
DE EERSTE PUBLIKATIE IN HET NEDERLANDS OVER ALKOHOL 

door Dr. Apoth. L. J. VANDEWIELE. 

D e verhandeling over Aqua vite is een der 17 verhandelingen, die het handschrift 
15624-15641 van de Kon. Biblioteek van Brussel uitmaken. Over dit handschrift is niet 
zoveel bekend ; van het merendeel der verhandelingen is zelfs de schrijver onbekend. 
W e weten dat het in het midden der XlVe eeuw eigendom was van een zekere « Godefri-
dus Leonijs, aromatarius et notarius Mechliensis », een Mechelse apothecaris en stadsschrij
ver dus, die op een schutblad zijn Ex-Iibris schreef. Ui t een aantekening in het hs. weten 
we dat het in 1531' werd geschreven en op een andere plaats schrijft de kopist zijn naam : 
« Deo Gratias per Johannem de Altre ». Het is m.i. niet vermetel deze haam te vertalen 
Jan van Aalter, want benevens het feit dat de taal Wes tv laams is, vinden we een argu-
ment-pro in een der verhandelingen, ni. de « Herbarijs », waa r spraak is over Cyclamen, 
waarvan de schrijver zegt dat deze in ons land niet voorkomt, terwijl de kopist er eigen
gereid bijvoegt : « Ie soude wanen dit siin ertnoten diere vele wast benorden brugge ». 
Iemand uit Aalter kon zeker weten wat er benoorden Brugge groeide. 

Het M's kwam later in Engeland terecht bij een zekere Heber, van wie de Gentse 
bibliofiel Van Hulthem het afkocht. Het kwam aldus in de Burgondische Bibliotheek, nu 
Koninklijke Bibliotheek van Brussel, terecht. Jan Frans Wi l l ems beschrijft het hs als : 
« Aloude belgische natuerkunde van den mensch in de dertiende en veertiende eeuw ». 

Een publikatie over alkohol Was in de tijd dat het handschrift tof stand kwam (mid
den XlVe eeuw ten laatste) een zeer moderne wetenschappelijke publikatie. Men heeft 
ten onrechte de uitvinding van de alkohol aan de Arabieren toegeschreven. Ik heb in dit 
Pharmaceutisch Tijdschrift (okt. 1962 : De Arabieren en de Farmacie) reeds eerder op 
deze vergissing gewezen. De eerste alchemist, die alkohol bewust uit destillatie van wijn 
verkreeg en om de vluchtigheid van de stof deze de Arabische naam alkohol gaf, was 
Arnaldus de Villa Nova, gest. in 1312, een tijdgenoot dus van de schrijver van deze ver
handeling over Aqua vite. W e mogen dan ook gerust veronderstellen, dat dit traktaat 
meer dan waarschijnlijk de oudste wetenschappelijke publikatie' over alkohol is, die in het 
Nederlands werd geschreven. 

Aqua vite wordt gedefinieerd water des levens of levende water. D e bereidingswijze 
uit destillatie van wijn, is dezelfde als die welke beschreven werd door Arnaldus de 
Villa Nova, die er zich reeds eerder over verwonderd had, dat alkohol kon verkregen 
worden zowel uit rode als uit witte wijn. Vervolgens worden de deugden ervan beschre
ven in kleuren en geuren en, naar tijdsgebruik, met een verscheidenheid van uitwerking, 
die onmogelijk te volgen is. (Alkohol is zelfs goed tegen onverwachtse dood !) Toch staat 
men wel eens verbaasd over sommige ervaringsfeiten- van deze oude medikasterSi zo bv. 
weten zij dat slappe wijn sterker wordt door' toevoeging van alkohol en dat alkohol op 
spijzen- gegoten de verrotting ervan tegenwerkt. D e uitvinding van tinkturen wordt ge
woonlijk aan Paracelsus (1493-1541) toegeschreven, die op zoek naar de Quin ta essentia, 
deze kwintessens uit de planten trok door middel van alkohol ; de lezring van het hand
schrift geeft ons het duidelijk bewijs dat Paracelsus reeds lange tijd voorgangers heeft 
gehad. 

N a het kapittel over alkohol geeft de schrijver- nog enkele recepten van wijn-oplos
singen en oliën, waarvan hij de meeste aan de Grabadin van Pseudo-Mesues heeft ont
leend. Verder volgt dan nog een receptarium om overtollig haar, sproeten en vlekken uit 
het aangezicht te verwijderen, om ten slotte te eindigen met een traktaat over de tekenen 
van de naderende dood, een kwestie die in zeer veel oude geneeskundige werken aange-
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raakt wordt, want het was eén teken van beroepsbekwaamheid vanwege de arts, de dood 
te kunnen voorspellen, aan de hand van bepaalde voortekens. 

Hierna volgt dan de tot op heden nog niet gepubliceerde tekst, met tekstverklaring 
en nota's. In de oorspronkelijke tekst zijn de regels niet genummerd ; deze nummering 
werd erbij gevoegd om het verwijzen te vergemakkelijken. 

