

Dat zweilff synt der zeichene 

Ind de sonne pleit zo allen zyden 

Voerwart yn desen zeychenen lyden 

Ind moissen zo eicklichen mayndt begynnen 

Ummer yn eyn zeichen rynnen   350 

Van desen zeichen hauen wir natuyre 

Intfangen ouch spricht de schrifftuyre 

Ind sy synt yn den hemel gesat  

Astronomine doent vns verstaen 

Van .xii. zeichen dar durch gaen   355 

De sonne alle iare pleget 

Zo eicklichen eyn als man seget  

Ind begynt yn Ianuarius 

De astronomine sprechen alsus 
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Dat eirste zeichen heischt aries   360   fol. 9r° 

De hait dat heufft syt sycher des 

Van dem menschen yn synre gewalt 

Als de sonne yn dat zeichen velt 

So is de natuyre heyss ind nass 

Taurus hait darna syn stat    365 

De den halss ind nacken formeirt 

Cancer is darnae gefyfeirt 

Dem wir de schoilderen willen geuen 

Leo steit darnae beneiffen 

Dem mach man gheuen als ich verstayn  370 

De borst ind die fragina 

Virgo is de myddelste dat weiss ich wayle  

In den hemel van septemtrionale 

De maicht den maighen ind bynnerste lede 

Rybben ind ouch de syden mede   375 

Ind is de myddelste van dem lichame 

Libra is des zeichens name    

Dat darna volget myn viseren 

Dem geuen wir dat machen van der nyeren 

Scorpio maicht de schemelheide   380 

Van mannen cullen ind vede 

Van wyven matrite ind port    

Eicklichen also alst ym behoert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Sagittarius volght darnae       fol. 9v° 

De maicht als ich verstayn    385 

Arssbollen ind dat fundament 

Dar natuyre yre grouff vssendt 

Capricornius hait de knyen  

In synre gewalt als wir beseyn 

Aquarius coempt na desent    390 

Dat mach wail de eylffde wesen 

Haymen ind schenen so maicht hey 

An de mynschen geleufftzs my 

Pisces heischt de leste van yn allen 

Planten ind voisse synt eme gefallen   395 

Hie uut is der zeichen eyn ende 

Nu hoert wat ich noch me ontbynde  

Van den planeten dar ich aff 

Des vnlanck is redenn gaff 

Wie eder planete an dem kynd    400 

Ummer eynen maendt zo werck brengt 

Den eirsten mayndt mach men geiuen    

Saturnus als man vyndt beschreuen 

De dat saet zo samen helt  

Myt synre natuyren de was kalt   405 

Ind droige ind neit en leyst scheyden 
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Dat saet van eyn na der wairheiden      fol. 10r° 

Den anderen mayndt geuen wir Jupitere 

Formerynge van lederen gyfft der sterne 

Zo stercken maicht syn hytzde   410 

Ind deyt waissen verstait dyt 

De da ym vass beslossen lycht 

Darna mars zo komen pleyt  

Ind scheydt de schenckel van der syden 

Ind de armen zen seluen zyden   415 

Ind den halss ind dat heufft 

Formeirt Mars des geleufft 

Sulche stont myt synre cracht  

Ind gyfft dem vnkrefftigen macht 

Ind macht dat hertze ind gyfft dat leuen   420 

Nochtant vynden wir beschreuen  

Dat des mynschen hertze ind all syn leder 

Zo eirst wirt gemacht yn syn stede 

Ind dat van syn krafft dan 

Alle de leder waissen dar an     425 

Des syt sycher ind gewysset 

Dat vns Aristoteles    

De philosophie
1
 beschreuen heifft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 So is een toevoeging, door dezelfde hand en met dezelfde inkt, en is dus wellicht meteen bij het kopiëren 

aangebracht. 
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Dat dat hertze alre eirste leifft      fol. 10v° 

In dem mynschen ind dat leste styrfft  430 

Als des mynschen lyff verdyrfft 

b De yr naysse ind mondt behelt  

a
1
  Derna coympt venus mit gewalt 

In dem mynschen ind ander leder 

Van des mynschen schemelheyde   435 

Ind dar zo voisse ind zeen 

Ind de vyngere scheiden van eyn 

Darna coympt Mercurius 

Van eme vynden wir beschreuen alsus  

Dat hey des mynschen stymme maicht  440 

Soiss Clair off vngerackt 

Wynt brawen haer ind ougen 

Ind nagele als wir betzuygen 

Der alre leste is der maendt 

Als ich verstaen sonder waen     445 

Ind bedeckt all voiss ind vůydt  

Alle de leder myt eynre hůydt 

Van bouen bys zo beneden 

Darna coympt Mercurius weder 

Ind gyfft dem kynde vuychticheit    450 

Da yt syn voedtsel aff intfengt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A en b zijn een toevoeging, door dezelfde hand en met dezelfde inkt, en is aangebracht ter verbetering van de 

zinsvolgorde.  
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In dem .viij. mayndt coympt Saturnus     fol. 11r° 

Weder zom kynde wir lesen alsus 

Ind verkoilt dat kynt sonder verdragen 

Dat sommyge asternomine sagen   455 

Wirt dan eyn kynt geboren 

Dat syn lyff is verloren 

Ader dat vnlange leuen mach 

Verstait wat ich geschreuen sach 

Eyn meister spricht des syt gewyss   460 

Eyns mynschen lydt dat gequetzt is 

Als der mayndt ym zeichen des leeds sy 

Ind dyts de sache wa by  

Want der mayndt is nass ind wac
1
  vuycht 

Hoert me verstait wail dat    465 

Weir emans de is proeuen woilde 

De vleisch des nachtz zom maend wart hylte 

Dair soilden worme wassen ynne 

Ist als ich de wairheit bekenne 

Avicenna hoert ich kallen     470 

Wanne eyme kynde is gefallen  

Van natuyren eynche siecheit 

De meyrre ind waisset gereyt 

In dem wassen van dem maynde 

Want wir wail wissen sonder waenen   475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na wac heeft is ruimte opengelaten, alsof de kopiist van plan was om daar nog iets aan toe te voegen. 
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Dat dan waissen alle hůmŭren vuchtgen     fol. 11v° 

Vort moicht yr van den maend hueren   

Veir staide spricht Albertus 

Van den eirsten staed spricht hey alsus 

Dat der maendt is heyss ind voicht   480 

Bys hey zer helffden is vollenbracht 

Darna is hey heyss ind druege 

Bys hey vol is als ich betzuygen 

Darna is hey heyss ind kalt 

Dat is hey verluyst syn halue gewalt   485 

Kalt ind nass is hey ym lesten staed 

Bys hey weder an der sonnen ontfaet 

Ind yn desen is groiss anxst hier an 

Off sich quetzt eynich man 

Myt ysere want voicht is ind der maendt  490 

Ind yser kalt na myme waene 

Ouch sult yr wissen vurwair 

Dat eyme manne pyne swaire 

Dicke geschuyt ind quale groiss 

Als hey myt eyme wyue genoet    495 

Als des mans lydt zo vnrecht in gaet  

So deit dat wyff dick groiss quait 

Myt eyme ysere dat yr stycht by 

Ind quetzt gar seir geleufftz my 
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So dat hey is hait lange quale     500   fol. 12r° 

Dyt wissen quaide wyuen waile  

Ind ontsege ich neit mynen scheppere   

Ich seulde sycher dyngen machen mere 

Des ich gern swigen moes 

Mer eyns dyngs machen ich vch vroet  505 

Van dem maynde lyst man dat 

Soe wer wilt hey verstait  

Schene der mayndt des geleufft 

Up eyns slaiffenden mans heufft 

Den heufft swere moicht hey hauen dan  510 

Ind de romen weirt wyff off man 

Ist als man geschreuen vynt 

Heilde man ouch eyn ionck kynt 

Lange yn den schyne van dem maynde 

De gycht seulde yt comen ane   515 

In alle de leder syn 

Alsus yst beschreuen ym latyn 
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WOORDVERKLARING 

 

001. leiff   (G.: lieve): lieve      (lief) 

002. gerechter  (G.: gherecter): van gherecht; rechtmatig, billijk  (gerecht) 

 hoescheyden  (G.: hovescheden): welwillendheid    (hovescelijcheit) 

003. eyt   (G.: iet): iets       (iet) 

 zo  (G.: te): te       (te) 

 oerber   (G.: orberlec): nuttig, dienstig    (orbare) 

004. an neym ichs mi : ‘neem ik het op mij’      (anemix mi)  

006. mynne   (G.: minne): liefde      (minne)  

all  (G.: alsoe): helemaal, volledig    (al) 

 durch vlogen (G.: doer vlogen): (iemand) vervullen   (dorevliegen)  

007. beyde   (G.: Ø): zowel…als      (beide) 

In het Middelnederlands neemt ‘beyde’, wanneer het gevolgd wordt door ‘ende’, de 

kracht aan van een bijwoord met de betekenis van zowel…als. Deze betekenis zorgt voor 

een goede lezing.  

 synn   (G.: zin): gemoed       (sin) 

008. ‘dat ik aan niets anders denk’ 

011. steitlichen  (G.: ghestadelike): gestadig, met standvastigheid  (gestadelike) 

012. hoffs  (G.: hope): : ik hoop      (hopen) 

 geneissen  (G.: ghenieten): de goede gevolgen van iets ondervinden (genieten) 

013. leve   (G.: lieve): : lieve      (lieve) 

014. niet…en  (G.: niet…en): niet      (niet) 

015. wirdich  (G.: werdich): waardig     (werdich) 

018. na haynt  (G.: valiant): deugdelijk, goed zijn in zijn soort  (valiant) 

De kopiist kende het woord ‘valiant’ niet en heeft het naar alle waarschijnlijkheid 

verkeerd gekopieerd. ‘Valiant’ is een leenwoord uit het Frans. Franse leenwoorden zijn in 

het Nederlandse taalgebied wijder verspreid dan in het Duitse. Het is dan ook niet terug te 

vinden in de Mittelhochdeutsches Handwörterbuch.   

020. heymlicheide  (G.: heimelijcheit): verborgenheid    (heimelijcheit) 

022. bidden  (G.: bidde): verzoek, vraag met aandrang   (bidden) 

023. schauwen  (G.: scouwen): zien, kijken naar    (schouwen) 

025. houlder  (G.: tonhouder): gunstig gezind, vriendelijk   (hout) 

We merken op dat in het Berlijnse handschrift 187 het een constructie is zonder een 

negatiewoord. De kopiist gebruikt ‘houlder’ in de betekenis van gunstig gezind, 

vriendelijk. Het Gentse handschrift 444, daarentegen, maakt gebruik van ‘niet tonhouder’, 

wat kan gelezen worden als ‘niet vijandig’, of ‘niet boos’. 

028. enden   (G.: inden): beëindigen, tot een goed einde brengen  (enden) 

030. niet…en  (G.: noeit): niet      (niet) 

 noid   (G.: noeit): nooit       (nooit) 

Het Middelnederlands maakt gebruik van de dubbele negatie (niet…en), die nu 

verdwenen is. In deze zin komt de dubbele negatie voor samen met een andere negatie 

(noid). Letterlijk kan het dus vertaald worden als ‘zij is de beste die ik niet nooit zag’, 

maar kan vrijer vertaald worden als ‘zij is de beste ik ooit zag’. 

031. noid   (G.: noeit): nooit       (nooit) 

 nemans (G.: Ø): niemand      (nieman) 

035. lyff   (G.: lijf): lichaam, leven     (lijf) 
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 In het Middelnederlands woordenboek vindt men voor ‘lijf’ zowel lichaam als leven 

terug. In deze context kunnen beide vertalingen worden gebruikt. Het wordt dan gelezen 

als 'hoe u het lichaam heeft ontvangen’ of als ‘hoe u het leven heeft ontvangen’. 

 ontfaen (G.: ontfaen): ontvangen     (ontvaen) 

038. sagen   (G.: vertrecken): zeggen, uiteenzetten   (seggen) 

039.  verstaet zo recht (G.: verstaet te rechte): ‘begrijp het op de juiste wijze’ 

 des bid ich u  (G.: dies biddic u): ‘dat vraag ik u’ 

 ‘begrijp het op de juiste wijze, dat vraag ik u’ 

040. boiche   (G.: boeke): boeken      (boec) 

042. saeme   (G.: sade): zaad      (saet) 

Met ‘saeme’ bedoelt de kopiist waarschijnlijk het Middelnederlandse woord ‘saet’. De 

betekenis van ‘saet’ is zaad, en past perfect in deze context. Dit stemt ook overeen met het 

Gentse handschrift 444. Hij gebruikt ‘saeme’ consequent door heel de tekst. Hieruit 

kunnen we afleiden dat de kopiist het woord niet kende. 

043. beyde gader  (G.: alte gader): alle twee, beiden te zamen    (beidegader) 

In het Gentse handschrift 444 wordt ‘alte’ gebruikt als blote versterking voor het 

bijwoord/bijvoeglijk naamwoord ‘gader’. In het Berlijnse handschrift 187 vinden we 

echter beyde gader terug. Dit kan vertaald worden als ‘alle twee’, ‘beiden te zamen’, en 

deze constructie levert ook een goede lezing op.  

‘De wijze boeken doen ons verstaan (of vrijer: leren ons) dat alle mensen hun lichaam 

ontvangen uit het zaad van de vader en het zaad van de moeder beiden te zamen.’ 

044.  sperina  (G.: sperma): sperma      (?) 

Beide woorden komen niet voor in de artikelen en de woorden van het Middelnederlands 

Woordenboek. Het gaat om één en hetzelfde woord: in het middeleeuwse schrift worden 

de letters ‘m’ en ‘n’ geschreven met van elkaar los geschreven beentjes die heel sterk 

lijken op de letter ‘i’. 

045. moder   (G.: moeder): moeder      (moeder) 

 menstruum  (G.:menstruum): maandvocht     (menstrua) 

047. lyve   (G.: live): lichaam      (lijf) 

049. medicynen  (G.: medicine): medici     (medicus) 

050. buechen  (G.: boeke): boeken      (boec) 

051. saemen (G.: saet):: zaden      (saet) 

052. genoten  (G.: ghenoeten): genot hebben, gemeenschap hebben (genieten) 

053. geflossen  (G.: ghescoten): vloeien, stromen    (vlieten) 

De twee kopiisten gebruiken een ander werkwoord, maar de betekenis blijft min of meer 

dezelfde. Het Berlijnse handschrift 187 vermeldt ‘geflossen’, met de betekenis van 

stromen of vloeien, terwijl het Gentse handschrift 444 kiest voor een sterkere betekenis, 

namelijk ‘ghescoten’, wat kan gelezen worden als zich in de ene of de andere richting snel 

of met kracht bewegen. 

054. portze   (G.: poerte): vagina, schede     (porte) 

056. vaer   (G.: waen): schrik, vrees.     (vaer) 

 In het Berlijnse handschrift 187 wordt ‘sonder vaer’ gebruikt, terwijl in het Gentse 

handschrift 444 ‘dat es sonder waen’, met de betekenis ‘dat is zonder twijfel’. In het 

Gentse handschrift wordt deze constructie als stoplap gebruikt. In het Berlijnse 

handschrift daarentegen, wordt ‘sonder vaer’ gebruikt als nabepaling bij de zin. In beide 

handschriften wordt hierdoor het rijm behouden.  

057. ontfaen (G.: ontfaen): ontvangen     (ontvaen) 
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058. saem  (G.: sade): zaad, sperma     (saet) 

 materie (G.: matrice): baarmoeder, moederlijf   (matrice) 

059.  Aristoteles (G.: Aristotules): Aristoteles 

Aristoteles (384-323 v.Chr.) was naast een bekend filosoof ook een autoriteit op het 

gebied van embryologie. Hij was van mening dat het geslacht van het kind op het 

ogenblik van de conceptie werd bepaald (Delva 1983: 39). Ook onderzocht hij de functie 

van de placenta en de navelstreng. Aristoteles nam de humorenleer van Hippocrates over, 

maar vond dat deze leer enkel nut kon hebben wanneer de stoicheia erop kon worden 

toegepast (Delva 1983: 39). Hiermee bedoelde Aristoteles de vier grondkwaliteiten die 

door de tastzin van de mens kunnen worden waargenomen: koude, warmte, vochtigheid 

en droogte. Deze kwaliteiten konden zowel op de macrocosmos als op de microcosmos 

worden toegepast en waren met ander woorden universeel (Delva 1983: 39).  Tijdens de 

middeleeuwen kende de leer van Aristoteles veel weerklank bij de scholastiekers zoals bv. 

de geleerde arts-dominikaan Albertus Magnus (ca. 1204-1280). 

