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Boerderijen te Smalle Ee bij Drachten, mogelijk een latere woonplaats van Douwe Ales. 
Olieverf door Ids Wiersma, 1920 (particulier bezit fam. J. Wymenga, Sneek).
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Niet alle families weten hun cultureel erfgoed even goed op waarde te schatten, zeker niet
wanneer hun geschiedenis eeuwen teruggaat. Gelukkig is dat wel het geval geweest in de
familie van mijn vrouw Fokje Veltman. Het hoofdmiddel van bestaan in haar voorgeslacht
was landbouw en veeteelt. Daarnaast, zo blijkt uit oude archieven, ontstond er in latere
jaren echter belangstelling voor kunst, filosofische en theologische geschriften en zelfs – in
de negentiende eeuw – voor muziek. Sinds drie eeuwen al worden in de familie van mijn
vrouw ook zorgvuldig twee historisch waardevolle receptenboeken bewaard.

Deze beide boeken staan in de familiekring bekend als de ‘Doktersboeken’. De inhoud
betreft namelijk medische zaken. De circa 160 bladzijden zijn hoofdzakelijk gevuld met re-
cep ten op basis van botanische en soms dierlijke of chemische producten. Het betreft hier
middelen voor in- en uitwendige ziekten, hulp bij zwangerschap en bevalling, chirurgische
behandeling en ten slotte nog spreuken bij kanker.

Beide handschriften zijn rond 1700 geschreven door een verre voorvader van mijn vrouw,
Douwe Ales (1672-c. 1714). Hij was een telg uit een familie van gegoede boeren, maar bleef zelf
vrijgezel. Hij woonde in De Kooten in de Friese Wouden. In de kadastrale archieven uit die
tijd kon zijn boerderij worden gelokaliseerd. Tijdens zijn leven droeg hij zijn bezittingen over
aan zijn drie gehuwde zusters. Waarschijnlijk woonde hij later in bij een van hen, namelijk
Gepke (1670-1745). Zij woonde op een boerderij onder de klokslag van Boornbergum op
‘Smallenee’. Wellicht ligt Douwe Ales daar ook begraven. Volgens de archiefstukken werden
in zijn overlijdensjaar de bezittingen in de familie verdeeld. Het is misschien om deze
reden ook niet toevallig, dat mijn vrouw Fokje in het bezit is van de beide boeken. Ook
bezit zij een schilderij van de boerengemeenschap ‘Smallenee’. Het is in opdracht van haar
oom Binne Veltman in 1920 geschilderd door de bekende Friese schilder Ids Wiersma. Een
foto van dit mooie schilderij is hiernaast afgedrukt.

De ‘titelpagina’ van Douwe Ales’ beide boeken is even kort als indrukwekkend: ‘Douwe
Ales 1699 Looft Godt’. Daaronder staat een fraai huisteken afgebeeld dat later als familie-
wapen ging gelden. Lang hebben deze oude geschriften gewacht op ontsluiting. Na mijn
chirurgische carrière ben ik hieraan begonnen door een cursus paleografie te volgen en
door onderzoek te doen in een aantal archieven in het Noorden des lands. 

TEN GELEIDE
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Het bleek al gauw dat een dergelijk karwei voor één man te ambitieus was en dus besloot ik
via de Fryske Akademy in Leeuwarden een aantal deskundigen te benaderen.

Allereerst zette vervolgens Irene Nierstrasz zich in Leeuwarden en Sneek enthousiast en
ijverig aan de definitieve transcriptie van het handschrift. Op basis van haar werk verzorg-
den prof. dr. M.J. van Lieburg als hoogleraar medische geschiedenis (Erasmus Universiteit
Rot terdam en Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. G.T. Jensma als hoogleraar Friese
taal- en letterkunde (momenteel Rijksuniversiteit Groningen en tot 2008 verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam en de Fryske Akademy) de verdere uitgave van het boek. Alleen
dankzij hun expertise en grote inzet kon zichtbaar worden niet alleen hoe bijzonder dit
merkwaardige ‘doktersboek’ van Douwe Ales is, maar ook welke betekenis het heeft voor de
medische geschiedenis. Zij wisten Douwe Ales en zijn receptenmanie in de juiste context te
plaatsen en hem zodoende enigszins te doen herleven.