1 qua vite, dats water des le
vens, of levende water 
ende dat maect men aldus 
Nemt enen pot die houdt 

5 IX. stopen, beneden wijt ende 

boven nauwe, ende doeten al vol wijns van 
den besten datmen vint van ser j'ans. ende doet 
boven den pot .1 . alembijt dat wel gemaect 
es na den mont vanden potte, ende stopt wel 

10 tusscen den pot enten mont crage des alem-
bijts met bloemen ende met witten van den eye 
ende geplaestert met linen cledren. ende set den 
pot op tfier. ende Iatet altoes sieden. ende dan 
ontfaet dat water dat daer uut Ioept. Ende 

15 alst lange es gesoden seldi proeven oft 
dat water bernen wille, want naemdijt langere 
het soude onneeren alt dandere dus salment 
proeven met linen cledren ende stekent der in dat 
nat si. ende stekent an tfier of an .1 . kersse 

20 Ende ghi moet dit water wel wachten van 
roeke. Hierna seldi uut werpen dat in den 
pot bleven es. ende makene suver. ende doet dit 
water weder der in. ende setten weder op dat alem
bijt. ende settet weder op tfier. ende disteleren an-

25 derwerf. ende ontfaent alsoet vorleert es in een 
glasen vat. of in .1 . ander dat suver es. gelijc 
oft ware rose water. Ende in deser manieren 
salment tcleren .4. werven of .5. © Di t 
water heeft menegerande cracht. Ende es 

4 nemt : imp. van nemen, neemt 

5 stoop : inhoudsmaat van ca 2 liter 

7 wijn van ser jans. « Les vins de Poitou- d'Aunis et de Saintonge. indistinctement connus en Flandre sous Ie 

nom de vin de Poitou, de vin de La Rochelle (Rutsele) ou de Saint-Jean (Saint-Jean d'Angély >. « Ce 

commerce était aux mains de marchands de La Rochelle, de Niort et de Saint-Jean d'Angély. Le triangle 

formé par ces trois villes était, t ien plus que Bordeaux, le grand centre d'exportation des vins vers la 

Flandre, où ses crus étaient connus sous le nom de vins de La Rochelle, de Poitou ou de Saint-Jean > 

uit : Jan Craeyheckx. Un grand commerce d'importation : Les vins de France aux anciens Pays-Bas 

(XHIe-XVIe siècle), 1958, S.E.V.P.E.N. Paris. 

8 alemhijt : alemhiek, distilleertoestel 

9 na : naar 

11 bloemen : bloem, fijngezift meel 

12 cledren : doeken 

14 ontraen : ontvangen, opvangen 

16 bernen : branden 

17 onneeren : bederven 

19 kersse : kaars 

20 wachten van roeke' : behoeden tegen rook 
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30 goet te menegerande siecheit boven allen 
medicinen. W a n t bet geneest alreande siec-
beit. die bi naturen genesen macb. ja diet 
nemt te sinen recbte. ende na dien dat sine na
ture vermacb (€ Omrae gesont te blivene. so 

35 salmens elcs morgens nuchtens nemen .2. 
dropele of .3. geminct met wine. ende savons 
also. ende aldus houdet gesont den gesonden. 
ende maect gesont den sieken CE Het doet oec 
den mensche droefbeit vergeten, ende maecten van 

40 hertten vro. ende oec stout ende coene. Het 
maect boven allen dingen goet bloet. 

Het conforteert alle des menscen lede. bet maect 
oec enen sutt i j l . boefsch ende wetende van herten 
ende scamel. Hets goet iegen tgroet evel 

43 gedronken, ende smenscen berssenen der met gedwe-
gen. ende aldus eest goet iegen den hoeftswere 
Het es oec goet iegen vasten Iicbame met 
wine der figen ende ricolissie in gesoden siin : 
Hets oec goet iegen crancke ogen. ende dien 

30 die qualike boren . 1 . luttel catoens daer inne 
genet ende in die oren gesteken des avonts als 
hi slapen gaet. Hets goet iegen quade mage 
ende iegen ventositeyt. ende iegen rupsenen. ende ie
gen al dat bem deren macb. Ende iegen alle epy-

53 latie der leveren enter milten, ende iegen quade Iendi-
nen. ende iegen graveele ende iegen den steen, ende iegen 
alreande siecheit der blasen. Ende iegen alle siec-
beit die comt van vercoutheiden. Hets oec goet 
dien tansicbte of den mont an dene side gaen 

60 staen. dat sijt drinken ende der met bestriken. Hets 
oec goet iegen den tantswere in den mont gehou-
den. ende bet maect goeden adem. Hets oec 
goet iegen venijn, ende hef hout oec enen jon-
gelec. Het Iaet node haer grau werden. Het 

32 mach : kan 

ja : vooral 

43 subtijl : fijn van geest 

hoefsch : hoofs, wellevend 

wetende : verstandig 

44 scamel : bescheiden, eerbaar 

groet evel : vallende ziekte, epilepsie 

45 gedwegen : gewassen, gereinigd 

46 hoeftswere : hoofdpijn 

47 vasten lichame : hardlijvigheid 

48 ricolissie : zoethout ; Glycyrrhiza glabra L. 

51 genet : gedrenkt, nat gemaakt 

33 ventositeyt : opgeblazenheid 

rupsenen : oprispingen 

54 epylatie : oppilatie, verstoptheid 

55 Iendinen : geslachtsdelen 

61 tantswere : tandpijn 
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65 es oec goet iegen quade humoren die comen 
uten hoefde. Ende iegen faute van herten die 
doet in onmacht vallen, ende iegen onversiene 
doot. Hets oec goet iegen tr iade, dit mach 
men proeven aldus. Nemt .2. Idekene ende trect 

70 hen die plumen uut omtrent den staert. ende 
geeft den enen dit water drinken enten andren 
niet. dat vanden watere dranc sal genesen 
ende dander sal sterven. Hets goet iegen al ge-
swil gedronken ende der mei bestreken. Ende ie-

75 gen skoninx evel. ende maect die ogen claer 
ende doet wel rieken. Hets goet omme kin
dere tontfane vrouwen die vercout srin : 
@ Dit water es suotijl ende claer ende licht bo
ven alle watere. ende het verlicht boven allen li-