060. lydt  (G.: let): lid van het lichaam, lichaamsdeel   (lit) 

061. gesadt  (G.: gheset): ligt, bevindt zich    (sitten) 

062. yn wart (G.: inwert): binnenwaarts gelegen, naar binnen gekeerd (inwaert) 

063. saem  (G.: saet): zaad, sperma     (saet) 

 intfengt (G.: ontfaet): ontvangt     (ontvaen) 

064. us gyft  (G.: uut gheeft): uit, waaruit iets voorkomt; geven,  

van zich geven      (ute – gheven) 

 ynt  (G.: int): samentreking voor ‘in het’    (in) 

 genoten (G.: ghenoeten): genietingen, genot    (genieten)  

‘dat hij uitstort bij het genot.’  

Hier wordt er verwezen naar de ejaculatie van de man tijdens de geslachtsgemeenschap.  

065. beslossen (G.: besloten): gesloten, dichtgegaan    (sluten) 

066. wilch zyt (G.: welc tyt): zodra, wanneer    (welctijt) 

067.  ypocras (G.: ypocras): Hippocrates    

Hippocrates (ca 460-377 v.Chr.) wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne 

geneeskunde. Hij bevrijdde de geneeskunde van de irrationaliteit van de mystiek en het 

bijgeloof. De ervaring is voor Hippocrates niet voldoende, de empirie moet namelijk door 

het denken, de ratio verwerkt worden (Lindeboom 1981: 46). Door zijn scherp 

waarnemingsvermogen ontwikkelde hij de humorale pathologie. Het lichaam bestaat 

volgens hem uit vier lichaamssappen: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Met deze vier 

lichaamsvloeistoffen komen vier temperamenten overeen, waarvan één een overwegende 

rol speelt. Zo onderscheidt hij het flegmatieke type waarin slijm, het sanguinische waarin 

het bloed, het cholerische waarin de gele gal en het melancholieke type waarin de zwarte 

gal overweegt (Lindeboom 1981: 46). 

069. naylden (G.: naelden): naald (-n: genitief bij ‘punt’)   (naelde)  

Het gaat hier niet om het meervoud van naelde, maar om de genitief. Het moet dus 

gelezen worden als volgt: ‘het punt van de naald’. 

 punt  (G.: ort): punt       (poent) 

070.  ipocras (G.: ypocras): Hippocrates 

071. slote  (G.: sluysse): sluit, gaat dicht     (sluten) 

072. so  (G.: so): leidt voorwaardelijke bijzin in: dan   (so) 

intscheissen (G.: ontscieten): ontschieten, plots ontvallen  (ontscieten) 

073. ute  (G.: ute): uit       (ute) 



 30 

vleissen (G.: vlieten): vloeien, stromen    (vlieten) 

074. ter   (G.: ter): uit       (ter) 

portzen (G.: poerten): poort, opening     (porte) 

wilch  (G.: dat): hier gebruikt in een afhankelijke zin: dat  (welc) 

lydt  (G.: let): lid van het lichaam, lichaamsdeel   (lit) 

075. der  (G.: ter): uit       (ter) 

schempden (G.: scamelheden): schaamdelen     (schamelheit) 

gesat  (G.: gheset): gelegen, liggende    (geset) 

077. soe  (G.: so): leidt bijzin van tijd in: dan    (so) 

 setzen  (G.: sesseren): houden op     (cesseren) 

 Het Middelnederlands woordenboek vindt geen mogelijke vertaling voor ‘setzen’. Het 

Gentse handschrift 144 heeft op dezelfde plaats ‘sesseren’. ‘Sesseren’ betekent 

‘ophouden’, ‘niet voortgaan’ en past perfect in de context. De kopiist kende het woord 

niet en heeft het verkeerd gekopieerd. ‘Cesseren’ is opnieuw een Frans leenwoord, dat 

nog niet verspreid was in het Duitse taalgebied. Het is dan ook niet terug te vinden in het 

Mittelhochdeutsches Handwörterbuch.   

 harde  (G.: haer): zeer      (zeer) 

 saen  (G.: saen): spoedig      (saen) 

079.  eicklichen (G.: t’ elker): ieder, elk     (iegelijc) 

080.  zom  (G.: ten): ten       (ten)  

085. wa her  (G.: wanen): waarvandaan, van waar    (wanen) 

086. nix  (G.: Ø):  

De dichter deelt twee autoriteiten mee om zijn volgende bekentenis te boekstaven. Hij 

heeft het immers over ‘Nix ind Aristoteles’, de laatstgenoemde is natuurlijk gemakkelijk 

te identificeren maar ‘Nix’ levert echter een probleem op. Deze naam komt met geen 

enkele historische figuur overeen. 

088. spysen  (G.: spisen): eten, spijzen     (spise) 

 unferdeuwet (G.: unverduwet): onverteerd     (onverduwet) 

090.  heyste  (G.: heetste): superlatief van heet: heetste   (heet) 

 kalder  (G.: couder): comparatief van koud: kouder   (cout) 

091. kalste  (G.: couste): superlatief van koud: koudste   (cout) 

092. verdeuwen (G.: verduwen): verduwen, verteren    (verduwen) 

094. overtzellich (G.: overtullich): overtollig, overvloedig   (overtallich) 

096. zyt  (G.: tijt): tijd, tijdstip, op een bepaald ogenblik  (tijt) 

097. mit gewalt (G.: met ghewout): met kracht, hier: noodgedwongen (gewelt) 

098. verbaren (G.: baren): tevoorschijn komen, verschijnen  (baren) 

099. nuyntzeynden (G.: .xix.): negentien 

100. doyrt  (G.: duert): duurt, houdt aan     (duren) 

101. ganghe  (G.: ganghe): gaat, hier: komt    (gangen) 

103. heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

 kalt  (G.: kout): koud      (cout) 

104. nuwen  (G.: nuwer): nieuwe      (nieuwe) 

 lycht  (G.: manen): licht      (licht) 

105. alden  (G.: wanen): oude      (alde)  

We vinden bij de twee handschriften een andere beschrijving terug. In het Berlijnse 

handschrift 187 gaat het over het nieuwe en de oude licht, verwijzend naar de maan, in het 

Gentse handschrift 444 gaat het over de nieuwe en de wassende maan.  
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109. ee  (G.: eer): eer, alvorens     (eer) 

 hanghe  (G.: anghe): kwelt, benauwt     (ange) 

110. eitzlichen (G.: sulke): een of ander     (MH: ëte(s)lich) 

112. me  (G.: meer): meer      (me) 

114. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

 noede  (G.: noede): met tegenzin, moeilijk    (node) 

115. aff coempt (G.: doet): komt af      (afcomen) 

 mench  (G.: menich): veel      (menich) 

Er is geen passende betekenis gevonden voor ‘mench’. Als we dan kijken naar het Gentse 

handschrift, dan vinden we ‘menich’ terug. ‘Menich’ kan vertaald worden als ‘veel’ en 

levert ook in het Berlijnse Handschrift een passende betekenis op. Het betreft hier een 

kopiistenfout, die te verklaren is omdat de kopiist het woord ‘menich’ niet kende. Hij 

maakt immers deze fout consequent doorheen de tekst (r. 212, r. 230).  

leydt  (G.: leet): leed, kwaad     (leet) 

116. luyst  (G.: lost): lust, begeerte     (lust) 

118. we  (G.: hoe): hoe       (we) 

119. vertrecken (G.: vertrecken): vertellen, mededelen   (vertrecken) 

121. pyne  (G.: pine): moeite, inspanning    (pine) 

123. gerymen (G.: in rimen): dichten , rijmen    (rimen) 

124. reicht  (G.: recht): gepast, goed     (recht) 

 wart  (G.: ware): wordt      (werden) 

125. da  (G.: daer): waar      (daer) 

 gelaisse (G.: ghelaten): gelaten     (gelaten) 

 hayn  (G.: hebbe): heb      (hebben) 

 gedaen  (G.: ghedaen): gemaakt, gevormd    (gedaen) 

130. oeren  (G.: uren): uren      (ure) 

131. lyst  (G.: leest): leest      (lesen) 

 scryffturen (G.: in natueren): al wat er al geschreven is, geschriften (schrifture) 

De kopiisten verwijzen op een andere manier naar hun bronnen. De kopiist van het 

Berlijnse handschrift 187 haalt zijn informatie uit de geschriften (‘yn der schryffturen’), 

terwijl het Gentse handschrift 444 zijn informatie haalt uit de natuurkunde (‘in natueren’).  

132. vroet  (G.: vroet): verstandig, wijs     (vroet) 

134. roet  (G.: roet): rood      (root) 

 dunne  (G.: dinne): dun      (dunne) 

 oeren  (G.: uren): uren      (ure) 

135.  sonder  (G.: sonder): met uitzondering van, behalve   (sonder) 

 wie  (G.: hem): al wie, ieder die     (wie) 

 wilcher (G.: welker): van wie (-r: gen.mv.)    (welc) 

136.  gestuert (G.: ghescoert): verstoord, verscheurd   (storen) 

 ontdaen (G.: onthacht): losgebonden, er slecht aan toe zijnde (ontdaen) 

 ‘met uitzondering van ieder van wie de humoren verstoord en er slecht aan toe zijn.’  

De kopiisten kiezen voor synoniemen. Er is dus geen betekenisverschil tussen de beide 

woordkeuzes. 

138. dick  (G.: dicke): dikwijls, vaak     (dicke) 

varffen  (G.: vrauwe): vrouw      (vrouwe) 

 ‘Varffen’ is een kopiistenfout en moet gelezen worden als ‘vrauwe’. 

 vayle  (G.: vale): vaal, vaalbleek, geelachtig   (vale) 
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139. bleich  (G.: bleec): wit, kleurloos, mat    (bleec) 

 swartz  (G.: zwart): zwart      (zwart) 

 wayle  (G.: wale): wel, goed      (wel) 

140. ee  (G.: eer): eerder, alvorens     (eer) 

141. vort  (G.: voert): verder, volgens     (vort) 

 zwyfelen (G.: twivelen): twijfelen, onzeker zijn   (twivelen) 

 me  (G.: meer): meer      (me) 

142. zer portzen (G.: ten fundamente): uit de aars    (ter – porte) 

undertzyden (G.: uter uuttiden): uitgaan     (uuttiden) 

De kopiist van het Berlijnse handschrift heeft het woord waarschijnlijk niet goed 

begrepen. Bovendien heeft hij de constructie ‘uter uuttiden’ samengetrokken en aangepast 

aan zijn eigen taalgebruik. Zo heeft hij ‘uter’ aangepast tot ‘under’ en ‘tiden’ letterlijk 

vertaald als  ‘tzyden’. 

143. zer portzen (G.: ter poerte): uit de schede, vagina   (ter - porte) 

lyden  (G.: liden): verklaren, meededelen    (liden) 

144. zo hantz (G.: te hant): aanstonds, dadelijk    (tehant) 

146. usswart (G.: wart): naar buiten, buitenwaarts    (utewaert) 

147. vart  (G.: vaert): heeft betekenis ontwikkeld van snelle 

   spijsverbetering, gang, weg     (vaert) 

148. materien (G.: matricien): baarmoeder     (matrice) 

 vordan  (G.: voertane): verder      (vortane) 

149. synem  (G.: ‘t sinen): het zijne      (sijn) 

Als het zelfstandig gebruikt wordt, heeft ‘dat sine’, ‘dat sijn’ de betekenis van ‘het zijne, 

zijn eigendom, wat iemand toekomt’. (Cd-rom Middelnederlands – Corpus Gysseling 

1998) 

 ussgayn (G.: uutgane): naar buiten komen, uitgaan   (utegaen) 

151. de  (G.: dies): die       (die) 

 is  (G.: dies): het (3
de

 persoon enk. onz.: acc.)   (het) 

‘die het niet verstaat’ 

152. wie  (G.: waer omme): hoe      (we) 

 yt  (G.: Ø): het (3
de

 persoon enk. onz.: nom.)   (het) 

gedoigen (G.: ghedoegen): lijden, verduren    (gedogen) 

‘hoe het komt dat de vrouwen (de menstruatie) ondergaan’ 

In de zinsconstructie van r. 152 in het Berlijnse handschrift 187 ontbreekt er een 

aanwijzend naamwoord die terug verwijst naar ‘menstruum’ (r.154). In het Gentse 

handschrift, daarentegen, vinden we dit verwijswoord wel terug (G. r.158: dit).  

153. in  (G.: ens): en       (ende) 

 die  (G.: die): die       (die) 

 haven  (G.: hebben): hebben      (hebben) 

moigen  (G.: moghen): kunnen      (mogen) 

155. ist  (G.: es): is het (samentrekking is – het)    

overtzellich (G.: overtollicheit): overtollige, overvloedige  (overtallich) 

spysen  (G.: spisen): spijzen, eten     (spise) 

156. de  (G.: die): die       (die) 

zo mael (G.: te male): in hoge mate, grotelijks    (te male) 

verdevest (G.: onverduet): verteerd     (verduwen) 

157. sparina (G.: sperma): sperma, zaad      
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158. ouch  (G.: oec): ook       (ooc) 

159. vroet  (G.: vroet): verstandig, wijs     (vroet) 

160.  weirt  (G.: ware dat): wordt het 

 sache  (G.: sake): zaak, feit      (sake) 

161. heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

 hedde  (G.: hadde): zou hebben     (hebben) 

162. seulde  (G.: soudse): zou      (sullen) 

163. verdries (G.: verdriet): last, lichamelijk ongemak   (verdriet) 

164. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

 spaerina (G.: sperma): sperma, zaad       

 also  (G.: alsoe): zoals, gelijk     (also) 

 deit  (G.: doet): heeft      (doen) 

165.  vort  (G.: voert): verder, vervolgens    (vort) 

166. wanne  (G.: alse): wanneer, als     (wan) 

geschossen (G.: ghescoten): geschoten, te voorschijn komen  (schieten) 

167. zer portzen (G.: ter poerte): uit de schede, vagina   (ter - porte) 

genoten (G.: ghenoeten): genieten, vrijen    (genoten) 

168.  hie   (G.: hier): hier      (hie) 

 zo voirens (G.: voren): vroeger, te voren     (tevoren) 

 died...verstaen (G.:  daden…verstaen): laat…verstaan    (verstaen) 

 mant  (G.: wi): men het (samentrekking men – het) 

169. sesseren (G.: cesseren): ophouden     (cesseren) 

 also saen (G.: alsoe  saen): onmiddellijk, dadelijk   (saen) 

Het gebruik van ‘also’ was zeer gebruikelijk bij bijvoeglijke naamwoorden en 

bijwoorden. Het komt ook voor bij de uitdrukking ‘alsoe saen’, met als betekenis 

onmiddellijk, dadelijk. (Cd-rom Middelnederlands – Corpus Gysseling 1998)  

170.  ontfaen (G.: ontfaen): ontvangen      (ontvaen) 

De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 bedoelt hier met ‘ontfaen’ dat de vrouw 

zwanger is. De kopiist van het Gentse handschrift 444 maakt dit meteen duidelijk: ‘Alse 

dwijf kint heeft ontfaen’ (G. r.176). 

171.  vort gaen (G.: vergaen): voortgaan, verder gaan   (vortgaen) 

Er is een betekenisverschil tussen de twee woorden. De kopiist van het Berlijnse 

handschrift 187 schrijft ‘vort gaen’, terwijl de kopiist van het Gentse handschrift 444 

‘vergaen’ schrijft. De betekenissen zijn respectievelijk ‘voortgaan, verder gaan’ en 

‘ophouden, verdwijnen’. De betekenis ‘vergaen’ lijkt me hier geschikter: de auteur is 

immers aan het vertellen hoe de maandstonden ophouden als een vrouw zwanger is. 

172. genoet (G: ghenoet): genot heeft     (genieten) 

 speylt (G.: spelt): zich vermaakt, zich verlustigt   (spelen) 

173.  eicklich (G.: elc): ieder, elk      (iegelijc)  

174. cesseren (G.: cesseren): houden op     (cesseren) 

175. drait (G.: draghet): in zich draagt, is zwanger van  (dragen) 

 umb (G.: omme): om, omdat     (omme) 

 des kyntz (G.: Ø): van het kind (-z: gen.enk.)    (kint) 

177. vort  (G.: voert): verder, vervolgens    (vort) 

 saydt  (G.: seit): zegt       (seggen) 

178. duck  (G.: dicke): dikwijls, vaak     (dicke) 

 loist  (G.: lost): lust, verlangen, begeerte    (lust) 
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 groiss  (G.: groet): groot      (groot) 

179. genoet  (G.: ghenoet): genot heeft     (genieten) 

180.  aderen  (G.: aderen): aders      (adere) 

 materie (G.: matricen): baarmoeder     (matrice) 

 portz  (G.: poert): vagina, schede     (porte) 

181. des mans (G.: ’s mans): van de man (-s: gen.enk.)   (man) 

 lede  (G.: lede): lid van het lichaam, lichaamsdeel  (lede) 

gescoirt (G.: ghescoert): van kracht beroofd    (storen) 

 Met ‘lede’ verwijst de kopiist naar het mannelijke geslachtsdeel. 