Zeer veel dank voor het noodzakelijk op te brengen geduld en advies zwaai ik toe aan mijn
vrouw Fokje, de eigenaresse van de boeken van haar voorvader Douwe Ales. Hun beider
namen vindt u in de bijgevoegde stamboom.

Sneek, mei 2010 Dr. Jan H. Wymenga
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Het woord ‘dokteren’ betekent onder andere dat men zich onder behandeling plaatst van een
dokter. Een zieke kan gaan ‘dokteren’. In het Fries heeft het woord – ‘dokterje’ – echter sterk
de bijklank dat zo iemand zich dan laat behandelen door een pseudodokter, een irreguliere
of alternatieve genezer. Dat deze uitgave wordt aangemerkt als ‘doktersboek’ moet in dit licht
worden gelezen. 

In de afgelopen jaren en tussen de bedrijven hebben we ons met veel plezier op dit ‘dok-
ters boek’ van Douwe Ales gestort. Wat begon met een plan voor een eenvoudige uitgave
van een familie-erfstuk, groeide allengs uit tot een in onze ogen toch wel bijzonder project.

WOORD VOORAF

�

Fragment van de openingspagina van het ‘doktersboek’ van Douwe Ales.



De reden ligt allereerst in de zeldzaamheid van dit handschrift. Medische handschriften zijn
er genoeg, maar het komt zelden voor dat men stuit op een zo omvangrijk handschrift
van een boer uit de vroege achttiende eeuw. Het is daardoor allereerst een prachtig speci-
men van hoe relatief ongeletterde mensen omgingen met geschreven taal en hoe kennis,
in het gehele Nederlandse taalgebied en door de eeuwen heen, in deze kringen circuleerde.
Daarnaast geeft het handschrift, met zijn vele recepten en aantekeningen, vanzelfsprekend
ook inzicht in hoe mensen op het platteland van Friesland rond 1700 omgingen met ziekte
en gezondheid. Tenslotte staat het boek, zij het op een eigenstandige, verbasterde wijze, in
een lange traditie van empirische medisch-farmaceutische kennisoverdracht, mondeling
en schriftelijk, die zich uitstrekt van de Oudheid tot ver in de twintigste eeuw.

Graag bedanken we voor zijn welwillende medewerking Peter Verhoef van Erasmus
Publishing. Hij nam veel meer op zich dan alleen maar de bezorging van deze mooie uit-
gave. Dr. Jan Wymenga zeggen we dank voor het geduld dat hij moest opbrengen toen
zijn gekoesterde familiebezit, dat al zolang op publicatie wachtte, in de ateliers van de
Friese taal- en cultuurstudie en van de medische geschiedenis voor de drukpers werd voor-
bereid. 

Groningen, januari 2011

Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde 
Rijksuniversiteit Groningen

Mart van Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis 
Erasmus Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen
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Friesland is oud, mysterieus en plezierig achterlijk, tenminste in 1823 en in de ogen van
Hollanders was het dat. In dat jaar maakten de schrijver Jacob van Lennep (1802-1865) en
zijn vriend Dirk van Hogendorp (1797-1845) een voettocht door Nederland. Onder andere
kwamen ze in Staveren terecht: ‘… een ellendig toonbeeld van vervallen grootheid’.1 Jaren
later haalde Van Lennep zijn herinneringen aan dit bezoek nog eens op in zijn bekende his-
torische roman De roos van Dekama (1836). Dat boek begint namelijk met een verslag van een
voettocht van twee Hollandse jongens in Friesland: Willem en Gerrit. Ook zij komen in Sta-
veren terecht. Een ellende, want Willem wordt er overvallen door een ondraaglijke kies pijn.