80 quoren ende boven alle oliën, want die gote 
olye in dit water het soude sinken. ende gote 
men olye boven olye het soude boven vlieten. 
Ende niet allene es dit water goet te mene-
gerande siecheit. maer hets oec goet tot 

85 vele dingen @ Doet men .1. luttel van desen 
watere in wine die Ianc es ende verrot, hef ma-
eden cort ende goet. ende het maect cranken wijn 
goet. ende het betert goeden wiin. het maect 
spise goet ende ne Iaetse niet verrotten @ Ende 

90 wildi maken zedewaleit . 'Nemt .1 . fiole van 
desen watere ende Iegter in zedewale die goet 
es. ende Iatet der in liggen .1 . Ianc stuc.,ende daer 
na doet dien uut. ende ander der in. ende doet aldus 
.5. werf of .4. ende minget dan dit water met wine 

95 entie wijn sal werden zedewaleit. Ende aldus 
so mogedi doen van noten muscaten. ende van grof-
fels nagelen ende. van alreande cruden @ W i l 
di oec maken .1 . clareyt. so nemt alreande 
manieren van cruden der men clareyt af ma-

63 jongelec : jeudig 

64 grau : grijs 

65 humoren : levenssappen (volgens de humoraalteorie) 

75 skoninx evel : morbus regius, geelzucht 

80-82 Deze zin is niet gemakkelijk te verstaan en berust waarschijnlijk op een korrupte tekst. D e tekst zou moéten 

luiden : want die gote olye in dit water net ( = de olie) sonde sinken ende gote men dit water boven olye 

het (— dit water) soude boven vlieten. Dit verschijnsel moet inderdaad een wonder geleken hebben voor 

de oude alchemisten, voor wie eeuwenlang « olie drijft boven » vaststond. 

86 Ianc : uitgelengd, verwaterd 

90 zedewaleit': wijndrank met zedewale. Volgens sommige (Verdam) is zedewale of zedeware : zeverzaad, worm-

kruid (bedoeld wordt Semen contra ; Artemisia maritima var. a-S'cchmanniana Besscr). Volgens andere 

(Van den Berg) is het zedoaria (Curcuma zedoaria Rose). De « Herbarijs » uit hetzelfde hs zegt echter : 

« Fu of amantilla of potentilla of ormenlilla of wit zedewnre of wegewise. valériane hets al een » ; dan 

zou dit wijzen op valeriaan ; Valeriana officinalis L. of groot valeriaan ; Valeriana phu L. 

92 .1 . Ianc stuc : een lange tijd 

97 clareyt : kruidenwijn. Clareyt komt voor in sommige stedelijke farmacopeeën o.a. in Antidotarium Gandavense 

1652 : Claretum, met als ingrediënten : nieïiis opiimi bene despumatis, aquae communis, zingiLeris, piperis 

nigri, cinnamomi electi en vini aliri optimi. 
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100 eet. ende doet stampen te pulvere. ende nemt hart 
suker also vele als ghi cruuts hebt. ende bin-
det in . 1 . wel dunne doekelkijn van enen hoeft-
clede ende legget int water, ende alst wel enen 
halven dach der in gelegen heeft so wringet 

105 uut ende legget noch anderwerf daer in . ende wringet 
dan. ende doet aldus .3. werf of .4. werf. dit sal u 
water malcen so goet ende so so stare, dat ghi 
met .1 . lepel vol waters maken selt meer 
dan . 1 . stoep vol clareyts. Ende nadien dat 

110 ghi uwen clareyt goet wilt maken, so mo-
gedi u water goet ende stare maken, ende al 
heeft die wijn den smaec vanden clareyte 
hem blijft nochtan sine varuwe. Ende gieti 
oec u wijn in . 1 . nap. ende vanden watere daer in 

115 dwater sal den wijn dorvlieten ende hoven comen 
Ende stect . 1 . bernende kersse in dien wijn. die 
wijn sal bernen also lange aise die materie 
geduert vanden watere. nochtan sal die wijn 
also goet siin aise hi was. ende bat smaken 

120 ((Pen a n a e r water maectmen <ü dan hi dede 
^•""/ van wine. ende dat en sublimeert men 
maer . 1 . weri of .2. ende men doeter toe cruden 
ende maect aldus aise der ie te voren ave seide. 
Ende men moet tcruut stoten datmer in wilt 

125 doen ende leggen in wine. So trect die wijn die 
cracht uten crude. Ende wildi maken water dat 
goet si ter borst, so doet der toe dyadragantum 
ende peniden ende witte marobie © Jegen squi-
nanche. doet der toe dyamorum. Jegen star 

130 doeter toe noten muscaten ende grof f els nage
len. Ende oec eist goet iegen quade roke van 
den Iichame @ Jegen quade puusten doeter toe 
tsap vander grisen. of van perteke. of van li-
targium ende olye € Jegen venijn datmen ge-

102 doekelkijn : doekje 
hoeftclede : hoofddoek 

109 stoep : stoop, inhoudsmaat 

113 varuwe : kleur 
114 nap : schaal, beker of houten schotel 
115 dorvlieten : doorstromen 
119 bat: beter 

127 dyadragantum : een konfektie waarin tragacant het hoofdbestanddeel uitmaakt 
128 peniden : penidium of penidiae, penie-suycker (Lobelius) : suiker gekookt met gerstewater, geklaard en afge

schuimd, uitgekristalliseerd en in staafjes in de handel gebracht, 
witte marobie : andoorn, witte malrove ; Marrubium vulgare L. 
squinanche : angina ; c squinancia is een sweeringhe inder kelen > Ortus sanitatis. 