 182. umb  (G.: omme): om      (omme) 

vort geschossen (G.: voert ghescoten): voort geschoten, voort gevloeid (schieten) 

183. ynt  (G.: in dat): in het 

 genoeten (G.: ghenoeten): genieten     (genieten) 

184. spyse   (G.: spise): voedsel, eten     (spise) 

 ontfaet  (G.:  ontfaet): ontvangt      (ontvaen) 

185. ummer  (G.: emmer): altijd, steeds     (emmer) 

 dat verstaet (G.: dat verstaet): dat is duidelijk 

186. zo  (G.: te): te       (te) 

hulpen  (G.: hulpen): helpen      (helpen) 

187. raede  (G.: rade): opening      (rete) 

188. wilche zyt  (G.: welc tyt): zodra, wanneer    (welctijt) 

 drait  (G.: draecht): in zich draagt, is zwanger van   (dragen) 

189. gewynd (G.: twint): in het geheel niet, volstrekt niets    (twint) 

‘Gewynd’ komt voor in de uitdrukking ‘niet…en…twint’ en het fungeert in de tekst als 

een bijwoord van graad. Het wordt dan gelezen als ‘in het geheel niets, volstrekt niets’. 

190.  mer  (G.: maer): maar      (maer) 

191. sinnen  (G.: sinnen): begeerten, zinnen     (sin) 

192. natuyren (G.: natueren): van de natuur     (nature) 

 spyll  (G.: spel): spel, plezier      (spel) 

De combinatie ‘natuyren spyll’ wijst op de geslachtsgemeenschap tussen een man en een 

vrouw. 

 zo  (G.: te): te       (te) 

dryven  (G.: driven): bedrijven     (driven) 

193. wynnen (G.: wriven): winnen, verwekken    (winnen) 

194.  genoichde (G.: ghenoechte): genot, genoegen, vreugde   (genoechte) 

 Selyn  (G.: Solijn): Soranus 

De Griekse arts Soranus van Ephese (78-117 n.Chr.) heeft een uitmuntend werk voor 

vroedvrouwen geschreven. Zijn werk Gyneikeia bestaat uit vier delen en behandelt 

verschillende vrouwenziekten, de verloskunde en de verzorging van zuigelingen. Het 

werk was zowel in het Westen als in het Oosten wijdverspreid. Het werd in het Westen 

bekend door Muscio. Hij wordt o.a. door Albertus Magnus en Thomas Cantimpré 

aangehaald. (Delva 1983 en Lindeboom 1981) 

195. umb  (G.: omme): om      (omme) 

portze   (G.: poerte): vagina, schede     (porte) 

seir  (G.: zeere): zeer, in hoge mate    (sere) 

 verhytzt (G.: verhit): verhit, gloeiend heet    (verhit) 

197.  schreifft (G.: scrijft): beschrijft, mededeelt    (schriven) 
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198. geyn…en (G.: gheen): geen      (geen) 

deyr  (G.: dier): dier, levend wezen    (dier) 

199. sonder  (G.: sonder): behalve, met uitzondering van   (sonder) 

200. merie  (G.: merie): merrie, het vrouwelijke paard   (merie) 

202. Trocula (G.: Tortula): Trotula 

 Er zijn twee thesen over de naam Trotula, elk met hun gezaghebbende 

vertegenwoordigers: zij die Trotula beschouwen als een Salernitaanse vroedvrouw uit de 

11
de

 - 12
de

 eeuw, en anderzijds diegenen die de term enkel zien als een aanduiding voor 

een typisch genre geneeskundig traktaat (Delva 1983: 58). Naar deze naam is de Liber 

Trotula genoemd, het standaardwerk van de praktijkgerichte middeleeuwse 

vrouwengeneeskunde.  

begertz  (G.: verberghes): verbergt, houdt geheim   (verbergen) 

203.  als  (G.: alse): zoals, gelijk     (alse) 

204. leyd  (G.: leet): leed, pijn      (leet) 

205. geferfft  (G.: ghevervet): gekleurd, geverfd    (geverwen) 

 wyss  (G.: wit): wit, verwijst naar de witte vloed der vrouwen (wit)  

Dit tekstfragment gaat over het witverlies bij vrouwen. De dichter maakt de vergelijking 

tussen de menstruatie en het witverlies. Hij vertelt het publiek onder andere dat niet alle 

vrouwen het hebben maar als ze er last van hebben dat het veel pijn doet. 

 207. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

 na  (G.: na): volgens      (na) 

schrifftuyren (G.: scriftueren): al wat er al geschreven is, geschriften (schrifture) 

208. kalt  (G.: cout): koud      (cout) 

 natuyren (G.: natueren): aard, temperament     (nature) 

209. wysze  (G.: witte): witte vloed der vrouwen    (wit) 

210.  wysze  (G.: witte): wit       (wit) 

 noed  (G.: noede): nood      (noot) 

212.  mench  (G.: menich): veel      (menich) 

Er is geen passende betekenis gevonden voor ‘mench’. Als we dan kijken naar het Gentse 

handschrift 444, dan vinden we ‘menich’ terug. ‘Menich’ kan vertaald worden als ‘veel’ 

en levert ook in het Berlijnse handschrift 187 een passende betekenis op. Het betreft hier 

een kopiistenfout, die te verklaren is doordat de kopiist het woord ‘menich’ niet kende. 

Hij schrijft immers deze spelling consequent doorheen de hele tekst (r. 115, r. 230).  

 quait  (G.: leet): kwaad, slecht     (quaet) 

214. bedauwt (G.: bedauwet): vochtig, doorweekt wordt   (bedauwen) 

 nass  (G.: nat): nat, doorweekt     (nat) 

215. boich  (G.: boec): boek      (boec) 

 pictagoras (G.: Pictogoras): Pythagoras 

Bij de opkomst van de Ionische natuurfilosofie werd de band tussen geneeskunde en 

religie minder sterk. Het waren namelijk de wijsgeren die steeds meer de rol op zich 

namen van medicus. Pythagoras (ca. 569 - 507 v.Chr.) was zo’n filosoof-dokter. Hij 

richtte een gemeenschap op waar een harmonieus en gezond leven het uitgangspunt was. 

Dit werd bekomen door een vaste dagorde, een streng dieet en religieuze bezinning. 

Vanuit zijn wijsgerig denken introduceerde hij de geneeskunde met het getal als 

belangrijke grootheid (Lindeboom 1981: 43).  

217. ind  (G.: ende): en        (ende) 

218. saen  (G.: saen): spoedig       (saen) 
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         zom  (G.: ten): ten       (ten)  

ende  (G.: inde): einde       (inde) 

219. also  (G.: alsoe): zoals, gelijk     (also) 

220. wie  (G.: hoe): hoe       (we) 

 eicklich (G.: elc): iedere, elke       (iegelijc) 

lyff  (G.: lijf): lichaam       (lijf) 

 intfengt (G.:ontfeet): ontvangt      (ontvaen) 

221. genoich (G.: ghenoech): genoeg, in voldoende mate   (genoeg) 

 gesaicht (G.: gheseit): gezegd, gesproken    (seggen) 

222. heymlicheit (G.: heimelicheit): heimelijkheid, verborgenheid   (heimelijcheit) 

223. gelich als (G.: ghelijc dat): zoals, gelijk     (gelike) 

In het Middelnederlands kan ‘gelike’ als versterkende bepaling bij voegwoorden en 

bijwoorden optreden. Als ‘gelike’ bij het voegwoord als(e) staat, kan het zowel 

vergelijkend voegwoord als voegwoord van wijze zijn. Hier versterkt ‘gelike’ het 

voegwoord ‘als’ tot een vergelijkend voegwoord met de betekenis ‘zoals, gelijk’. (Cd-rom 

Middelnederlands – Corpus Gysseling 1998) 

geyn…en (G.: gheen): geen      (geen) 

boem  (G.: boem): boom      (boom) 

225.  en…geyn (G.: gheen): geen      (geen) 

zwaren  (G.: twaren): uit tewaren: voorwaar, voorzeker   (twaren) 

226. offenbaren (G.: oppenbaren): tonen, tevoorschijn brengen   (openbaren) 

227.  rysen  (G.: risen): laten opkomen      (risen) 

‘Zoals geen boom vrucht kan hebben (beter: dragen) zonder bloemen, zoals ik las, zo 

kunnen geen vrouwen voorwaar vrucht tonen, of zij moeten eerst hun bloemen laten 

opkomen.’ 

 De tekst maakt een vergelijking tussen een vrouw en een boom. Met deze vergelijking 

bedoelt hij dat de vrouw niet zwanger kan worden vooraleer zij voor de eerste keer 

menstrueert. 

228. hie by   (G.: hier mede): bovendien, hierbij    (hierbi) 

deyll  (G.: einde): deel, gedeelte     (deel) 

bewysen (G.: wisen): onderwijzen     (bewisen) 

229. sagen  (G.: segghen): zeggen, spreken    (seggen) 

230. wie  (G.: hoe): hoe       (wie) 

mench  (G.: menich): menig [zie r. 212]    (menich) 

wyff  (G.: lyf): vrouw      (wijf) 

 intfengt (G.:ontfeet): ontvangt      (ontvaen) 

Dit komt niet overeen met het Gentse handschrift 444 waarin de kopiist schreef ‘hoe elc 

mensche zijn lijf ontfeit.’.  Toch past ‘wie dat mench wyff intfengt’ ook in deze context. 

Er is dus geen sprake van een fout.  

231. we   (G.: hoe): hoe       (we) 

lyff  (G.: lijf): leven, lichaam      (lijf) 

 gewynne (G.: ghewinne): verkrijgt      (gewinnen) 

232. na  (G.: haer waert): naar      (naer) 

 myr  (G.: Ø): mij       (mij) 

In het Berlijnse handschrift 187 lokt de kopiist het publiek met ‘Hoert na myr wie ich 

begynnen.’ of ‘Luister naar mij hoe ik begin.’. In het Gentse handschrift 444 lezen we 
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echter ‘Hoert haer waert want ict beghinne.’ of ‘Luister hiernaar, want ik begin’. Beide 

versies zeggen hetzelfde maar op een andere manier.     

 wie  (G.: want): hoe      (wie) 

233.  eirst  (G.: ierst): al dadelijk, bij het begin    (eerst) 

 intfaen  (G.: ontfaen): ontvangen     (ontvaen) 

234. dagh  (G.: Ø): dagen       (dach) 

mylch  (G.: melc): melk      (melc) 

235. bloit  (G.: bloet): bloed      (bloet) 

 ander   (G.: dander): tweede      (ander) 

236. oirloff  (G.: orlove): toestemming, goedkeuring   (orlof) 

 gewaighe (G.: ghewaghe): maak gewag ervan, meld het  (gewagen) 

237.  eicht  (G.: echt): daarna, later      (echt) 

238.  de   (G.: die): die        (die) 

 machen (G.: maken): veroorzaken, teweeg brengen   (maken) 

239. sulchs  (G.: dat): zulks, dat (-s: accusatief)    (sulcs) 

 machen (G.: make): maak, verklaar     (maken) 

kont  (G.: cont): bekend      (cont) 

‘dat ik u dat bekend maak (of vrijer: mededeel)’ 

240. zo  (G.: t’): tot       (te) 

 stucke   (G.: clote): stuk, brok      (stuc) 

 ront  (G.: ront): ronde      (ront) 

241. gelych  (G.: ghelike) : gelijk, zoals     (gelijc) 

Soms wordt ‘gelijc’ een voegwoord, door dat de eigenlijke voegwoorden ‘dat’, ‘alse’ of 

‘of’ werden weggelaten. Dit gebeurt hier omwille van de rijm. Zie ook r. 223. (Cd-rom 

Middelnederlands – Corpus Gysseling 1998) 

242. sycherlich (G.: sekerlike): zeker, gewis     (sekerlijc) 

243. scheffenisse (G.: ghesceppenesse): vorm      (gesceppenesse) 

 dem kynde (G.: den kinde): aan het kind (-m: datief)   (kint) 

245. vunfften (G.: vijfte): vijfde      (vijfte) 

 dan  (G.: dan): daarop, vervolgens    (dan) 

246. waissen (G.: wassen): aangroeien      (wassen) 

 eme  (G.: hem): aan hem 

247. weist  (G.: Ø): groeit       (wassen) 

kenliche (G.: kenleke): herkenbare      (kenlike) 

huyt  (G.: huut): huid      (huut) 

‘In de vijfde zeven dagen daarop groeien aan hem aderen en benen en vervolgens daarna 

groeit aan hem vlees en herkenbare huid.’ 

249. gemeynlichen (G.: ghemeenlike): tezamen, gezamenlijk    (gemeenlike) 

250. sicherlichen (G.: sekerlike): zekerlijk, gewis    (sekerlike) 

253. vol waissen (G.: volwassen): volgroeid, tot volle groei gekomen  (volwassen) 

250. des  (G.: des): zodat, waarin      (des) 

 sycherlich (G.: sekerlike): zeker, gewis     (sekerlijc) 

‘zodat ik (hen) hierin zeker volg’ 

In de zinsconstructie van het Berlijnse handschrift 187 ontbreekt er een naamwoord die 

terug verwijst naar ‘de vrauwen’ (r.249). In het Gentse handschrift daarentegen, vinden 

we dit verwijswoord wel terug (G. r.280: hem).  

251. man  (G.: men): men      (men) 
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252. mant  (G.: men): men het (samentrekking men – het)  (men – het) 

253. vol waissen (G.: volwassen): volgroeid, tot volle groei gekomen (volwassen) 

‘Wat alle vrouwen tezamen verkondigen, waarin ik hen zeker volg, dat is dat binnen 

veertig dagen nadat men het begint te dragen, het kind volgroeid is.’ 

255. under wylen (G.: onder wilen): nu tot dan, van tijd tot tijd  (onderwilen) 

ungewaendt (G.: onghewaent): zonder twijfel     (ongewaent) 

257. gestoert wirt (G.: ghestoert werden): verstoord worden (in hun ontwikkeling)(storen) 

 zo menchen stonde(G.: te meneger stont): dikwijls     (stonde) 

259. unbehoet (G.: onghehoet): onvoorzichtig     (ongehoet) 

 mencherhande (G.: sulke): menigerlei, verschillend    (menigerhande) 

260. kleyn  (G.: cleene): weinig, gering     (cleine) 

gewach (G.: ghewach): melding, vermelding    (gewach)  

‘Nochtans zeg ik dat men vindt van tijd tot tijd en zonder twijfel, dat een kind dat voor de 

vijfde maand verstoord wordt (in zijn ontwikkeling) omdat de vrouw ongezond is en 

onvoorzichtig in zulke zaken, zodat ik weinig melding wil maken’ (beter: ‘zodat ik hier 

weinig verder wil zeggen’). 

261. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

 sagen vor (G.: segghen vort): voortzeggen, verder vertellen  (vortseggen) 

262. vrauwe  (G.: vraye): waar, betrouwbaar     (vray) 

‘Vrauwe’ past niet in de zinsconstructie, het levert immers geen goede lezing op. In het 

Gentse handschrift 444 staat op dezelfde plaats ‘vraye’, met als betekenis ‘waar, 

betrouwbaar’. Deze betekenis past wel in de zinsconstructie. Het gaat hier waarschijnlijk 

om een kopiistenfout omdat de kopiist ofwel het woord niet kende en het verkeerd heeft 

gelezen ofwel het woord gewoon verkeerd heeft gekopieerd. 