Deze kiespijn zet een heel proces in gang. Een dokter is er niet in Staveren, maar één
van de inwoners herinnert zich ineens dat hij nog een oud receptenboek in zijn bezit heeft.
Het zou afkomstig zijn uit het inmiddels verdwenen klooster van Hemelum. De volgende
dag – Willems kiespijn is inmiddels al vanzelf overgegaan – krijgen Willem en Gerrit een
perkamenten handschrift te zien: Thesaurus sanitatis in usum Venerandi Monasterrii sub
patronatu Sancti Odolfi, collectus ab Occone Varnesensi, in codem monasterio medic. chir. et
obstetr. artem excercente,

[…] hetwelk in de oude Friesche landtaal met eene nette hand geschreven was, en eene lijst van recepten bevatte,

tegen alle soorten van kwalen. Sommigen der opgegevene geneesmiddelen waren niet onderscheiden van die,

welke ook thands nog in zwang zijn: andere waren van eene soort, welke sedert in onbruik geraakt is, en ver-

eischten een onbepaald geloof aan die wonderbare sympathetische krachten, welke vroeger werden toege-

schreven aan enkele voortbrengselen uit het plantenrijk en aan de meeste gesteenten en metalen. […]

“‘t Is jammer dat uw broeder de doctor hier niet is”, zeide Gerrit tot zijnen vriend: “die had daar meer aan

dan wij”.

“Wel ja!” zeide Willem: “even als of onze tegenwoordige geneesheeren iets anders dan een blik van verachting

zouden schenken aan een werk, waarin aan de amethysten als een voorbehoedmiddel tegen alle vergiften en de

karbonkels als een waarborg tegen verraad worden voorgeschreven”.2

13I N L E I D I N G

1 Van Lennep, Lopen met van Lennep (2001) 60.

2 Van Lennep, Roos van Dekama (2003) 12-16.
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De tegenwoordige lezer begrijpt onmiddellijk dat het hier om een mystificatie gaat. Van
Lennep gebruikt de kiespijn en het receptenboek als bruggetje om uiteindelijk uit te komen
bij een van die oude kronieken waar Friesland zo beroemd én berucht door was, een prach-
tig decor voor een historische roman over de Middeleeuwen.3

In dit boek wordt de tekst uitgegeven van een niet gemystificeerd oud receptenboek, niet
uit de Middeleeuwen maar uit 1699, dus van 125 jaar vóór Van Lennep. Het handschrift, dat
allerlei medische notities en bijna 650 farmaceutische voorschriften omvat, werd geschreven
door een zekere Douwe Ales. Hij was een vermoedelijk vrijgezelle boerenzoon uit Kooten,
een dorp dat ten opzichte van Staveren helemaal aan de andere kant van Friesland ligt, in
de Noordelijke Friese Wouden (zie kaart 1).

Ondanks het verschil in tijd en plaats, maakt het citaat uit Van Lennep ook over het hand-
 schrift van Douwe Ales wel iets duidelijk. Ten eerste wel het simpele feit dat er inderdaad
zulke receptenboeken circuleerden en dat men deze kennelijk af en toe nog gebruikte. Ten
tweede dat dergelijke receptenboeken in de negentiende eeuw – althans door elitaire en
geleerde heren als Van Lennep – niet erg hoog werden aangeslagen. En dat kwam, dit ten
derde, omdat het gebruik van de meeste recepten uit dergelijke boeken als een bedenke-
lijke vorm van kwakzalverij werden beschouwd.