129 dyamorum : Electuarium diamorum of Diamorusia ; een likkepot met moerbessen 
star : staar, cataracta 

131 roke : reuk 
133 grisen : waarschijnlijk grisecom d.i. duivenkervel : Fumaria officinalis L. 

perteke : zurkel 
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135 ten heeft of gedronken, doeter toe t r iade. Jegen 
gevenijnde beten van dieren, tsop van porette. 
Jegen des honts bete. orine. Jegen alle tor-
cione. doeter toe musseliaet. of mente of alse-
ne. Jegen Iancevel. mente. Jegen quade mage 

140 zeduwale. Jegen jucntecheit ende iegen droecheii 
van herten, doeter toe sofferaen 

Ten water dat goet is iegen dicke o-
ge brauwen. ende lopende ogen ende dat 

dwitte af doet ende alle smette, ende doet cla-
145 er sien, dat maect men dus @ Nemt agrimo-

nie. yserne. venkel, rute. scellewortte ende 
rosen. ende scervet altegadere. ende stampet ende 
giet der op wijn .1 . luttel, ende maket aise 
rose water, ende settef ter sonnen tote hef ge-

150 plaestert si. Ende wildi dese watere stare 
hebben, so doeter toe galle vander pertrisen 
ende .1 . cruut datmen heet hennebete : 

'en water dat goet es jegen steecten 
in die ogen. Nemt bloemen van witten 

155 dornen. ende maket als rose water S Item nemt 

ripe hert beyeren ende Iegse in wine ende 
Iaetse verrotten, ende dan doetse met den wine 
in .1 . Iinen sac. ende datter uut gaet dat hanct 
ter sonnen in .1 . fiole ende Iaet dat pareren. 

160 @ W a t e r dat Ioept uut wijngaert ranken 
daert sere die ogen <2 Item. stampt rute ende 
ende wringet tsap dore .1 . cleet ende doet daer 
toe zeem. Ende doet elx avons .1 . dropel 
in u ogen. dit hout die ogen daer ende altoes 

e 

156 porette : prei 

137 torcione : kramp in maag en ingewanden 

138 musseliaet : muskus 

alsene : alsem ; Arthemisia absinthium L. of Arthemisia pontica L. 

139 Iancevel : kramp in Je ingewanden, koliek 

140 juchtecheit : jicht 

droecheit : krachteloosneid 

142 oge brauwen : wenkbrauwen 

144 dwitte : de witte staar 

smette : viekken, macula 

145 agrimonie : Agrimonia Eupatoria L. ; agrimonie, leverkruid. 

146 yserne : Verbena ofhcinalis L. ; ijzerkruid, ijzerhard 

venkel : Foeniculum vulgare Mill. ; venkel 

rute : Ruta graveoïens L. ; wijnruit 

scellewortte : Cbelidonium majus L. ; stinkende gouwe, sckelkruid 

147 scervet : snijt Ket in stukken, hak het fijn 

149 tote het geplaestert si : tot het de konsistentie heeft van een pleister 
151 pertrise : patrijs 

152 hennebete: gewoonlijk Stellaria media Vill. ; muur, vogelmuur, hoenderbeet 

154 witte doren : Crataegus oxycantha L. ; meidoorn (Fr. Epine blanche, E. Whi t e thorn) 
156 hert beyeren: Fragaria vesca L. ; aardbei, woudaardbei 
159 pareren : klaar komen 
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165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

a 
och .1 . water dat es herde <& gesont. 

wonderlike goet jegen alle smetten 
van ogen ende iegen dat witte ende om claer 
te siene. Nemt venkel, rute. yserne. 
eufrasie. endivie. betonie. rosen ende sur-
monteine. elx . 1 . hantvol. ende legse in witten 
wine enen dach ende .1 . nacht, daer nae doet 
dit algader in .1 . orinael. ende settet op .1 . cloc-
ke van glase die men heet alembijt. 
ende maket also als rose water, ende ontfaet in 
. 1 . fiole, dierste water es goet. ende dander noch 
beter, ende terde alre best 

€ en water trectmen uut metale dat her-
de goet es ende van groter cracht. W a n t het 

enen jongelee hout. ende doet alle smette 
af int anschijn. ende eire an tlijf. ende het 
maect oec scone varuwe allen lieden, ende 
den genen die lasers seinen ende oec bliken ende 
siin. ende dit maect clare ogen. ende men maket 
dus. Nemt vilinge van copere. van zelvere. van 
ysere. van tenne. van Iode, van Iatoene .1 . cac-
tinea van goude ende van zilvere. Nemt elx 
even vele. of na dien dat men vercrigen mach 
ende legt al dit enen dach ende .1 . nacht in eens 
kints orine dat maecht es. ende daer nae 
legse .1 . dach in heeten wine. den derden dach 
enten nacht in sape van vende, den vierden 
in witte van den eye. den vijften in vrouwen melc 
die .1 . knechtken droech ende soecht. den 
sesten in roden wine. den sevenden in dwitte 
van seven eyeren. Ende altoes houd die dinc 
daer in dat gelegen heeft. Ende daer na so 
minget al tegadere. ende doet al in een vat der gi 
u water in maect. ende doet suolimeren met tragen 
viere. ende dat der uut loept houdet in .1 . vat 
van glase of van zilvere 

Cen water maect men van aplompen 
die witte bloemen hebben, dat maec 

men aise rose water. Ende es goet te vele 
dingen, ende in allen lieden dat men hen der met 

169 eufrasie : Euphrasia officinalis L- ; ogentroost, klaaroog 

endivie : Cichorium endivia L. ; wilde cikorei (Brussels wiiloof) 

betonie : Stacbys betonica (L.) Benth. ; kooriskruid 

surmonteine : Laserpitium siler L. ; seselikruid. bergeppe 

172 orinael : urineglas 

180 eire : elders 

182 lasers : als Lazarus, melaats (een Kuidzickte, niet hetzelfde als de melaatsheid volgens moderne begrippen) 

184 vilinge : afvijlsel 

185 tenne : tin 

Iatoene geelkoper 

189 maecht : maagd 

201 aplompen die witte bloeme hebben : Nymphaea alba L. ; witte waterlelie, witte plomp 
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205 bestrijct tforhoeft enten slaep iegen 
die onnatureleke hitte C Dit water es goet 
jegen verhitte Ievere gedronken. Ende die dit 
water oec Iaeu maect ende net .1 . cleet der 
in ende legt optie Ievere die verhit es het 

210 helpt sere. Aplompen siin breede ronde 
bladere ende dunne, bi sciven. legse .1 . dach 
of .2. in loge dit doet thaer scone werden : 

' en water dat den canker enten wolf 
ende alle quade gate mach genesen. 