264. wa aff  (G.: wanen): waarvandaan      (wanen) 

266. sonder  (G.: sonder): zonder      (sonder) 

 spraiche (G.: sprake): spraak, het vermogen om te spreken  (sprake) 

 namen  (G.: name): naam      (name) 

267. plynius  (G.: Plinius): Plinius Secundus 

 Casius Plinius Secundus heeft de Historia Naturalis geschreven, een uitgebreid 

compilatie- werk, met inhoudsopgave en bibliografie van honderden auteurs en met 

onderwerpen zoals de mens, plantaardige en dierlijke medicamenten, enz. Plinius 

vermeldt overal zijn bronnen, maar zonder dat het duidelijk wordt wat uit eerste, tweede 

of derde hand wordt gebruikt. Het voornaamste bezwaar tegen het werk is dat het vrijwel 

geheel op lectuur en nauwelijks op waarneming en experiment gebaseerd is. Het werk was 

een belangrijke bron van kennis voor de middeleeuwen. (Woordenboek der Oudheid 

1965: 2303-2304) 

268. uss  (G.: uter): uit        (ute) 

 leveren  (G.: leveren): lever      (levere) 

269. zer stat  (G.: ter stat): terstond, dadelijk     (stat) 

‘dat uit de lever een (ader) komt gegaan’ 

In de zinsconstructie in r. 269 van het Berlijnse handschrift 187 ontbreekt er een 

zelfstandig naamwoord. In het Gentse handschrift 444 vinden we in de equivalente zin het 

zelfstandig naamwoord ‘adere’ terug (G. r.298: adere). Dit levert een passende lezing op: 

de auteur vermeldt immers dat er een ader loopt van de lever tot in het kind, dat door deze 

ader wordt gevoed. 

270.  sagen  (G.: segghe): zeg      (seggen) 
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271. gheit  (G.: gaet): gaat      (gaen) 

 ynn  (G.: inne): binnen      (in) 

272. na dem  (G.: nadien): zoals, gelijk     (nadien) 

274. da  (G.: daer): waar      (daer) 

 by  (G.: bi): van       (van) 

 mois  (G.: moet): moet      (moeten) 

275. da bi  (G.: daer ’t bi): waarbij     (daerbi) 

276. so langhe (G.: tes): zo lang      (lange) 

277. bueche  (G.: boeke): boeken      (boec) 

278. heischt  (G.: heet): noemt      (heten) 

menstruus (G.: menstruum): menstruatievocht     (menstrua) 

279. ewenich (G.: een luttel): een beetje, een weinig   (ewenich) 

280. wail  (G.: wel): wel, goed      (wel) 

281. wa aff  (G.: wanen): waarvandaan      (wanen) 

282. vroemt  (G.: vroemt): baat, tot voordeel is     (vromen) 

 ‘dat het de mens tot voordeel is voor zijn leven’  

283. den vrauwen (G.: den wiven): van de vrouw (-n: genitief bij ‘punt’) (vrouwe) 

 ‘en uit de borsten van de vrouw gaat.’ 

284. adergen (G.: clene aderen): adertjes     (ader) 

In het Middelnederlands zijn er twee manieren om een diminutief te vormen. De eerste 

methode is om het zelfstandig naamwoord vooraf te laten gaan door ‘cleine’, zoals in het 

Gentse handschrift 444 is gebeurd. De tweede manier is door aan het zelfstandig 

naamwoord het suffix –gen toe te voegen. 

dat verstaet (G.: dat verstaet): dat is duidelijk 

285. waen  (G.: waen): twijfel       (waen) 

286. doent…her gaen(G.: nemen…haer gaen): begeven zich 

 ‘en begeven zich naar de borst’. 

287.  durch  (G.: doer): door      (door)  

 adren  (G.: aderen): aderen      (adere) 

288. wilch   (G.: dat): hier gebruikt in een afhankelijke zin: dat  (welc) 

 mylch  (G.: melc): melk      (melc) 

 moes  (G.: moet): moet      (moeten) 

289. sele  (G.: ziele): ziel, anima     (siele) 

gesandt (G.:  ghesint): gezonden      (senden) 

290. vunfftzich (G.: .xlv.): vijftig      (vijftich) 

De twee handschriften geven niet dezelfde informatie over wanneer de ziel door God aan 

het kind wordt gezonden. In het Berlijnse handschrift 187 wordt de ziel na veertig of 

vijftig dagen aan het kind gezonden, terwijl in het Gentse handschrift 444 het na veertig of 

vijfenveertig dagen gebeurt.  

umbtrynt (G.: in ‘t kint): in het kind     (kint) 

 In het Berlijnse handschrift 187 vindt men ‘umbtrynt’ terug. Dit woord komt ook later in 

de tekst nog terug (r. 344) en heeft als betekenis ‘rondom’. Dit levert hier echter geen 

goede lezing op. Het Gentse handschrift 444 vermeldt in de equivalente zin ‘intkint’, met 

de betekenis van ‘in het kind’. De zin kan dan als volgt gelezen worden: ‘De ziel wordt 

door God gezonden na veertig of vijftig dagen aan het kind, en dan nog bijwijlen vroeger.’ 

291. nochtant (G.: nochtan): dan nog     (nochtan) 

bywilen (G.: onder wilen): bijwijlen, somwijlen   (bewilen) 
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eer  (G.: eer): eerder, vroeger     (eer) 

293.  als  (G.: Ø): zoals, gelijk      (alse) 

 gewaigen (G.: Ø): gewagen, gewag maken    (wagen) 

Regel 293 in het Berlijnse handschrift 187 komt niet overeen met de equivalente regel 331 

van het Gentse handschrift 444. Er staat respectievelijk ‘als ich de meister hoiren 

gewaigen’ en ‘en salmen maer .vij. maent dragen’. Een mogelijke verklaring zou kunnen 

zijn dat het Gentse handschrift 444 en het Berlijnse handschrift 187 verschillende leggers 

hebben.  

295.  zo  (G.: te): na       (te) 

 lyff  (G.: lijf): leven      (lijf) 

ontfaen (G.:  ontfaen): ontvangen      (ontvaen) 

296. moissen (G.: moeten): moeten      (moeten) 

vort gaen (G.:  voert gaen): voortkomen     (voertgaen) 

‘Die na veertig dagen het leven ontvangen moeten in zeven maanden voortkomen.’ 

297.  rueren  (G.:  rueren): bewegen      (roeren) 

298.  duyren  (G.:  dueren): uithouden      (duren) 

‘En die na vijfenveertig dagen zullen bewegen, zullen het niet tot negen maanden 

uithouden, ze zullen ter wereld komen.’ 

300. verstaet (G.: verstaet): luister naar     (verstaen) 

 hait  (G.: hebt): hebt      (hebben) 

vernomen (G.:  vernomen): vernomen, gehoord    (vernemen) 

‘Luister naar wat u niet hebt gehoord’ 

301.  ungewaendt (G.:  onghewaent): zonder twijfel     (ongewaent) 

 ‘en weet wel al zonder twijfel’ 

302. de   (G.: die): die        (die) 

303.  wail  (G.: wel): wel, goed      (wel) 

mogen  (G.:  mogen): in staat zijn, vermogen    (mogen) 

305. zo  (G.: te): in       (te) 

306. lyff  (G.:  lijf): leven       (lijf) 

‘Maar weet dat men vindt beschreven: een kind dat in de achtste maand wordt geboren, 

dat zal sterven.’ 

307.  ere  (G.:  eer): eerdere (zeven maanden)    (eer) 

308.  gepynicht (G.:  verpijnt): zich uitgeput, zich afgemat   (verpijnen) 

309. we  (G.: hoe): hoe       (we) 

310.  vermoedt (G.:  vermoeyt): zich uitgeput, zich afgemat    (vermoeden) 

         harde  (G.:  harde): in hoge mate, zeer     (harde) 

        unsachte (G.:  onsochte): pijnlijk      (onsachte) 

311.  behoifft (G.:  behovet):  behoeft, heeft..nodig    (behoeven) 

 rasten  (G.: rusten): rust, verpozing     (rust) 

312.  zo maile (G.: al te male): geheel, volkomen    (altemale) 

‘Want het had zich in de eerdere zeven maanden al te veel uitgeput over hoe het ter 

wereld kon komen, daarom was het zeer pijnlijk uitgeput en daarom behoeft het volkomen 

rust in de achtste maand.’ 

313. unlanghe (G.: onlanghen): korte, niet lange    (onlange) 

 zyt  (G.: tijt): tijd, tijdstip, op een bepaald ogenblik  (tijt) 

314. des  (G.: des): daardoor, daarom     (des) 

 got  (G.: God): God      (God) 



 41 

 gebenedydt (G.: ghebenedijt): geprezen, geloofd    (gebenedijt) 

 ‘daarom zij God geprezen.’ 

Op regel 314 volgt ‘Trauwe nu weir goit gesaicht’. Als we dit vergelijken met het Gentse 

handschrift 444 dan merken we op dat er behalve het lyrische intermezzo ook een drietal 

regels ontbreken. Waarschijnlijk heeft de kopiist van het Berlijnse handschrift 187 deze 

regels per vergissing overgeslagen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat deze regels 

ook niet in de legger terug te vinden waren. De regels die ontbreken, zijn: 

 Die dese natuere heeft ghegeven 

 Dat alsoe wel moghen leven 

 Van .vij. maenden ende van achten     (G.444: 354 – 356) 

 Uit deze regels blijkt dat het beter is om regel 314 van het Berlijnse handschrift 187 te 

vertalen in het licht van de daaropvolgende regels in het Gentse handschrift 444: ‘Daarom 

zij God geprezen die deze natuurwet heeft uitgevaardigd dat die van zeven maanden even 

goed kunnen leven als die van acht.’ 

315. trauwe  (G.: trouwen): in waarheid, voorwaar   (trouwe) 

 nu  (G.: mi): nu, thans      (nu) 

 goit  (G.: goet): goed, geschikt, gepast    (goet) 

 ‘In waarheid nu ware goed gezegd’ 

316.  we  (G.: hoet): hoe       (we) 

intfengt (G.:  ontfeit): ontvangt      (ontvaen) 

317.  natuyr  (G.:  natuere): aard, temperament     (nature) 

         seden  (G.:  seden): karakter, inborst     (sede) 

318.  volcomen (G.:  volcommen): volmaakt, voltooid    (volcomen) 

319. sterne  (G.: sterre): ster      (sterre) 

320. hoege  (G.: hoeghe): hoog      (hooch) 

haerd  (G.: Ø): zeer       (harde) 

verre  (G.: verre): ver      (verre) 

322.  also  (G.: alse): alzo       (also) 

 als  (G.: alse): als       (als) 

 hynnen  (G.: hier): van hier      (henen) 

‘zo ver als van hier tot daar’, hier in de betekenis: zo ver als van de aarde tot de zon. 

323.  bescheidenheit (G.:  besceedenheit): oordeelsvermogen    (besceidenheit) 

324.  reden  (G.:  redenen): rede       (redene) 

326. spere  (G.: spere): sfeer       (spere) 

 als  (G.: alsic): zoals      (als) 

327.  groissen (G.: groeten): veel      (grote) 

moedt  (G.:  moet): hartstocht, drift      (moet) 

dem kynde (G.: den kinde): aan het kind (-m: datief)   (kint) 

Op regel 327 volgt ‘glicher wys als ich beschreven vynde’. Als we dit vergelijken met het 

Gentse handschrift 444 dan merken we op dat er een viertal regels ontbreken. 

Waarschijnlijk is de kopiist van het Berlijnse handschrift 187 deze regels vergeten te 

kopiëren. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat deze regels ook niet in de legger terug 

te vinden zijn. De regels die ontbreken, zijn: 

 Ende overmoedegen, als ic ‘t vinde. 

 Mars, dat es die derde planete, 

 Die maect dat kint erre ende wreet. 

 Dan comt Venus ende ghevet den kinde 
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 Begerte, als ic ’t gheschreven vinde.     (G. 444: 375 – 378) 

Uit deze regels blijkt dat het beter is om regel 327 van het Berlijnse handschrift 187 te 

vertalen in het licht van de daaropvolgende regels in het Gentse handschrift 444: ‘en trots, 

zoals ik het geschreven vind. Mars dat is de derde planeet, die maakt het kind driftig en 

kwaadaardig. Dan komt Venus en geeft het kind verlangen, zoals ik het geschreven vind.’ 

Het Berlijnse handschrift maakt immers geen vermelding van de invloed van de planeten 

Mars en Venus. Dit wijst waarschijnlijk op een kopiistenfout want volgens de 

middeleeuwse kennis hadden alle zeven planeten een invloed op het ongeboren kind, het 

is dus niet logisch dat deze twee planeten ontbreken in de beschrijving. 

328. glicher wys (G.: Ø): zoals, evenals, op dezelfde wijze als  (gelikerwise) 

In het Middelnederlands kan ‘gelikerwise’ verbonden worden met de voegwoorden ‘als’ 

en ‘dat’. Het wordt dan gelezen als ‘zoals, evenals, op dezelfde wijze als’. (Cd-rom 

Middelnederlands – Corpus Gysseling 1998) 

329. der luxurien (G.: luxurien): van onkuisheid, dartelheid   (luxure) 

spele  (G.: spele): spel      (spel) 

In het Gentse handschrift 444 is er ‘van luxurien ende van spele’ gekopieerd, in het 

Berlijnse handschrift, daarentegen,  is deze zin samengetrokken tot  ‘van der luxurien 

spele’. 

‘Jupiter volgt daarna, zijn sfeer geeft, maar ik versta, grote drift aan het kind, zoals ik 

beschreven vind, van spel van onkuisheid.’ 

330.  des  (G.: des): daardoor, daarom     (des) 

 kynt  (G.: tkind): kind      (kint) 

331. also  (G.: alsoe): zoals, gelijk     (also) 

 als  (G.: Ø): stellig, ontwijfelbaar     (als) 

gemyrcken (G.:  ghemerken): opmerken, waarnemen    (gemerken) 

332.  soe  (G.: so): dan, en dan      (so) 

geronnen (G.: gheronnen): gelopen     (rinnen) 

333.  ind  (G.: ende): en       (ende) 

 dem kynde (G.: den kinde): aan het kind (-m: datief)   (kint) 

lychticheit (G.:  lichtichede): levendigheid, vrolijkheid    (lichticheit) 

334. verstentenisse (G.:  onthoutdene): verstand, rede, geest    (verstandenisse) 

 wisheit  (G.:  ghedachtichede): wijsheid, helder oordeel   (wijsheit) 

De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 gebruikt andere zelfstandige naamwoorden 

dan de kopiist van het Gentse handschrift 444, maar er is nauwelijks een verschil in 

betekenis. Want de zon  heeft in beide manuscripten een invloed op de ratio van het 

ongeboren kind.  

335. als  (G.: na dat): zoals, gelijk     (als) 

bekennen (G.: kinne): opmerk, waarneem    (bekennen) 

336. wyssheit (G.: bliscap): wijsheid, helder oordeel    (wijsheit)  

ynne  (G.: inne): in        (in) 

‘Ynne’ is een voorzetsel en hoort bij ‘dem kynde’. De zin kan dan als volgt gelezen 

worden: ‘Mercurius, zoals ik waarneem, zendt in het kind wijsheid en blijdschap in aardse 

zaken’. 

337. blytschaff (G.: lost): vreugde, vrolijkheid     (bliscap) 

 ertschen (G.: eerdschen): aards, van de aarde    (erdsc) 

 sachen  (G.: saken): zaken, aangelegenheden    (sake) 



 43 

Ook Mercurius heeft een invloed op het ongeboren kind. Het Berlijnse handschrift 187 

vermeldt dat Mercurius het ongeboren kind wijsheid en blijdschap in aardse zaken 

schenkt, in het Gentse handschrift echter 444 geeft Mercurius het kind blijdschap en grote 

lust in aardse zaken. Er is dus sprake van een betekenisverschil tussen de twee 

manuscripten.  

338. maendt  (G.: Mane): maan       (maent) 

In het Middelnederlands kwam het soms voor dat men voor de maan ‘maent’ gebruikte. 

Ook in het Berlijnse handschrift 187 gebeurt dit op een consequente manier. ‘Maent’ kan 

dus vertaald worden als ‘maand’ of als ‘maan’.  

 den kynderen (G.: die kinder): kinderen (-n: accusatief)   (kint) 

339. snel  (G.: snel): levendig       (snel) 

verdich (G.: besich): naarstig, druk      (besich) 

wesen  (G.: wesen): wezen, aard, karakter    (wesen) 

 ‘De maan kan de kinderen levendig en naarstig maken in hun karakter.’ 

340. hie  (G.: nu): nu, op dit ogenblik     (hier) 

ende  (G.: inde): eind       (ende) 

van desem (G.: van desen): aan dit 

341. sagen…vort (G.: seggen…voert): zeg voort, vertel verder  (vortseggen) 

 uch  (G.: Ø): ook, bovendien     (ooc) 

342. da…af  (G.: daer…af): daarvan     (af) 

 yr  (G.: ghi): u 

 neit…en (G.: niet…en): niet      (niet) 

‘Nu maak ik een einde aan dit en vertel ook verder over de waarheid, waarvan u niet heb 

gehoord.’ 