215 ende al quaet vleesch af eet of biit. dat 
maect men dus @ Nemt weet asscen ende ge-
berenet calc also vele. ende mingt dit met 
watere overeen, ende settel op tfier in . 1. vat 
ende Iatet drogen met deinen viere. ende alst 

220 wel droge es. so doet in .1 . pot. ende set 
den pot in parts messe, of in .1 . andre 
stede die versch es. toter wilen dat 
water werden es. ende het sal water werden, ende 
houdet. Met dien watere doet men oec werten 

225 af. ende maect oec gaten in eens menscen 
lijf so waer dat men wille 
/fJX Elijc dat men menegerande watere 
X b ' maect. so maect men oec mene

gerande olye die herde goet es 

230 ende hoe mense maect dat salie u Ieeren 
Ende ie wille beginnen ane olye die men heet 
gebenedide. omme die grote doget entie cracht 
die an hare geleget entie maect men aldus 
C Nemt rode nuwe tiechelen die vorvoets 

235 comen uten ovene. eer datter regen of ene-
ge verscheit óp comen es. ende breese in dei 
nen stucken also groet aise haselnoten. Ende 

v legse in tfier ende doetse geloyen. ende werpse 
in olye van oliven al gloyende wel claer. 

206 onnatureleke hitte : De natuurlijke warmte (cafor innatus) is de gewone lichaamst0 ; onnatuurlijke hitte : koorts 

208 net : van netten, nat maken 

213 wolf : lupus, huidziekte van tuherkuleuze aard, vooral in het gelaat 

216 weet asscen : oorspronkelijk assen van wijngerdranken (cinis ex claviculis vitis) ; later uit gehrande moer van 

de wijn (e fecihus vini exsiccatis & comhustis) 

geberenet calc : gehrande kalk. calx ustum 

217 also vele : evenveel 

22 ! parts messe : paardenmest 

222 stede : plaats 

versch : nattig 

224 werten : wratten 

232 gebenedide : Deze formule heeft de schrijver uit de Grahadin van Pseudo-Mesues, die de olie noemt : t Oleum 

philosophorum, alchemistenolie. Men heeft deze olie genoemd olie der wijsheid, gezegende olie, goddelijke 

olie, heilige olie en olie van perfekt meesterwerk. Et quanto antiquius tanto melius ». 
233 doget : deugd 

234 vorvoets : onmiddellijk 

236 verscheit : nattigheid 

237 geloyen : gloeien 
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240 ende Iaetse der in liggen toter wilen dattie o-
Iye wel cout es. entie stucken wel dore 
dronken met der olyen. ende dan nemt andere stucs 
van tiechelen. ende doet also ghi nu daet. 
E n a e doet tot dier wilen dat al die olye 

245 gedronken es in die stucken van dien tiech
elen. Ende altoes doet die coude stucs 
ute eer ghi die andere heete in doet. Ende 
dan nemt alle die stucken enae doetse in .1 . ori-
nael. ende setse in .1 . teste met asscen. ende set 

250 daer op u alembijt. Enae maect .1 . stare vier 
in den oven der die teste op staet. Ende stopt tus-
scen den crage enten orinael. enae datter ute 
gaet ontfaet in .1 . fiole. Maer datter iersten 
uu t sal comen dat wert water, ende dat en 

255 hout niet. Mer der na salre herde rode olye 
ute comen. ende herde goede te meneger dinc 
@ Dese olye es tallen dingen also goet 
als balseme ende subtijlder ende claerder dan 
balseme. Ende van meerder cracht in allen cou-

260 den sleeheiden. Si es goet jegen den steen. Ende 
talder siecheit in die blase, ende doet wel orine 
maken. Ende jegen alle ongemake van den 
oren dat van couden comt. Si es goet jegen 
juchtecheit. enae jegen bevinge van quaden Iendi-

265 nen. Si maect oec goede memorie. Si 
es goet iegen den tantswere. ende iegen crampe 
Ende si maect goede zenuwen, ende ontdoet 
die adren. Enae si maect oec goet subtijl 
bloet. Si es goet den ogen. ende jegen bete 

270 van allen gevenijnden dieren, of van wormen 
Ende visschers die met deser oliën haer net 
bestriken. souden vele vissche vaen. Ende si 
es goet tallen dingen der aqua vite goet toe 
es. So si rodere es ende sterkere riect. so si beter es : 

275 (t^S l'e v a n gayette es wel heilege olye 
^*»S Si es goet dien die beseten siin. entie 
siec siin van den groten evele. entie juchtech 
siin. ende jegen crampe, ende vrouwen die siec 
siin ter herten, ende oec tandren dingen die hen 

280 deren mach. ende die oec gerne kindere hadden 
Entie maect men aldus @ Nemt gayet een 
groet deel ende breket te pulvere. ende doet met 
olyen van oliven in enen pot die wel verloodt 
es. ende set enen in deerde even sleyc der erden 

249 teste met asscen : een pot die in wanne assen staat 
264 Iendinen : geslachtsdelen 
272 vaen : vangen 

275 olie van gayette es wel heilege olye : D e formule stamt eveneens uit de Grabadin van Pseudo-Mesues : « OI 

de gagatis. est oleum saciatum >. Gagates of lapis gagatis is gagaat of git, een bitumeus gesteente. 
284 even sleyc der erden : gelijk met de grond 

eum 
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285 ende set den pot der dolye in es daer boven. Ende 
der die potte vergadren der stoppet met Ieme 
zere wel. ende stect in den uppersten pot .2. ga-
etkine of .3. daer die olye dore lopen 
moge. Ende maect der boven ende der omtrent 

290 . 1 . groet stare vier. so sal die olye sinken in 
den pot die onder staet. Ende die olye hout 
in . 1 . fyole. Ende men mach dese olye oec met 
maken metten alembite also men doet olye 

2Q5 (f^S I v e v a n rosen es goet @ gebenedide 
^*< den genen die liggen in heeten ongemake 
daer men seker af es te bekeerne. Ende sijs 
goet in allen steden gestreken anden slaep 
ende an tforhoeft. entie hande buiten, ende an 
thole vanden voeten, enten puls. die saecht 

300 alle pine entie onnatureleke hitte mindert 
Si es oec goet jegen heete sweren. ende men 
maecse dus @ Nemt rosen die groene sijn 
ende vult daer met .1 . vat van glase. ende 
gietter op olye van oliven. Ende jegen .1 . Ib. 

303 rosen so doet .2. Ib. olyen. Ende stopt dat 
vat wel vaste, ende hanget ter zonnen 14. dagen 
ende elx dages so omroeret ende hutsset wel. 
Ende daer na wringet dore .1 . Iinen cleet op cou-
den watere. ende nemt .1 . herselteren roede die ge-

310 pelt es. ende omroert dat watere entie olye 
herde wel. Ende dan doet die olie in .1 . ander 
vat. ende omroerse noch aldus .X. werf op yer-
schen watere. W a n t in dat water nemt die oly-
e verschede. Ende der na doet die olye van den 

313 watere so ghi suverst moecht. ende hancse 
ter zonnen, daer sal de zonne die verscheit 
verteeren. ende dus eist volmaect 
/fP%Iye van vyoletten maectmen also men 
^S doet van rosen. Mer olye van rosen ma-

320 eet vasten Iichame. ende olye van vyoletten 
maect goeden Iichame @ Olye van witten 
aplompen maect men also men doet van rosen 
ende si heeft die selve cracht die olye van 
vyoletten heeft. Ende si es goet jegen quade 

287 uppersten : bovenste 

gaetkine : gaatjes 

295 neeten ongemake : koorts 

296 bekeeren : verbeteren, genezen 

299 thole vanden voeten : de voetzolen 

puls : pols 

302 rosen die groene sijn : de olie van onrijpe rozen in olie van onrijpe olijven 

geheten, in tegenstelling met de oleum rosatum completum. 

307 hutsset.: scbud bet 

309 herselteren roede : een twijg van herselteer, Carpinus betulus L. haagbeuk, 

315 so ghi suverst moecht : zo zuiver als ge kunt 

320 vasten Iichame : bardlijvig 



325 levere in dien dat men der met betrike die levere 
ane die rechter side 
/fFSb/e van beylde es goet jegen heet 
^ ^ artetyke. W a n t si sacht die pine 
ende mindert die hitte. Si es goet den ge-

330 nen die verbernent siin. want si maect clei-
ne Iixemen. End e men maecse dus @ Nemt saet 
van beylden ende siedet in olye van oliven. ende 
doeter toe bergen smout, ende wringet dore 
. 1 . Iinen cleet. ende houdet suver @ Noch ma-

335 eet men olye van beylde die beter es ende 
sterkere. Nemt in ser jans avonde. die cnoppen 
entie bladere entie bloemen, ende doet in enen 
nuwen pot die in den bodem hebbe .2. gaet-
kine of .3. Ende dien pot set over enen an- . 

340 dren idelen pot verloodt. ende doet die 
potte tegadere comen. ende stoppet wel met 
leme. ende dan delft die potten in die 
erde so diepe dat si niet en vervrie-
sen. ende legt . 1 . tiechle op den oversten pot 

345 ende Iatet also staen tote ser jansmisse 
weder come. D a n seldi in den ondersten pot 
vinden goede olye ende scone @ Noch 
maectmen olye van beylden zade dat 
men slaet aise raepsaet. Dits goet 

350 jegen heet fledersiin. ende jegen den tant-
swere. Ende die andere olyen siin oec goet 
ten tantswere. op dat men die caken der mei 
bestrike an die side die sweert 

^ -^ (f^ Iye v a n v a e m e maectmen der men 
^QS alle dinc met geneest die men met 
geene salven genesen mach. Entie ma
ectmen dus © Nemt wortelen van vaeme 
2. hantvol of .3. ende dwaetse wel. ende siet-
se wel . 1 . stuc. Ende der na doet hem af die 

360 swartte huut. ende dan snijtse in cleinen 
stucken. ende stampse al ontwee in A. mortier 
die niet Ioekech en es. Ende der na zietse 
. 1 . Ianc stuc in watere. ende der na seldi op dat 
water .1 . olye vinden. Ende als dat water cout 

365 es. so doetse af. ende houtse in. .1 . fyole : 
• ne olye maectmen van orinen die 

dorgenge es boven alle olyen. Ende c 
327 beylde : belde, beelde. belseme. Hyosciamus niger L. ; nilzenkruid en Hyosciamus albus L. ; wit bilzenkruid 