343. zeichen (G.: teekene): teken van de dierenriem, sterrenbeeld (teken)  

 firmament (G.: firmament): firmament, uitspansel   (firmament) 

344.  gefestigt (G.: ghevest): geworteld, gegrondvest   (gevesticht) 

umbtrynt (G.: omtrent): rondom      (ommetrent) 

345. astronomine (G.: astronomine): sterrenkundigen    (astronomijn) 

346.  zweilff  (G.: .xij.): twaalf      (tweilf) 

 zeichene (G.: teekine): tekens (van de dierenriem)   (teken) 

‘De tekens zijn in het firmament allemaal bevestigd rondom de zon, dat schrijven ons de 

sterrenkundigen, dat er twaalf van zo’n tekens zijn.’ 

347. pleit  (G.: pleghet): pleegt      (plegen) 

 zo allen tiden (G.: tallen tiden): altijd, steeds    (tijt) 

348. voerwart (G.: vorwaert): voorwaarts, vooruit     (vorwaert) 

 zeichenen (G.: teekene): tekens (van de dierenriem)   (teken) 

349. zo eicklichen (G.: telker): elke, iedere     (iegelijc) 

350. ummer  (G.: emmer): telkens       (emmer) 

rynnen  (G.: rinnen): lopen      (rinnen) 

‘En de zon pleegt steeds in deze tekens vooruit te gaan, en moet elke maand telkens 

beginnen in een teken te lopen.’ 

351. natuyre (G.: natuere): aard, temperament     (nature) 

352. intfangen (G.: ontfangen): ontvangen     (ontvaen) 

ouch  (G.: oec): ook, bovendien     (ooc) 

 schrifftuyre (G.: scriftuere): al wat er al geschreven is, geschriften (schrifture) 
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353. gesat  (G.: ghesat): gezeten, geplaatst    (sitten)  

 ‘Van deze tekens hebben we ook ons karakter ontvangen, zeggen de geschriften, en zij 

zijn aan de hemel geplaatst.’    

354.  astronomine (G.: astronomine): astronomen, sterrenkundigen  (astronomijn) 

doent verstaen (G.:  doen…verstaen): laten verstaan    (verstaen) 

355. zeichen (G.: teekene): tekens (van de dierenriem)   (teken) 

 durch  (G.: door): door      (door) 

356. sonne  (G.: sonne) : zon      (sonne) 

 pleget  (G.: pleget): pleegt      (plegen) 

357.  zo eicklichen (G.: telker): elke, iedere     (iegelijc) 

De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 is vergeten een zelfstandig naamwoord te 

kopiëren. In het Gentse handschrift 444 vinden we ‘maent’ terug. Dit woord past ook in 

regel 357 van het Berlijnse handschrift 187 en kan dan gelezen worden als ‘Astronomen 

laten ons verstaan dat de zon deze twaalf tekens pleegt te doorlopen, elke maand een, 

zoals men zegt, en het begint in januari.’ 

 eyn  (G.: eens): een       (een)  

 man  (G.: men): men      (men) 

 seget  (G.: seget): zegt, spreekt     (seggen) 

358.  begynt  (G.: begint): begint      (beginnen) 

 Januarius (G.: marcius): januari       

Volgens het Berlijnse handschrift 187 begint het astrologische jaar in januari, terwijl in 

het Gentse handschrift 444 het astrologische jaar aanvangt in maart. Volgens de 

middeleeuwse kennis  begon het astrologische jaar inderdaad in maart en niet in januari. 

359. astronomine (G.: astronomine): astronomen, sterrenkundigen  (astronomijn) 

 sprechen (G.: seggen): spreken, zeggen    (spreken) 

alsus  (G.: aldus): aldus, alzo      (aldus) 

360. eirste  (G.: deerste): eerste       (eerste) 

 zeichen (G.: teeken): teken (van de dierenriem)   (teken) 

heischt  (G.: heet): noemt      (heten) 

Aries  (G.: Aries): Ram   

361.  de  (G.: die): die       (die) 

hait  (G.:  hevet): heeft       (hebben) 

361.  de  (G.: die): die       (die) 

hait  (G.:  hevet): heeft       (hebben) 

         heufft  (G.:  hovet): hoofd       (hovet) 

 syt  (G.: zijt): wees      (sijn) 

sycher  (G.: seker): zeker, stellig, gewis    (seker) 

 des  (G.: des): dat       (dat) 

 ‘wees daar maar zeker van’ 

362.  gewalt  (G.:  ghewelt): macht, mogendheid     (gewelt) 

363. velt  (G.: velt): valt       (vallen) 

364. heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

 nass  (G.: nat): nat       (nat) 

365. Taurus  (G.: Taurus): Stier 

hait  (G.:  hevet): heeft       (hebben) 

stat  (G.: scat): toestand, gelegenheid    (schat) 
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De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 heeft ‘stat’ gekopieerd, terwijl de kopiist van 

het Gentse handschrift 444 hetzelfde woord heeft gekopieerd als ‘scat’. De betekenissen 

zijn respectievelijk ‘toestand’, ‘gelegenheid’ of ‘bezit’, ‘schat’. Beide betekenissen zijn 

mogelijk, maar de zin met ‘stat’ levert de beste lezing op. De fout is gemakkelijk te 

verklaren aan de hand van het schriftbeeld: ‘t’ en ‘c’ kunnen heel gemakkelijk verwisseld 

worden.  

366. de  (G.: dien): die       (die) 

nacken  (G.: necke): nek, het achterste deel van de hals  (necke) 

formeirt (G.:  formeert): vormt      (formeren) 

Zowel in het Berlijnse handschrift als in het Gentse handschrift ontbreekt de invloed van 

het sterrenbeeld Gemini. Volgens het middeleeuwse astrologische denken komt Gemini 

tussen Taurus en Cancer en geeft het de armen aan het ongeboren kind. De fout is dus 

waarschijnlijk vroeg in de overlevering gemaakt of misschien zelfs al bij de vertaling van 

de brontekst. 

367. Cancer  (G.:  Cancer): Kreeft 

 is… gefyseirt (G.:  es…gheviseert): is…vastgesteld    (viseren) 

368. dem  (G.: dien): aan wie (-m: datief)    (die) 

 schoilderen (G.: scouderen): schouders     (schouder) 

geven  (G.:  gheven): toebedelen aan, toeschrijven aan   (geven) 

369. Leo  (G.:  Leo): Leeuw       (Leoen) 

 beneiffen (G.:  beneven): naast       (benevene) 

370. als  (G.: alsic): zoals, gelijk     (alse) 

371. fragina (G.: dyafragma): diafragma, middenrif      

Beide woorden komen niet voor in de artikelen en de woorden van het Middelnederlands 

Woordenboek. Vermoedelijk gaat het om één en hetzelfde woord: in het middeleeuwse 

schrift worden de letters ‘m’ en ‘n’ geschreven met van elkaar los geschreven beentjes die 

heel sterk lijken op de letter ‘i’. Als in de legger van het Berlijnse handschrift 187 

‘fragma’ geschreven stond, is het zeer pausibel dat de kopiist, die het woord niet kende, 

het gekopieerd heeft als ‘fragina’. ‘Diafragma’ is een leenwoord uit het Frans, en Franse 

leenwoorden zijn in Vlaanderen sterker doorgedrongen dan in het duitse taalgebied.  

Het woord wordt wel verklaard door Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 

14 op CD-Rom. Een synoniem voor het diafragma is middenrif. Dit synoniem levert een 

goede lezing op want Leo is inderdaad verantwoordelijk voor de borst. 

372. Virgo  (G.:  Virgo): Maagd 

 myddelste (G.: middelste): in het midden staande, middelste   (middel) 

 weiss  (G.: wet): weet      (weten) 

 wayle  (G.: wale): wel, goed      (wel) 

373. septemtrionale (G.:  sepetenteronale): noordelijk     (septentrioen) 

374. de  (G.: die): die       (die) 

 maicht  (G.: maect): maakt      (maken) 

 maighen (G.: maghe): maag      (mage) 

bynnerste (G.:  ader): binnenste      (binner) 

lede  (G.:  stede): lid      (lede) 

Er is een verschil in woordkeuze bij de twee manuscripten. De kopiist van het Gentse 

handschrift 444 kopieerde ‘die ader stede’ en dit levert een moeilijke lezing op: de plaats 

van de aders. In de vrije vertaling van Der Vrouwen Heimlicheid geeft Elaut ‘die ader 

stede’ weer met ‘lever’. Dit is een vrij pausibele verklaring. De kopiist van het Berlijnse 
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handschrift 187 geeft in dezelfde regel ‘bynnerste lede’ weer en dat wordt gelezen als 

‘binnenste delen’. Deze formulering is nog raadselachtiger dan ‘die ader stede’ en het is 

dan ook raden naar de precieze betekenis.  

375. ouch…mede (G.:  oec…mede): ook, bovendien     (mede) 

 syden  (G.: siden): zijden van het menselijk lichaam, heupen (side) 

376. myddelste (G.:  middelt): in het midden liggende, middelste   (middel) 

‘Virgo is de middelste, dat weet ik goed, in de hemel van het Noorden. Die maakt de 

maag en de binnenste delen, ribben en daarbij ook de heupen, en dat is het middelste van 

het lichaam.’ 

377. Libra  (G.:  Libera): Weegschaal 

 zeichens (G.: teekens): van het teken (-s: genitief)   (teken) 

378. viseren  (G.:  viseren): inzicht       (viseren) 

379. dem  (G.: dien): aan wie (-m: datief)    (die) 

 dat machen (G.: dmaken): het maken     (maken) 

 nyeren  (G.: nieren): nieren      (niere) 

380. Scorpio (G.:  Scorpio): Scorpioen 

 schemelheide (G.:  scamelhede): schaamdelen     (schamelheit) 

381. cullen  (G.:  cullen): teelballen      (cul) 

 vede  (G.:  vede): penis       (vede) 

382. matrite  (G.:  matrice): baarmoeder      (matrice) 

 port  (G.: poert): vagina, schede     (porte) 

383. eicklichen (G.: elken) : ieder, elk      (iegelijc) 

 ym  (G.:  hem): aan hen (-m: datief meervoud)   (hen) 

384. Sagittarius (G.:  Sagittarius): Boogschutter 

385. de  (G.: die): die       (die) 

 maicht  (G.: maect): maakt      (maken) 

 als  (G.: alsic): zoals, gelijk     (alse) 

386. arssbollen (G.: nasen): aarsbillen      (ersbille) 

 fundament (G.:  fundament): aars      (fondament) 

In het Gentse handschrift 444 wordt twee keer hetzelfde gezegd door de synoniemen 

‘nasen’ en ‘fundament’ te gebruiken want beiden betekenen ‘aars’. In het Berlijnse 

handschrift 187, daarentegen, is dit niet het geval.  

387. natuyre (G.: natuere): natuur      (nature) 

grouff  (G.:  grove): uitwerpselen, afval     (grove) 

 ussendt (G.:  uutsent): uitstort, uitstuurt     (sturen) 

388. Capricornus (G.:  Capricornus): Steenbok 

 hait  (G.: hevet): heeft      (hebben) 

 knyen  (G.: knien): knieën      (cnie) 

389. gewalt   (G.:  ghewelt): macht       (gewelt) 

 beseyn  (G.: besien): zien, bemerken     (besien) 

390. Aquarius (G.:  Aquarius): Waterman 

391. wail  (G.: Ø): wel       (wel) 

 eylffde  (G.: Ø): elfde       (elf) 

 wesen  (G.: Ø): wezen, zijn      (wesen) 

Deze regel in het Berlijnse handschrift 187 is niet terug te vinden in het Gentse 

handschrift 444. Deze regel kan de kopiist er aan toegevoegd hebben om het rijmschema 

van de tekst te behouden. Het is echter niet zuiver:  
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 Aquarius coempt na desent, 

 Dat mach wail de eylffde wesen.  

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat deze regel ook al toegevoegd was in de legger 

van het Berlijnse handschrift 187. Het is dan geen extra toevoeging door de kopiist van 

het Berlijnse handschrift 187. In het Gentse handschrift 444 is ‘Aquarius comt na desen’ 

een weesrijm. 

392. haymen (G.:  hamen): kniebuigingen, kuiten     (hame) 

 schenen (G.:  scenen): schenen      (schene) 

 so  (G.:  so): dusdanig, zo (expletief gebruik)   (so) 

394. Pisces  (G.:  Pisces): Vissen 

 heischt  (G.: heet): noemt      (heten) 

395. planten (G.: Ø): de planten van de voeten    (plante) 

 voisse  (G.: voete): voeten      (voet) 

 eme  (G.: hem): aan hem (-m: datief)    (hem) 

synt…gefallen (G.:  zijn…ghevallen): zijn … toegeschreven, zijn … toegewezen (gevallen) 

396. hie… uut (G.:  hier…mede): hieruit      (hier – ute) 

 ende  (G.:  inde): einde       (inde) 

 der zeichen (G.: der teekine): aan de tekens (-r: datief)   (teken) 

397. me  (G.: meer): meer      (me) 

ontbynde (G.: vinde): uiteenzet, verhaal    (ontbinden) 

398. dar…aff (G.:  daer…af): waarover      (daer) 

399. unlack  (G.:  onlanghe): korte tijd      (onlange) 

redenn  (G.:  redene): uitleg, redenering     (redene) 

400. wie  (G.: hoe): hoe       (we) 

 eder  (G.: elke): iedere      (ieder) 

401. ummer  (G.:  emmer): telkens       (emmer) 

 zo werck (G.:  te werkene): te werken heeft (datiefsinfinitief)  (te – werken) 

‘Luister nu wat ik nog meer vind over de planeten, waarover ik onlangs heb uitgelegd hoe 

elke planeet telkens aan het kind altijd een maand te werken heeft.’ 

402.  mayndt  (G.: maent): maand      (maent) 

geiven  (G.: gheven): geven, toeschrijven aan   (geven) 

403. man  (G.: men): men      (men) 

404. de  (G.: die): die       (die) 

 saet  (G.: saet): zaad, sperma     (saet) 

Het is de eerste keer dat ‘saet’ correct is gekopieerd in het Berlijnse handschrift 187. In de 

andere regels waar dit woord werd gebruikt, heeft de kopiist steeds ‘saeme’ gekopieerd. 

Hij gebruikt ‘saeme’ immers vrij consequent door heel de tekst.  

  zo samen (G.: te gader): bijeen, te gader    (samen) 

405. myt  (G.: met): met       (met) 

 natuyren  (G.: naturen): aard, temperament    (nature) 

 de  (G.: die): die       (die) 

 kalt  (G.: cout): koud      (cout) 

406. droige  (G.: droeghe): droog      (droge) 

neit…en (G.:  niet en): niet       (niet) 

 leyst  (G.: laet): laat       (laten) 

 scheyden (G.: sceiden): scheiden, uiteenvallen    (scheiden) 

407. na  (G.: na): naar       (na) 
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 ‘naar waarheid’ 

408.  anderen (G.:  dander): tweede      (ander) 

 Jupitere (G.: jubiterre): Jupiter 

409. formerynge (G.:  formeringhe): het vormen van     (formeringe) 

 sterne  (G.: sterre): ster      (sterre) 

410. zo stercken (G.:  conforteert): te versterken, kracht te schenken aan  (conforteren) 

 hytzde  (G.: hitten): hitte, heetheid     (hitte) 

411. deyt  (G.: doetene): doet      (doen) 

waissen (G.:  wassen): groeien, groter worden    (wassen) 

412. de  (G.: die): die       (die) 

 da  (G.: daer): daar      (daer) 

Het bijwoord ‘da’ is een verkorte vorm van ‘daer’, net zoals ‘me’ een verkorte vorm is 

voor ‘meer’ en ‘hie’ voor ‘hier’.  

ym vass (G.:  int vat): in het moederlijf, baarmoeder    (vat) 

 beslossen (G.:  besloten): ingesloten      (beslotnen) 

 lycht  (G.:  lege): zich bevindt, ligt      (leggen) 

‘De tweede maand geven wij aan Jupiter; het vormen van de ledematen geeft deze ster, 

zijn hitte doet versterken en doet groter worden, begrijp dit, degene die daar in het 

moederlijf ingesloten ligt.’  

413. zo komen (G.: te comen): te komen     (comen) 

 pleyt  (G.: pleget): pleegt      (plegen) 

414. scheydt (G.:  sceedet): scheidt      (scheiden) 

 schenckel (G.: scenen): schenkel, bovenbeen    (schenkel) 

syden  (G.:  siden): zijden van het menselijk lichaam, heupen  (side) 

415. zen selven zyden (G.:  in haer tiden): terzelfder tijd     (tijt) 

Er is een betekenisverschil tussen ‘zen selven zyden’ in het Berlijnse handschrift 187 en 

‘in haer tiden’ in het Gentse handschrift 444. In het Berlijnse handschrift 187 gebeurt het 

scheiden van de schenen en de armen van de zijden op hetzelfde moment, terwijl in het 

Gentse handschrift 444 hetzelfde proces ten gepasten tijd gebeurt. 

416. heufft  (G.: hoeft): hoofd      (hovet) 

418. sulche  (G.: Sol): Zon 

 stont  (G.: comt): vertoeft te komen     (staen) 

419. unkrefftigen (G.: Ø): onkrachtige, zwakke     (oncrachtich) 

 macht  (G.: dracht): kracht, macht 

420. macht  (G.: maect): maakt      (maken) 

 hertze  (G.: herte): hart      (herte) 

De kopiist heeft een aantal fouten gemaakt in deze zin. Ten eerste heeft hij ‘sulche’ 

gekopieerd in plaats van ‘Sol’. Het kan immers zijn dat de kopiist het woord niet kende en 

er zijn eigen interpretatie aan heeft gegeven, maar het is ook mogelijk dat het woord in de 

legger al verkeerd gekopieerd was. Het kan immers niet anders dan als ‘Sol’ gelezen 

worden, want de auteur legt in dit hoofdstuk uit hoe elke planeet zijn werking heeft op het 

ongeboren kind. De kopiist van het Gentse handschrift 444 spreekt immers op dezelfde 

plaats van ‘Sol’ (G444 r.473: Sol). Ten tweede leest ‘ind gyfft dem unkrefftigen macht’ 

niet echt vlot, maar als het wordt gelezen zoals het gekopieerd staat in het Gentse 

handschrift 444 (‘ende ghevet forme der dracht’) is het gemakkelijker te begrijpen: ‘De 

zon vertoeft te komen met zijn kracht en geeft vorm aan de dracht en maakt het hart en 

geeft het leven’. 
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421. nochtant (G.:  nochtan): toch … ook      (nochtan) 

422. mynschen (G.: tmenscen): van de mens (-n: genitief bij ‘hertze’) (mensce) 

hertze  (G.: herte): hart      (herte) 

leder  (G.: lede): delen       (lede) 

423. wirt  (G.: wert): wordt      (werden) 

yn syn stede (G.:  in siere stede): op zijn plaats    (stede) 

424. krafft  (G.: cracht): kracht      (cracht) 

425. waissen (G.: wassen): groeien       (wassen) 

‘Toch vinden wij ook beschreven dat het hart en al zijn delen het eerst wordt gemaakt op 

zijn plaats en dat dan door zijn kracht alle ledematen daaraan groeien.’ 

Het Berlijnse handschrift 187 vermeldt dat ‘dat des mynschen hertz ind all syn leder’ het 

eerste worden gevormd en dat nadien alle andere ledematen daaraan groeien. In het 

Gentse handschrift 444 echter staat er ‘dat tmenscen herte voer alle lede’ wordt gevormd. 

Volgens de tekst van het Gentse handschrift is het dus eerst het hart dat gevormd wordt, 

dan de delen van het hart en nadien de ledematen.  In het Berlijnse handschrift wordt het 

hart samen met zijn delen gevormd. 

426. des  (G.: des): dat       (dat) 

 syt  (G.: moegdi): is      (sijn) 

 sycher  (G.: wesen): zeker, stellig     (seker) 

 ind  (G.: wel): en       (ende) 

 gewysset (G.: ghewes): geweten, gekend    (weten) 

427. Aristoteles (G.: Aristotules): Aristoteles [zie r. 59] 

Bovendien is de kopiist het zinswerkwoord vergeten te kopiëren. In het Gentse 

handschrift staat in de equivalente zin ‘seit’. Dit werkwoord levert ook in het Berlijnse 

handschrift 187 een passende lezing op: ‘Dat zegt ons Aristoteles’.   

428. philosophie (G.: philosophe): filosoof, wijsgeer    (philosophe) 

De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 heeft ‘philosophie’ gekopieerd. Dit woord 

heeft als betekenis ‘filosofie, wijsbegeerte’. Het is echter beter om ‘philosophe’, met de 

betekenis ‘filosoof’, ‘wijsgeer’, te lezen, zoals het teruggevonden wordt in r. 481 van het 

Gentse handschrift 444.  

429. alre eirst (G.: eerst): allereerst, het eerst van allen   (alreerst) 

 leifft  (G.: leeft): leeft      (leven) 

430. leste  (G.: leeste): het laatst      (leste) 

 styrfft  (G.: steerft): sterft      (sterven) 

431.  verdyrfft (G.:  bederft): afsterft      (verderven) 

‘Dat zegt Aristoteles ons, de filosoof heeft geschreven dat het hart het eerst van al leeft in 

de mens en dat het laatst sterft wanneer het lichaam van de mens afsterft.’ 

432. gewalt  (G.:  ghewout): macht, kracht     (gewout) 

433. yr  (G.: oeren): oren       (ore) 

naysse  (G.:  nase): neus       (nase) 

 behelt  (G.:  behout): krijgt, toegewezen krijgt    (behout) 

434. leder  (G.: lede): delen      (lede) 

435. schemelheyde (G.: scamelhede): schaamdelen     (schamelheit) 

436. dar zo  (G.:  daertoe): daarbij, bovendien    (daertoe)   

 voisse  (G.: voete): voeten      (voet) 

zeen  (G.:  teen): tenen       (tee) 

437. vyngere (G.: vinger): vingers      (vinger) 
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 van eyn (G.: van een): vaneen, uit elkander, uiteen   (vaneen) 

439. eme  (G.: daer…af): (van) hem 

Het Berlijnse handschrift 187 beschrijft hetzelfde als het Gentse handschrift 444, er is 

alleen een verschil in woordkeuze. Het Berlijnse handschrift 187 kiest echter voor een 

voorzetsel gevolgd door een persoonlijk voornaamwoord (‘van eme’), terwijl het Gentse 

handschrift 444 opteert voor een betrekkelijk voornaamwoord (‘daeraf’). Beide 

constructies verwijzen immers terug naar ‘Mercurius’. 

 alsus  (G.: aldus): aldus, alzo      (aldus) 

440. stymme (G.: stemme): stem      (stemme) 

 maicht  (G.: maect): maakt      (maken) 

441. soiss  (G.: zoete): zoet, mooi     (soete) 

 Clair  (G.: claer): klaar, helder     (claer) 

ungerackt (G.:  ongheraect): onaangenaam     (ongeraect) 

442.  wynt brawen (G.:  wintbrauwen): wenkbrauwen     (wintbraw) 

 haer  (G.: haer): haar      (haer) 

 ougen  (G.: oegen): ogen      (oge) 

443.  nagle  (G.: nagele): nagels      (nagel) 

 als  (G.: als): zoals, gelijk      (alse) 

betzuygen (G.:  betoetoeghen): betogen      (betogen) 

444. maendt  (G.: Mane): Maan       (maent) 

445. sonder waen (G.:  na minen wanen): zonder twijfel   (waen) 

446. voiss ind vuydt (G.:  uut ende uut): van het begin tot het einde, volledig  (ute) 

447.  leder  (G.: lede): ledematen      (lede) 

 huydt  (G.: huut): huid      (huut) 

448. tote  (G.: bys zo): tot      (tote) 

449. weder  (G.: weder): terug, weder     (weder) 

De auteur van het Gentse handschrift 444 stelt dat het niet enkel Mercurius is die terug 

naar het kind komt, maar dat het Mercurius en Venus samen zijn (G444: r.503), in 

tegenstelling tot het Berlijnse handschrift 187 waar het enkel Mercurius is die terugkomt. 

450. dem kynde (G.: den kinde): aan het kind (-m: datief)   (kint) 

vuychticheit (G.:  voeticheit): vochtigheid, vocht     (vochticheit) 

451. da…aff (G.: daert…bi): waarvan     (daeraf) 

 yt  (G.: daert): het      (het) 

intfengt (G.:  ontfeit): ontvangt      (ontvaen) 

454. verkoilt (G.:  vercout): verkilt, verkoudt     (vercout) 

 verdragen (G.:  verdraghen): genade, uitstel     (verdragen) 

Dezelfde zin is in het Gentse handschrift 444 uitgebreider: ‘In dachtende maent comt 

Saturnus weder ten kinde, wi lesen dus, ende vercout dat kint so zeere, ende verdroeghet, 

als ic leere, ende bedwinghet, sonder verdraghen.’ Er is bovendien sprake van een 

betekenisverschil: in Berlijn 187 verkoudt Saturnus het kind, in het Gentse handschrift 

maakt Saturnus het kind koud en droog. 

455. asternomine (G.: astronomine): astronomen, sterrenkundigen  (astronomijn) 

 sagen  (G.: sagen): zeggen, beweren     (seggen) 

456. wirt  (G.: worde): wordt      (werden) 

 Het gaat hier om een voorwaardelijke bijzin: ‘indien dan een kind wordt geboren’. 

457.  lyff  (G.: lijf): leven       (lijf) 

458. ader  (G.: of): of       (oder) 
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 De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 heeft ‘ader’ in plaats van ‘oder’ gekopieerd.  

unlanghe (G.: onlanghe): niet lang, korte tijd     (onlange) 

‘In de achtste maand komt Saturnus terug naar het kind, wij lezen het aldus, en verkilt het 

kind zonder uitstel, zodat sommige astronomen beweren dat indien dan een kind wordt 

geboren, dat zijn leven is verloren of het niet lang kan leven.’ 

460. des  (G.: des): dat       (dat) 

 gewyss  (G.: seker): zeker, gewis     (gewis) 

461. eyns mynschen (G.: eens smenschen): van een mens     (mensce) 

 lydt  (G.: let): lidmaat, lid van het lichaam    (lit) 
gequetzt (G.: ghequets): gekwetst, gewond    (gequetsen) 

462. mayndt  (G.: mane): maan      (maent) 

 ym zeichen (G.: in teeken): in het teken     (teeken) 

des  (G.: des): waardoor      (des) 

 leeds  (G.: ledes): lijden, leed ondervinden    (leden) 

463. sache  (G.: redene): oorzaak, de zaak waaruit iets voortspruit  (sake) 

464. mayndt  (G.: mane): maan       (maent) 

 nass  (G.: nat): nat, doorweekt     (nat) 

 wac  (G.: wac): vochtig, nat     (wac) 

‘Begrijp wat ik geschreven zag: een meester zegt, dat is zeker als de maan in het teken 

van een lidmaat, dat gewond is, waardoor zij lijden, en dit is de oorzaak waardoor want de 

maan is nat en vochtig.’ 

465. me  (G.: meer): meer      (meer) 

 wail  (G.: wel): wel, goed      (wel) 

466. weir  (G.: dies): indien, in geval dat    (ware) 

 emans  (G.: iemene): iemand, wie ook maar    (ieman) 

 de  (G.: dies): die, wie      (die)  

proeven (G.: proeven): beproeven, proberen    (proeven) 

467. vleisch  (G.: vleech): vlees      (vleesch) 

 des nachts (G.: Ø): ’s nachts      (nacht) 

‘Des nachts’ is in het Berlijnse handschrift 187 toegevoegd ten opzichte van het Gentse 

handschrift 444. Het kan gemakkelijk achterwege gelaten worden want het is een 

tautologie: de maan schijnt altijd tijdens de nacht. Het is dus niet nodig om dit extra te 

benadrukken. 

zom maend (G.: ter manen): in de maan     (maent) 

 hylte  (G.: hilde): bewaart, houdt, heeft    (houden) 

468. worme  (G.: worme): aardwormen, pieren    (worm) 

 wassen  (G.: wassen): wassen, groeien    (wassen) 

 ynne  (G.: inne): in       (in) 

469. ist  (G.: eest): is het (samentrekking is – het) 

 wairheit (G.: letter): waarheid      (waerheit) 

 bekenne (G.: kinne): leer kennen, waarneem    (bekennen) 

‘Luister verder, verstaat dit goed, indien iemand die het zou willen proberen ’s nachts als 

hij vlees zou leggen in de schijn van de maan, daarin zullen wormen groeien, zo is het als 

ik de waarheid leer kennen.’ 

470. Avicenna (G.: Avicennen): Avicenna 

De wellicht meest bekende, Arabisch-Islamitische geneesheer was de Pers Ibn Sina, in het 

Westen beter gekend als Avicenna. Hij was één van de invloedrijkste medici ooit: hij 
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heeft het gemeengoed van de Griekse wijzen begrijpelijk gemaakt voor de middeleeuwse 

tijdsgeest. Zijn belangrijkste werk is Canon en bestaat uit vijf delen. Het omvat de 

algemene principes van de geneeskunde, de anatomie en de fysiologie, behandelt de 

eenvoudige geneesmiddelen en algemene ziekten. De eerste vertaling van dit enorme 

canon van de geneeskunde werd in het Latijn door Gerard De Cremona gemaakt, maar al 

gauw volgden er tientallen andere. 

kallen  (G.: callen): spreken, vertellen    (callen) 

471. wanne  (G.: wanneer): wanneer, als     (wan) 

gefallen (G.: ghevallen): overkomt     (gevallen) 

472. van natuyren (G.: bi naturen): van het temperament   (nature) 

siecheit (G.: siecheit): ziekte, kwaal     (siecheit) 

473. meyrre  (G.: meeret): groter wordt, toeneemt    (meren) 

 waisset (G.: wast): groeit      (wassen) 

gereyt  (G.: ghereit): als van zelf, vanzelf    (gereet) 

474. wassen  (G.: wassen): groeien, wassen    (wassen) 

Hier wordt ‘wassen’ gebruikt als het zelfstandig naamwoord, het wordt immers gevolgd 

door het lidwoord ‘dem’ en heeft als nabepaling ‘van dem maynde’. 

475. wail  (G.: wel): wel, goed      (wel) 

 wissen  (G.: weten): weten, kennen     (weten) 

 waenen (G.: wanen): twijfelen     (wanen) 

476. waissen (G.: wassen): groeien, wassen    (wassen) 

 humuren (G.: humoren): humoren, menging van de vochten in het 

   menselijke lichaam      (humore) 

‘Avicenna heb ik horen zeggen: wanneer een kind een ziekte van de natuur overkomt, dat 

die dan groter wordt en vanzelf groeit in het wassen van de maan, want wij weten goed, 

zonder twijfel, dat dan alle humoren aangroeien.’ 

Hiermee bedoelt de auteur van het Berlijnse handschrift 187 dat als door ziekte de 

humoren van een kind verstoord zijn, deze ziekte tijdens het wassen van de maan erger 

wordt doordat alle humoren in het menselijke lichaam tijdens deze stand van de maan 

groeien. 

Het menselijke lichaam bestond volgens de middeleeuwse kennis uit een combinatie van 

vier lichaamsvochten of humoren. De vier humoren zijn het slijm (flegma), het bloed 

(sanguis), de gele gal (cholera) en de zwarte gal (melancholia) en worden gecombineerd 

met vier eigenschappen: koude, warmte, vochtigheid en droogte. Men ging ervan uit dat 

ziekten het gevolg waren van een verstoorde verhouding van de vier humoren die in een 

bepaalde proportie aanwezig waren in het menselijk lichaam. 

477. vort  (G.: voert): voorts, verder, vervolgens   (vort) 

maend  (G.: manen): maan       (maent) 

In het Berlijnse handschrift 187 is de maan een mannelijk zelfstandig naamwoord. De 

kopiist zal in de volgende regels naar de maan verwijzen met het mannelijke 

voornaamwoord ‘hey’. In het Gentse handschrift 444 wordt er naar de maan verwezen 

met ‘zij’. Het Middelnederlands Woordenboek geeft aan dat ‘mane’ een vrouwelijk 

zelfstandig naamwoord is. 

 hueren  (G.: hoeren): horen, vernemen     (horen) 

478. veir  (G.: vier): vier       (vier) 

staide  (G.: state): standen, toestanden    (staet) 

Albertus (G.: Albertus): Albertus Magnus 
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De Latijnse brontekst van Der Vrouwen Heimelicheit, De Secretis Mulierum, wordt aan 

Albertus Magnus (1206 – 1280)  toegeschreven, hoewel dit door de moderne wetenschap 

wordt ontkracht. Het werk zou immers geschreven zijn aan het eind van de dertiende 

eeuw door een van zijn leerlingen. Albertus Magnus is vooral bekend om zijn 

commentaren op de herontdekte biologische geschriften van Aristoteles. 