528 artetyke : jicht 

331 Iixemen : littekens 

333 bergen smout : smout van een beren of een baren, een specnvarken 

336 ser jans avonde : de avond voor St.-Jansfecstdag, 23 juni, was een bijzondere nacbt in bet bijgeloof 

cnoppen : bloemknoppen 

332 op dat : mits 

355 vaeme : Nephrodium filix -mas (L.) Rich. ! mannetjesvaren of Asplenium Filix-Foeminina Bernh. ; wijFjesvareri 

362 Ioekech : naar look ruikend 

367 dorgenge : krachtig 
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es goet jegen fledersiin. ende om haer af te 
doene. Mer het wast weder. Ehde si es herde 

370 goet te vele dingen. Ende men maecse dus 
@ Nemt orine van lied en die el niet dan 
wijn en drinken, of meer wijns dan anders 
so dat ghire hebt .1 . ketel vol. ende laet-
se staen stellen .4. dage of .5. Ende der nae 

375 zietse al te nieute. Ende alsi welna verso
den es. so seldi vinden in den ketel clare 
ende scone olye. Ende die hout in .1 . fyole. 
want dade mense eire in si soude dore drin
ken © Entte jn deser selver manieren maec-

380 men olye van coen. der men kindere hoefden 
mef geneest, al ne mocht mense niewer el 
met genesen 

m dat niemen volmaect en es 
enae vele lieden hebben fauten ende 

385 menegerande dinc die hem mesit 
In sulken min. in sulken meer. entte hem sel-
ven niet betern en connen. Alse mannen ende 
wiven dient leet es dat yet an hen es. 
dat andren deren mach of noeten. W a n t 

390 sulc siin die stare rieken. Ende sulc siin 
die hebben haer daert hen leet es. ende 
sproeten ende plecken. ende menegerande dinc 
dies si gerne quite waren. Ende hoe men 
dit af mach doen ende decken dat willic 

395 nu bescriven alsoet vonden es int latij n 

ildi u haer af doen ende sachte ma
ken u huut ende sonder sorge. So mo-

eti ierst baden in warmen watere. ende daer 
na stoven ende sweeten. ende der na noch 

400 baden, entan u drogen met enen cleede 
daer na so hebt wel gereet die dinc 
der gijt mef af doet. entie dinc maectmen 
dus fê Nemt calc der noyt water op en quam 
.6. lepel vol. of also vele als ghi wilt 

405 ende temperet met couden watere. ende ziedet oft 
ware wellinge. Ende der na nemt orphi-
ment tfijftedeel. ende doet daer met sieden 

371 die el niet : die anders niet 

575 te nieute : volop, naar hartelust, fel 

welna : bijna -
578 dore drinken : doordringen, doorlopen 

380 van coen : van urine van koeien 

381 niewer el : met niets anders 

383 niemen : niemand 

583 mesit : misstaat 

586 sulken : sommigen 

389 noeten : onaangenaam zijn 

397 sonder sorge : zonder gevaar 

398 stoven : Hete baden nemen 

405 temperen : mengen in juiste verhouding 

<B 

V 
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D a n nemt . 1 . gans vedere ende stecse der in 
Ende proeft oft genouch gesoden es. dats 

410 aise die plumen van der vedren Iichtelilce 
af gaen. dan eist gnouch. ende doet vanden 
viere. W a n t ziedet te vele. het soude te sere 
verhitten. Ende alst vercoudt es welna. so be-
strijcter u met al Iaeu. ende proeft alst Iich-

415 telec af gaet. so trecket af sonder crau-
wen. W a n t die huu t soude Iichteleke 
scoren ende breken. Daer na nemt sap van beyl-
den. van nachtscaden ende van donrebaren 
ende dbloet vander vledermuus. ende minget 

420 al tegadere ende bestriket daer met 

(Een ander maniere. Nemt griex pee 
ende colofonie. armoniacum. ende mas
tic ende smeltet al tegadere. ende giet daer 
op cout water ende bouwet wel metter hant 

425 ende so ghijt meer bouwet soet witter 
wert. want van iersten eist swart. Ende 
maecter af .1 . plaester. ende Iegget daer ghi 
thaer af wilt hebben, dit plaester ge-
duert .2. jaer. Ende men maecht .X. werf 

430 verleggen, op dat ment verbouwe. ende legt Iaeu. 
willic scriven hoe men sproeten ende plec-

ken af doet. ende scoen ansichte maect 
of smetten van ziecheiden comende. als vrou
wen van kint dragne of des gelike 

455 @ Hen es goet dat si hen dicken doen 
setten ventousen an haer dien. die tree-
ken dat bloet ende andre humoren daer si 
af ontfarwet siin. D a n nemt caf ende vyo-
Iette cruut. ende maluwe ende ziedet tega-

440 dere in regen watere. ende boven stoppet wel 
Ende alst .1 . stuc gesoden es. so doet af 
ende ontstoppef. Ende hout u ansichte der over in 
den wasem, daer na wint u cleet om u 
ansichte. ende gaet also te bedde liggen 

M\ 

406 wellinge : pap 

orpHiment : voor orpiment, auripigmentum, oripigment. Geel — : geel arsenicumsulfide, A s 2 S 3 ; i 

sandaracha, realgar, natuurlijk arseensulfide 

415 sonder crauwen : zonder schrammen te maken 

417 scoren : opensplijten 

418 nachtscade : Solanum nigrum L. ; zwarte nachtschade 

donrebare : Sempervivum tectorum L. : huislook, donderblad 

421 griex pee ende colofonie : waarschijnlijk schrijffout voor ofte, want griex pee -— colofonie, colofonii 

hars, het hars van verschillende Pinus-soorten 

422 armoniacum : ammoniakgom, een gomnars uit de stengels van Dorena ammoniacum Don. 

mastic : mastikgom, harsachtige massa verkregen uit de bast van Pistacia lentiscus L. 