479. van  (G.: van): over      (van) 

staed  (G.: state): stand, toestand     (staet) 

 alsus  (G.: aldus): aldus, alzo      (aldus) 

480. maendt  (G.: mane): maan      (maent) 

heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

 voicht  (G.: vocht): vochtig      (vochtig) 

481. bys  (G.: tes): totdat      (tes) 

Het woord ‘tes’ is een samentrekking van ‘te des’. Het woord, met het verzwegen 

relatieve partikel ‘dat’, is overgegaan tot de voegwoorden met de betekenis ‘totdat’.  

(Cd-rom Middelnederlands – Corpus Gysseling 1998) 

zer helffden (G.: half): tot de helft      (helft) 

vollenbracht (G.: volvrocht): volbracht, vol is    (volbringen) 

482. heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

druege  (G.: droeghe): droog, niet nat of vochtig    (droge) 

483. bys  (G.: tes): totdat      (tes) 

betzuygen (G.: betoeghe): betoog, toon     (betogen) 

484. heyss  (G.: heet): heet      (heet) 

kalt  (G.: cout): koud      (cout) 

485. verluyst (G.: verliest): verliest, raakt kwijt    (verliesen) 

 halve  (G.: halve): halve      (halve) 

gewalt  (G.: ghewout): macht, kracht      (gewout) 

486. kalt  (G.: cout): koud      (cout) 

 nass  (G.: nat): nat       (nat) 

 lesten  (G.: leste): laatste      (lest) 

staed  (G.: stat): stand, toestand     (staet) 

487. bys  (G.: tes): totdat      (tes) 

 weder  (G.: weder): terug, weder     (weder) 

 an der sonnen (G.: ande sonne): van de zon     (sonne) 

 ontfaet  (G.: ontfaet): ontvangt     (ontvaen) 

488.  yn desen (G.: in dese stat): in deze (toestand)     

De kopiist van het Berlijnse handschrift 187 heeft een zelfstandige naamwoord vergeten 

te kopieëren bij ‘yn desen’. In hetzelfde vers van het Gentse handschrift 444 staat ‘in dese 

stat’. ‘Stat’ past zonder problemen in vers 488 en levert een goede lezing op. 

 groiss  (G.: grote): grote      (groot) 

 anxst  (G.: anxste): angst, vrees     (anxt) 

 hier an  (G.: daer an): hieraan, hierbij    (hierane) 

489. off  (G.: oft): dat       (of) 

 quetzt  (G.: quets): kwetst, verwondt     (quetsen) 

 enich  (G.: eeneghen): eenig      (enich) 

 man  (G.: man): mens, man      (man) 

490. ysere  (G.: yser): ijzer      (iser) 

 voicht  (G.: nat): vocht      (vocht) 
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 ind  (G.: Ø): in        (in) 

 maendt  (G.: mane): maan      (maent) 

491. yser  (G.: diser): ijzer      (iser) 

 myme  (G.: minen): mijn      (mi) 

 waene  (G.: wane): mening      (waen) 

‘In deze (toestand) is hier grote angst bij dat enig mens zich verwondt met ijser, want het 

vocht is in de maan en het ijzer is koud, naar mijn mening.’ 

De auteur waarschuwt zijn publiek dat als de maan in zijn vierde toestand verkeert, dat ze 

voorzichtig moeten zijn met ijzer want dat ze zich erg zullen verwonden. 

492. ouch  (G.: ende): ook      (ooc) 

 wissen  (G.: weten): weten, kennen     (weten) 

vurwair (G.: over waer): voor waar, voor zeker   (overwaer) 

493. pyne  (G.: pine): pijn, toestand van lichamelijk lijden  (pine) 

swaire  (G.: zwaer): zware, hevige      (swaer) 

494. dicke  (G.: dicke): dikwijls, vaak     (dicke) 

 geschuyt (G.: ghesciet): doorgeschoten    (gescieten) 

 quale  (G.: quetsinghe): lichaamslijden, pijn   (quale) 

 groiss  (G.: groet): grote      (groot) 

495. genoet  (G.: ghenoet): geniet      (genieten) 

496. lydt  (G.: let): lichaamsdeel     (lit)  

 des mans (G.: ’s mans): van de man (-s: genitief bij ‘lydt’) 

 zo unrecht (G.: t’ onrecht): niet recht, verkeerd    (onrecht) 

497. deit  (G.: doet): doet      (doen) 

dick  (G.: dicke): dikwijls, vaak     (dicke) 

groiss  (G.: groet): groot      (groot) 

quait  (G.: quaet): kwaad, leed     (quaet) 

498. ysere  (G.: yseren): ijzer      (iser) 

stycht  (G.: staet): aanwezig is     (stichten) 

499. quetzt  (G.: quets): kwetst, verwondt     (quetsen) 

gar seir (G.: zeere): hard, zeer      (sere) 

geleufftz (G.: gheloeves): vertouw, geloof    (geloven) 

501. wissen  (G.: weten): weten, kennen     (weten) 

 quaide  (G.: quade): slechte, kwade, verdorven   (quaet) 

 waile  (G.: wale): wel, goed      (wel) 

502. ontsege (G.: ontsagic): wijs af, stoot voor het hoofd   (ontseggen) 

 neit  (G.: niet): niet       (niet) 

 scheppere (G.: scepare): schepper gezegd van God (en Christus) (schepper) 

503. seulde  (G.: soude): zou      (sullen) 

sycher  (G.: zulc): zeker, stellig, gewis    (seker) 

 dingen  (G.: dinc): zaken, dingen     (dinc)  

 machen (G.: maken): maken, verklaren    (maken) 

mere  (G.: mare): meer      (mere) 

504. gern  (G.:gerne): met aandrang     (gerne) 

 swigen  (G.: zwighen): zwijgen, niet spreken    (swigen) 

 moes  (G.: moet): moet      (moeten) 

505. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

 eyns  (G.: eens): één       (een)  
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 dyngs  (G.: dincs): zaak, ding     (dinc) 

 uch  (G.: u): u       (u) 

vroet machen  (G.: vroet maken): maak bekend, deel mede   (vroet) 

506. maynde (G.: manen): maan       (mane) 

 lyst  (G.: leste): leest      (lesen) 

 man  (G.: staet): men      (men) 

Er is dus een verschil tussen het Gentse handschrift 444 en het Berlijnse handschrift 187. 

In het Berlijnse handschrift 187 informeert de auteur het publiek over de maan in het 

algemeen, terwijl de auteur in het Gentse handschrift 444 meedeelt dat wat hij gaat zeggen 

enkel geldt als de maan in zijn laatste stand staat.  

507. soe wer (G.: so wie): wie ook      (soe – wie) 

508. schene  (G.: scene): schijnt, geeft licht    (schinen) 

mayndt  (G.: mane): maan      (maent) 

des  (G.: des): dat       (dat) 

geleufft (G.: gheloeft): geloof      (geloven) 

509. up  (G.: op): op       (op) 

slaiffenden (G.: slapende): slapende     (slapen) 

mans  (G.: mans): mens (-s: genitief bij ‘heufft’)   (mensce) 

heufft  (G.: hoeft): hoofd      (hovet) 

510. heufft swere (G.: hoeftzweer): hoofdpijn     (hovetsweer) 

 moichte (G.: moeste): kan      (mogen) 

De auteur van het Berlijnse handschrift 187 vertelt het publiek dat een man die met zijn 

blote  hoofd in de maan heeft geslapen hoofdpijn kan hebben, de auteur van het Gentse 

handschift 444, daarentegen, verklaart dat die persoon dan hoofdpijn zal hebben 

(‘moeste’). Het is dus in het Gentse handschrift 444 geen mogelijkheid maar een 

zekerheid. 

511. romen  (G.: ruma): reuma    

In het Middelnederlands Woordenboek op CD-Rom is ‘ruma’ niet bij de artikelen terug te 

vinden, bij de woorden daarentegen wordt er wel naar verwezen dat het voorkomt in Der 

Vrouwen Heimelijkheid zonder er een betekenis aan te geven. 

 weirt  (G.: wart): ware het      (ware)  

512. ist  (G.: eijst): samentrekking van ‘is’ en ‘het’: is het 

 man  (G.: men): men      (men) 

 vynt  (G.: vint): vindt, aantreft     (vinden) 

‘Maar een ding deel ik u mee: over de maan leest men, wie wil, begrijpe het: schijnt de 

maan, geloof dit, op het hoofd van een slapende mens hij kan dan hoofdpijn hebben en 

reuma, ware het een vrouw of een man, is het als men beschreven vindt.’ 

513. heilde  (G.: hilde): houdt, houdt vast     (houden) 

 man  (G.: men): men      (men) 

 ouch  (G.: oec): ook       (ooc) 

 jonck  (G.: jonc): jong, niet oud     (jonc) 

 kynt  (G.: kint): kind      (kint) 

514. lange  (G.: langhe): lang, langen tijd    (lang) 

 yn  (G.: in): in       (in) 

 schyne  (G.: raie): schijn      (schijn) 

Het Berlijnse handschrift 187 maakt gebruik van ‘schyne’ terwijl het Gentse handschrift 

444 ‘raie’ heeft. Beide woorden hebben dezelfde betekenis, ‘schyne’ vindt men terug bij 
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‘schijn’, en ‘raie’ bij ‘radie’. Het woord ‘radie’ is een leenwoord uit het Frans. Franse 

leenwoorden zijn in Vlaanderen sterker doorgedrongen dan in het duitse taalgebied. De 

kopiist van het Berlijnse handschrift 187 heeft het woord goed begrepen in zijn context en 

heeft het vervangen door een gekender synoniem.  

maynde (G.: manen): maan      (mane) 

515. gycht  (G.: iechte): jicht, gicht     (gicht) 

 yt  (G.: hem):  hem      (het) 

 seulde  (G.: soude): zal      (sullen) 

 comen  (G.: comen): toekomen, zijn deel worden   (comen) 

 ane  (G.: ane): aan       (aen) 

516. leder  (G.: lede): ledematen, gewrichten    (lede) 

 syn  (G.: zijn): zijn (bezittelijk voornaamwoord bij ‘leder’) (sijn) 

517. alsus  (G.: Ø): aldus, alzo       (aldus) 

 yst  (G.: Ø): samentrekking van ‘is’ en ‘het’: is het 

In het Gentse handschrift 444 is regel 517 van het Berlijnse handschrift niet terug te 

vinden. De regel die ermee overeenstemt, is het begin van een lyrisch intermezzo, dat 

volledig ontbreekt in het Berlijnse handschrift 187. Regel 517 van het Berlijnse 

handschrift 187 is waarschijnlijk toegevoegd om het rijmschema te behouden. 
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KRITISCHE EDITIE 

 

Min leiff jonffrauwe hait mich gebeden                      1         fol. 1r°  

in gerechter hoescheyden,       

eyt zo dichten dat oerber sy. 

Durch yren willen an neym ichs my, 

des ich wenich hayn geploegen.                      5 

Ir mynne hait mich all durch vlogen 

beyde myn hertze ind myn synn, 

dat ich en dencken me noch myn, 

dan zo doen dat yr behaige. 

Want ich yr mynne ym hertzen dragen,               10 

steitlichen sonder berouwen,  

dat ich hoffs zo geneissen mynre trouwen, 

want de leve jonffrauwe myn, 

die neit besser en moichte syn, 

dunckt mich wirdich alre eren.                         15 

Durch yren willen wyl ich mich keren 

up myn materie, die ich vandt, 

in eyme boech die is na haynt 

ind die uns die wairheit sait 

van der vrauwen heymlicheide    20  fol. 1v° 

de sy haven, dyt is wairheyde.      

Dan ich bidden myn lieve vrauwe, 

wanne sy dyt boech sall schauwen, 

off sy dar yn yet sall lesen, 

dat sys mir wille zo houlder wesen                        25   

dat ich beschriven yre heymlicheide, 

die ich mytter warheide 

enden sal, so ich eirst mach. 

Got der geve yr goeden dach! 

Sy is de beste de ich neit noid en sach,   30  

off de noid yn nemans hertze lach. 

 

A n dyt boich yn desem beghynne  

als ich mich alre best bekennen, 

wyl ich uch nu doen verstaen 

wie yr lyff haven ontfaen,                       35 

alle mynschen die leven.  

Als ym latyne steit beschreven 

sal ich ynt duystsche sagen nu, 

verstaet zo recht, des bid ich u uch. 

Die wyse boiche doen uns verstaen    40  fol. 2r° 

dat alle mynschen lyff ontfaen 

uss dem saeme van dem vader, 

ind der moeder beyde gader.         

Der saem van dem vader heischt sperina, 
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van der moder menstruum, als ich verstaen.               45 

Wanne eyn man is myt eyme wyve  

so geyt sperina van syme lyve, 

ind van dem yren menstruum. 

Die medicynen sprechent sommyghen, 

ind havent yn yren buechen beschreven                      50 

dat sy beyde yren saemen gheven, 

man ind wyff ynt genoten, 

so dat zo samen coympt geflossen 

in de portze, ind begynt dan daer 

sich zo menghen, dat is waer,                55   

dat eyn mit dem anderen, sonder vaer. 

Alsus moes eyn wyff ontfaen 

desen saem ind yre materie dan, 

dyt sait Aristoteles, der wyse man,       fol. 2v°  

dat de materie is eyn lydt                           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,                      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,                       70 

en sluysse de materie so vaste niet, 

so seulde der vrauwen dat saet intscheissen, 

ind beneden uss vleissen  

ter portzen wilch wir heischen dat lydt  

der schempden an die vrauwen gesat.   75 

Ind als eyn wyff dan heifft ontfaen 

soe setzen sich harde saen 

de menstrua, dat synt de blomen, 

de zo eicklichen maendt vort comen      fol. 3r° 

zom mynsten eyns, als ich lass.                             80 

Noch sagen ich dat daer was 

geschreven dat sommyge vrauwen leven,  

de menstruum zwey mail den maendt haven. 

Her na moicht man mich vragen      

wa her dat bloit coympt, da wir aff sagen.                  85 

Nix ind Aristoteles doent uns verstaen 

dat menstruum coempt sonder waen 

van spysen de unferdeuwet blyfft. 

Hoert wat hey vort beschryfft 

dat de heyste wyver kalder zyn                              90 

dan der kalste man, spricht dat latyn. 
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Want dat wyff neit verdeuwen en kan 

ire spyse gelich eyme mann. 

So blyfft yr overtzellich bloit  

dat zo eicklichen maendt vleissen mois.   95 

Wilche zyt eyn vrau is xiiij jar alt 

off xiij dan coympt it mit gewalt. 

Ind sommygen en suydt mant neit verbaren 

dan zo yren nůyntzeynden jaren, 

ind doyrt yn dan so langhe                      100  fol. 3v°  

bys zo vunfftzich jaeren ganghe, 

off zo veirtzighen, darna sy syn 

heyss off kalt, sait unst latyn. 

Sommygen havent myt dem nuwen lycht, 

sommygen havent ouch ym alden lycht,   105 

sommygen comen vur, sommygen na, als wir lesen, 

want yt neit up eyn zyt en mach wesen. 

Sommygen vrauwen doyrt yt langhe 

ee yt yn vergait, des is yn langhe. 

Sommygen havens me, ind eitzlichen myn,   110 

darna yre natuyre hait ynn. 

Kalde vrauwen havens me dan heysse, 

darna ich die wairheit weyss 

mer heyssen wyven yt noede aff geyt, 

dar yn aff coempt mench leydt.    115 

Sommyge wyven havent dan lůyst groess 

zo den mannen wart, yn der noedt. 

We dat coymt, als ich verstayn, 

sal ich vertrecken noch her nae, 

alst ys beschreven ym latyn.     120 

Dar zo behoert groisse pyne 

ee man dat latyn yn duytschen kan 

gerymen, dat reden hait an. 

 

Reicht wart dat ich seichte vort      fol. 4r°  

da ich gelaisse hayn die wort     125 

van der reden, da wir aff sagen.    

Moichte yemans comen ind vragen, 

off menstruum is als bloet gedaen, 

off als andere humuren, de durch gaen 

des mynschen lyff zo eyncher oeren,    130 

hoert wat man lyst yn der schryffturen: 

dat sait uns eyn meyster vroet 

dat alle menstruum is bloet 

roet ind dunne, yn allen oeren  

sonder wie der wilcher humuren    135 

bynnen gestuert ind ontdaen synt. 

In desen wyven, spricht dat latyn, 
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synt menstrua dick van varffen vayle 

bleich off swartz, verstait mich wayle. 

Als ich zo vuyrens saichte ee,    140 

vort mach man zwyvelen me, 

off menstrua undertzyden 

zer portzen, als sy vort lyden.  

Verstaet, ich antworden uch zo hantz, 

menstruum, als mir is bekannt,    145 

moes altzyt zer portzen usswart. 

Want uss der leveren coympt syn vart,     fol. 4v°    

ind dan zer materien vordan, 

ind dan zer portzen zo synem ussgayn, 

also alst den wyven ussgaet.     150 

Nu moicht yr mich vragen, de is neit en verstait, 

wie yt coympt dat de wyven gedoigen 

in die manne neit haven en moigen. 

Want menstruum, als wir bewysen, 

ist overtzellich bloit van spysen    155 

de zo mael neit verdevest en is. 

Also is sparina, geleufft mir des, 

yst ouch overtzellich bloit.  

Wie yt coympt, sal ich uch machen vroet: 

weirt sache dat eyn wyff     160 

also heyss hedde dat lyff 

als der man, so en seulde sy neit 

van menstruum haven verdries  

mer spaerina, also deit dem man.  

Vort mach man vragen dan     165 

wanne de menstrua comen geschossen 

van dem wyve zer portzen ynt genoten. 

Want hie zo voirens died mant verstaen 

dat sesseren also saen, 

als dat wyff hait ontfaen,      170  fol. 5r° 

so yst wonder dat menstrua vort gaen,  

als sy genoet off speylt de vrauwe. 

De wairheit wyl ich dat eicklich schauwe: 

de menstrua sesseren yn dat wyff                       

als sy dat kynt drait, umb dat des kyntz lyff   175 

myt dem bloide gefoedt sal syn.  

Vort saydt uns dat latyn,  

dat wyff hait duck de loist so groiss, 

dar sy myt eyme manne genoet, 

dat aderen ind materie yn de portz    180 

myt des mans lede wirt gescoirt. 

Ind dar umb coment vort geschossen 

de menstrua ynt genoeten. 

Ind altzyt als man spyse ontfaet, 
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coempt ummer eyt, dat verstaet,    185 

dem menstruum zo hulpen ind dim saede 

de uss geyt by der naturen raede. 

Ind wilche zyt eyn wiff drait eyn kynt, 

ind menstrua neit en hait ind gewynd,  

mer dat sy yr all bynnen blyven    190 

so begert sy yn allen synnen 

der natuyren spyll zo dryven. 

Want sy haven yn dim wynnen 

groisse genoichde, Selyn spricht dyt,      fol. 5v°   

umb dat de portze seir is verhytzt,    195 

van der materien dar bynnen blyfft 

dat menstruum, als man uns schreifft. 

Ind geyn deyr en genoedt na dem ontfaen 

sonder dat wyff, als wir haynt verstaen, 

ind de merie, dat is wairheit fyn.    200 

 

Nu hoert de materie, da icht lyess, 

Trocula spricht ind en begertz neit, 

als dem wyven menstrua aff geyt, 

coympt eyn ander dat yn deyt leyd, 

ind dat is geferfft wyss.     205 

Sommyghe vrauwen haven dyt, 

mer alle neit na der schrifftuyren, 

sy synt kalt van natuyren. 

Die vrauwen de dyt wysze haven, 

dat is de wairheit ungeloigen,    210 

dat yn dat wysze noed aff gaet. 

Man leist dat yn deit mench quait, 

want sy gaent all yn eyn, 

bedauwt ind nass tuschen yren beynen. 

 

In eyme boich pictagoras,     215 

dar vyl yn geschreven was, 

van desen ind van anderen dyngen.      fol. 6r° 

Wil ich saen zom ende brengen 

alsoe alst geschreven steit, 

wie eyn eicklich mynsch syn lyff intfengt,   220 

want wir genoich haven gesaicht 

van der bloemen heymlicheit. 

Gelich als geyn boem vrucht haven en mach 

sonder bloemen, als ich lass, 

so en moigen geyn vrauwen zwaren       225 

geyn vrucht offenbaren,             

ire blomen moissen zom eirsten rysen.       

Hie by wyl ich eyn deyll bewysen 

ind sagen vort de wairheit       
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wie dat mench wyff intfengt.            230 

 

Dat is we dat kynt syn lyff gewynne .   

Hoert na myr wie ich begynnen. 

Als dat kynt eirst is intfaen 

so yst .vij. dagh als mylch gedayn 

als bloit de ander .vij. daghe,          235 

myt oirloff vrauwe ichs gewaighe,       

darna comen de derde .vij. daghe eicht, 

wat de machen dat is reicht     

dat ich uch sulchs machen kont. 

Sy machent dat bloit zo eyme stucke ront,   240  fol. 6v° 

eyme stuck vleisch gelych. 

die veirde .vij. daghe sycherlich 

geven scheffenisse dem kynde, 

alsoe als icht beschreven vynde. 

In den vunfften .vij. daghen dan    245 

waissen eme aderen beyn darna dan 

weist eme vleisch ind kenliche hůyt. 

Dan syn de .xl. daghe all uss. 

Dair de vrauwen aff gemeynlichen 

sprechen, des ich yn volgen sicherlichen,   250 

dat is dat man bynnen .xl. daghen   

nae dem mant begynt zo draghen 

vol waissen wirt eyn kyndt. 

Nochtant sprechen ich dat man vyndt, 

under wylen ungewaendt,     255 

dat kynt vur dem vunfften maendt   

gestoert wirt zo menchen stonden, 

dae de vrauwe is ungesonde 

ind unbehoet van mencherhande sachen, 

des ich kleyn gewach wyl machen.    260 

 

Mer ich wyl uch sagen vort   

in korter reden vrauwe eyn wort 

der yr neit en hait vernomen, 

wa aff dem kynde voedynge mach komen,     fol. 7r° 

dat da lycht yn dem lychame ,    265 

sonder spraiche ind namen. 

Dat deyt uns plynius verstaen, 

dat uss der leveren coympt gegaen 

eyn ind geyt dar zer stat 

da dat kynt lyght, ich sagen uch dat,    270 

ind gheit dem kynde zom navel ynn,   

na dem ich de wairheit kenne. 

De ader brengt uss der leveren dat bloit, 

da dat kynt by leven mois 
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ind da by yt gefoedt mois werden    275 

so langhe bist coempt up de erde.   

De latynsche bueche sprechen alsus 

dat bloit heischt menstruus.  

Nu wyl ich sagen ewenich vort, 

want ich byn wail gehoert,     280 

dat is wa aff de mylch coempt,  

dat dem mynschen syns levens vroemt, 

ind den vrauwen uss den buyrsten gaet. 

Tzwey adergen dat verstaet, 

gaynt uss der leveren, sonder waen,    285 

ind doent yn de burste her gaen. 

Durch de adren geit dat bloit, 

wilch dair zo mylch werden moes. 

 

De sele wirt van gode gesandt,      fol. 7v° 

na .xl off vunfftzich dagen umbtrynt,   290 

ind nochtant bywylen eer. 

Verstait wat ich uch sagen meir. 

Sommyge leifft zo synen .xxx. dagen, 

als ich de meister hoiren gewaigen. 

De zo .xl. dagen lyff ontfaen     295 

moissen yn .viij. maenden vort gaen.  

Ind de zo .xlv. dagen rueren 

en sullen zo .ix. maenden neit důyren 

sy en sullen vort zer werelt comen. 

Verstait des yr neit en hait vernomen   300 

ind weiss wail all ungewaendt   

dat kyndere de yn dem sevenden maendt 

geboren werden wail mogen leven. 

Mer weiss wail dat man vyndt beschreven, 

wat kyndes zo achden maent wirt geboren   305 

dat is an dem lyff verloren.  

Want yt yn dem sevenden maende ere 

gepynicht hadde altzo sere 

we yt yn de werelt comen moichte, 

des wast vermoedt harde unsachte    310 

ind dar by behoifft yt rasten waile 

in dem achten maendt zo maile. 

Ind mach leven unlanghe zyt       fol. 8r° 

Des sy got gebenedydt 

 

Trauwe nu weir goit gesaicht     315 

we dat kynt van den planeten intfengt 

syn natuyr ind syn seden, 

als dat kynt volcomen is van lederen. 

Saturnus is eyn sterne 
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hey steit hoege ind had verre     320 

boven der sonnen steit hey, dat is wair, 

also verre als van hynnen bys dar. 

Hey gifft dem kynde bescheidenheit 

van reden, als geschreven steyt. 

Jupiter volgt dar nae,      325 

syn spere gyfft, als ich verstayn,   

groissen moedt dem kynde, 

glicher wys als ich beschreven vynde, 

van der luxurien spele, 

des dat kynt mois plegen vele,    330 

also als wir gemyrcken konnen. 

Soe coympt de sonne darna geronnen 

ind gyfft dem kynde lychticheit, 

verstentenisse ind wisheit. 

Mercurius, als ich bekennen,     335 

sendt dem kynde wyssheit ynne 

ind blytschaff yn ertschen sachen.      fol. 8v° 

Der maendt kan den kynderen machen 

snell ind verdich yn yrem wesen. 

Hie machen ich eyn ende van desem    340 

ind sagen uch van der wairheit vort, 

da yr neit aff en hait gehoirt. 

De zeichen synt yn dem firmament 

gefestigt der sonnen all umbtrynt, 

dat schriven uns de astronomine,    345 

dat zweilff synt der zeichene. 

Ind de sonne pleit zo allen zyden 

voerwart yn desen zeychenen lyden, 

ind moissen zo eicklichen mayndt begynnen 

ummer yn eyn zeichen rynnen.    350 

Van desen zeichen haven wir natuyre 

intfangen ouch spricht de schrifftuyre 

ind sy synt yn den hemel gesat. 

 

Astronomine doent uns verstaen 

van .xii. zeichen dar durch gaen    355 

de sonne alle jare pleget 

zo eicklichen eyn als man seget,  

ind begynt yn Januarius. 

De astronomine sprechen alsus 

Dat eirste zeichen heischt aries,    360  fol. 9r° 

de hait dat heufft, syt sycher des, 

van dem menschen yn synre gewalt. 

Als de sonne yn dat zeichen velt 

so is de natuyre heyss ind nass. 

Taurus hait darna syn stat     365 
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de den halss ind nacken formeirt. 

Cancer is darnae gefyfeirt 

dem wir de schoilderen willen geven. 

Leo steit darnae beneiffen 

dem mach man gheven, als ich verstayn,   370 

de borst ind die fragina. 

Virgo is de myddelste, dat weiss ich wayle,  

in den hemel van septemtrionale. 

De maicht den maighen ind bynnerste lede, 

rybben ind ouch de syden mede    375 

ind is de myddelste van dem lichame. 

Libra is des zeichens name    

dat darna volget, myn viseren, 

dem geven wir dat machen van der nyeren. 

Scorpio maicht de schemelheide,    380 

van mannen cullen ind vede, 

van wyven matrite ind port,   

eicklichen also alst ym behoert. 

Sagittarius volght darnae.       fol. 9v° 

De maicht, als ich verstayn,     385 

arssbollen ind dat fundament, 

dar natuyre yre grouff ussendt. 

Capricornius hait de knyen  

in synre gewalt, als wir beseyn. 

Aquarius coempt na desent,     390 

dat mach wail de eylffde wesen, 

haymen ind schenen so maicht hey 

an de mynschen, geleufftzs my. 

Pisces heischt de leste van yn allen 

planten ind voisse synt eme gefallen.    395 

Hie uut is der zeichen eyn ende. 

Nu hoert wat ich noch me ontbynde  

van den planeten, dar ich aff 

des unlanck is redenn gaff, 

wie eder planete an dem kynd     400 

ummer eynen maendt zo werck brengt. 

Den eirsten mayndt mach men geiven    

Saturnus, als man vyndt beschreven, 

de dat saet zo samen helt  

myt synre natuyren de was kalt    405 

ind droige ind neit en leyst scheyden 

dat saet van eyn na der wairheiden.      fol. 10r° 

Den anderen mayndt geven wir Jupitere; 

formerynge van lederen gyfft der sterne 

zo stercken maicht syn hytzde    410 

ind deyt waissen, verstait dyt, 

de da ym vass beslossen lycht. 
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Darna mars zo komen pleyt  

ind scheydt de schenckel van der syden 

ind de armen zen selven zyden.    415 

Ind den halss ind dat heufft 

formeirt Mars, des geleufft. 

Sulche stont myt synre cracht  

ind gyfft dem unkrefftigen macht 

ind macht dat hertze ind gyfft dat leven.    420 

Nochtant vynden wir beschreven  

dat des mynschen hertze ind all syn leder 

zo eirst wirt gemacht yn syn stede 

ind dat van syn krafft dan 

alle de leder waissen dar an.      425 

Des syt sycher ind gewysset, 

dat uns Aristoteles,    

de philosophie beschreven heifft 

dat dat hertze alre eirste leifft       fol. 10v° 

in deim mynschen ind dat leste styrfft   430 

als des mynschen lyff verdyrfft. 

Derna coympt venus mit gewalt 

de yr, naysse ind mondt behelt  

in dem mynschen ind ander leder 

van des mynschen schemelheyde    435 

ind dar zo voisse ind zeen 

ind de vyngere scheiden van eyn. 

Darna coympt Mercurius, 

van eme vynden wir beschreven alsus,  

dat hey des mynschen stymme maicht,   440 

soiss Clair off ungerackt, 

wynt brawen, haer ind ougen, 

ind nagele, als wir betzuygen. 

Der alre leste is der maendt, 

als ich verstaen sonder waen,      445 

ind bedeckt all voiss ind vuydt  

alle de leder myt eynre huydt 

van boven bys zo beneden. 

Darna coympt Mercurius weder 

ind gyfft dem kynde vuychticheit     450 

da yt syn voedtsel aff intfengt. 

In dem .viij. mayndt coympt Saturnus     fol. 11r°   

weder zom kynde, wir lesen alsus, 

Ind verkoilt dat kynt sonder verdragen, 

dat sommyge asternomine sagen    455 

wirt dan eyn kynt geboren 

dat syn lyff is verloren 

ader dat unlange leven mach. 

Verstait wat ich geschreven sach: 
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eyn meister spricht, des syt gewyss,    460 

eyns mynschen lydt, dat gequetzt is, 

als der mayndt ym zeichen des leeds sy, 

ind dyts de sache wa by  

want der mayndt is nass ind wac. 

Hoert me, verstait wail dat,     465 

weir emans de is proeven woilde 

de vleisch des nachtz zom maend wart hylte, 

dair soilden worme wassen ynne, 

ist als ich de wairheit bekenne. 

Avicenna hoert ich kallen,      470 

wanne eyme kynde is gefallen  

van natuyren eynche siecheit, 

de meyrre ind waisset gereyt, 

in dem wassen van dem maynde, 

want wir wail wissen, sonder waenen,    475 

dat dan waissen alle humuren.      fol. 11v° 

Vort moicht yr van den maend hueren   

veir staide, spricht Albertus. 

Van den eirsten staed spricht hey alsus 

dat der maendt is heyss ind voicht    480 

bys hey zer helffden is vollenbracht. 

Darna is hey heyss ind druege 

bys hey vol is, als ich betzuygen. 

Darna is hey heyss ind kalt 

dat is hey verluyst syn halve gewalt.    485 

Kalt ind nass is hey ym lesten staed 

bys hey weder an der sonnen ontfaet. 

Ind yn desen is groiss anxst hier an, 

off sich quetzt eynich man 

myt ysere, want voicht is ind der maendt   490 

ind yser kalt, na myme waene. 

Ouch sult yr wissen vurwair 

dat eyme manne pyne swaire 

dicke geschuyt ind quale groiss, 

als hey myt eyme wyve genoet,     495 

als des mans lydt zo unrecht in gaet.  

So deit dat wyff dick groiss quait 

myt eyme ysere dat yr stycht by, 

ind quetzt gar seir, geleufftz my, 

so dat hey is hait lange quale.     500  fol. 12r° 

Dyt wissen quaide wyven waile,  

ind ontsege ich neit mynen scheppere,   

ich seulde sycher dyngen machen mere 

des ich gern swigen moes. 

Mer eyns dyngs machen ich uch vroet   505 

van dem maynde lyst man dat 



 68 

soe wer wilt hey verstait:  

schene der mayndt, des geleufft, 

up eyns slaiffenden mans heufft 

den heufft swere moicht hey haven dan,   510 

ind de romen, weirt wyff off man, 

ist als man geschreven vynt. 

Heilde man ouch eyn jonck kynt 

lange yn den schyne van dem maynde, 

de gycht seulde yt comen ane    515 

in alle de leder syn, 

alsus yst beschreven ym latyn. 


	scriptie-(KatrienDeMesmaeker)-(JorisReynaert)-(2637)
	scriptie-(KatrienDeMesmaeker)-(JorisReynaert)-(2637).0