424 bouwen : kneden 

430 op dat : mits 

435 dicken : dikwijls 

436 dien : dijen 

438 ontfarwet : ontkleurd 

vyolette cruut : viooltjes, herba violaria 

459 maluwe : Malva silvestris L. ; groot kaasjeskruid 
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445 sweeten. ende doet dit aldus .4. werf of vive 
Oleum de cinamomo C het sal sconen 

confortans stomachum & nervos sic fit. ponatur cina-
momum in vase suotius perforato & oleo communi aspergatur 
postea diligenter claudatur & sub illo aiter vas ponatur 

450 & terra tenaci bene conglutinetur & aliquantulum fo-

diatur. & super eas fiat ignis. Hoc modo potest 
fieri oleum ex auro argento Iignis & Iapidibus 
praeterquam de cristallo. Oleum de terebintina 
fit similiter per sublimationem. & est clarum ut aqua fontis 

455 & ardef u t ignis. Unde ferrum in eo intinctum 

inflammatur. Unde dé eo & de oleo benedicto fit ig
nis grecus. Vafet passionibus nervorum & paralisi 

Di t siin tekene der men den veygen mede 
kent. Dien tfoerhoeft root wert ende eire 

460 bleec. siins es vrese. Die hem omme keert 
vanden lichte. &de den dach no de lucht niet 
en mach sien, dats teken der veicheit. Dien 
in sire ziecheit die luchter oge mindert 
dats vrese. Dien de nese bleec wert ende 

465 scarp. dats .1 . teken der-doet. Dien siin kin-

ne neder hanct uten haken entie lippen 
bleec werden, dats vrese. Dien de buuc neder 
valt & stilt vanden ademe. dats vrese ' 
Dien de voete cout siin ende dogef hi wel 

470 datmen der onder ketelt. dats vrese. Es 

.1 . mensche ionc &de waect hi vele in sire 
ziecheit. dats vrese. Es hi ouder ende slaept 
hi vele ende niet hi den dach. dats vrese 
Nem broot ende wrijf siin voete der met ende 

475 gevet enen hont. eet hijt dats goet. ende 
Iaet hijt dats vrese. Wrijf siin vor-
hoeft met ere swaerden ende sine wangen 
ende gefse enen hont. ende eethise niet dats 
vrese. Legge sine hant op enen hont. 

480 ende en doget hijs niet dats vrese. Gef hem 

water drinken, ende dats hem blijft sette vor 

446 tot 457 in vertaling : Kaneelolie die maag en zenuwen versterkt wordt aldus gemaakt : leg kaneel in een vat 

dat langs onder doorgaat is en besprenkel net met gewone olie ; sluit daarna zorgvuldig af en plaats 

eronder een ander vat en sluit goed af met kleefa&fde ; graaf deze vaten een weinig in de grond en ont

steek er een vuur Loven aan. O p dezelfde manier kan men olie maken uit goud, uit zilver, uit houtsoorten 

en uit stenen, uitgenomen uit kristal. Terpentijnolie wordt eveneens bereid door sublimatie (bedoeld wordt 

nederwaartse destillatie) en is klaar als fonteinwater en brandt als vuur. Vandaar dat een ijzer, dat erin 

gedoopt werd kan ontvlammen. Aldus wordt Kiermede en met gezegende olie Grieks vuur gemaakt. Zij is 

goed tegen zenuwkwalen en tegen verlamming. 

458 veyge : de dood nabij, teken van de dood 

460 vrese : gevaar voor sterven 

463 Iuckter : linker 

470 ketelen : kittelen 

471 waecken : slapeloos zijn 

473 nieten : verknoeien 

477 swaerde : zwoord, een stuk varkenshuid met spek eraan 

480 dogen : gedogen 

484 valu : valuw. vaal, rossig 
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enen hont. en drinct hijs niet dats vrese 
N e m sinen orine enJe gietse savons op 
netelen, sün se smorgens valu dats 

485 vrese. Mer blivense groene dats goet 
Item vere modicum radicis agrimonie 

& da infirmo cum aliquo liquore ad potandum 
si continuerit morietur. si non convale bit. 

Item accipc urinam infirmi & pone in vase & 
490 parum de Iacte mulieris. si Iac supematat 

vivet. si petit fundum. sine dubio morietur 
Item Rp. consolidam fricatam. & trituratam intcr manus 

& da vulnerato bibere. si potum retinet vivet 
si non morietur. 

R E S U M E : 

Publication pour la première fois du texte d'un des 17 traités, qui constituent le 
manuscrit 15624-15641 de la Bi. Royale de Bruxelles. Le traité publié ici est un médici-
naire flamand du X/Vc siècle, dans lequel il est question d'alcool. Nous croyons que nous 
avons ici la première publication scientifique néerlandaise sur l'alcool, l'inventeur Arnal-
dus de Villa Nova, étant un contemporaire de l'écrivain du traité. 

486-494 in vertaling : Item geef ook een stukje agrimoniewortel met een of ander drank aan de zieke te drinken : 

indien hij net inhoudt zal hij sterven, zo niet zal hij genezen. Item neem de urine van de zieke en doe 

ze in een recipiënt samen met een weinig vrouwemelk. Zwemt de melk hoven hij zal leven ; gaat ze onder 

hij zal zonder twijfel sterven. Item Rp. smeerwortel gewreven en fijngekneed tussen de handen en geef dit 

in drank aan de gekwetste. Zo hij de drank inhoudt zal hij leven, zo niet dan zal hij sterven. 
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