Van Lennep was niet de enige die er zo over dacht. Al sinds de zestiende eeuw was de
ge  zondheidszorg in de Nederlanden georganiseerd geraakt en langzamerhand ook gepro-
fessionaliseerd. Ze werd steeds sterker gereguleerd. Aanvankelijk uitgeoefend op stedelijk
niveau, begonnen met name in de achttiende eeuw ook daarbuiten gewestelijke medische
colleges strenger en preciezer toezicht uit te oefenen. Deze professionalisering was echter
niet medisch, maar grotendeels sociaal van aard. Kwakzalvers werden van de medische
markt geweerd en kwamen in een steeds kwader daglicht te staan, en de praktijkvoering
van rondreizende ‘meesters’ en andere irreguliere genezers werd aan steeds striktere eisen
onderworpen.4 Over de effectiviteit van de genees-, heel- en verloskundige behandeling en
farmaceutische verzorging in zijn geheel kan men echter niet al te positief zijn. Pas laat in
de negentiende eeuw zouden hierin, dankzij empirisch en klinisch onderzoek en vooral door
de invoering van de natuurwetenschappelijke methode in het medische denken vorderingen
worden gemaakt die het succes op genezing van bijvoorbeeld infectieziekten vergrootten
en die verlenging van de gemiddelde levensduur tot gevolg hadden.

Om het receptenboek van Douwe Ales op waarde te kunnen schatten, moeten we dergelijke
latere oordelen achter ons laten en het beschouwen als een onderdeel van een in zijn tijd be-
staande geneeskundige situatie. Deze doelstelling leidt tot vragen. De belangrijkste daarvan
is wel hoe in de vroegmoderne tijd in Friesland (maar natuurlijk ook daarbuiten) medi sche
kennis functioneerde en hoe deze werd verspreid en toegepast.

Deze hoofdvraag kan worden opgesplitst in een aantal deelvragen: Wie was Douwe Ales?
Waarom verzamelde hij recepten? Bracht hij deze recepten ook in de praktijk? En zo ja, hoe
dan? Was de werking van de voorgeschreven middelen louter empirisch vastgesteld, of
pasten deze recepten binnen een systeem van medisch denken en zo ja, was Douwe Ales
zich bewust van dit systeem? Was dit denken in zijn tijd achterhaald of was Douwe Ales

14 H O O F D S T U K E E N



bij de tijd? Hoe werden de medicamenten bereid en waar betrok men de ingrediënten? Waar
haalde Douwe Ales zijn recepten vandaan? Hoe verhield hij zich tot de beroepsbeoefenaars
op de medische markt, de chirurgijns, apothekers, doctores medicinae, kwakzalvers en rond-
reizende meesters?

Het vervelende en tegelijkertijd ook uitdagende aan zijn handschrift is dat over Douwe
Ales zelf maar erg weinig bekend is. We moeten het vooral doen – en daarin ligt dus de
uit daging voor deze inleiding – met het manuscript zelf en met wat we uit bronnen en
medisch-historische literatuur over de medische markt in de periode van de Republiek
weten. In deze inleiding is daarom het handschrift zelf het uitgangspunt. We proberen het
vervolgens zoveel mogelijk in Douwe Ales’ eigen tijd te plaatsen door onze observaties te
confronteren met algemenere kennis over het dagelijks leven en het medisch bedrijf rond
1700.

In hoofdstuk 2 geven we de schaarse gegevens die we over Douwe Ales konden achter halen.
Meteen daarna gaan we in hoofdstuk 3 in op de herkomst, het voorkomen, de structuur en
de taal van het handschrift en proberen we ook Douwe Ales’ positie op de medische markt
te bepalen. In hoofdstuk 4 is vervolgens de inhoud van het handschrift aan de beurt en
zullen de medische passages en de opbouw van de recepten nader worden bekeken, in het
bij zon der de ‘indicaties’ die ervoor worden opgegeven en de ingrediënten of onderdelen
waaruit ze zijn opgebouwd.

Receptenboeken zijn niet zomaar boeken. Ze gaan – indirect – over ziekte, pijn en dood,
en dus over het lijden van mensen. In het Ancien Régime waren ziekte en dood op een an-
dere, indringender wijze in de samenleving aanwezig dan wij gewend zijn. In zijn dage lijks
leven werd de mens voortdurend herinnerd aan zijn sterfelijkheid. De zuigelingen- en kin-
dersterfte was hoog  en de mens stond relatief onbeschermd tegenover allerlei al dan niet
epidemische infectieziekten als pest, tyfus, dysenterie en pokken. Waar kon hij zijn heil
zoeken?

Voor een antwoord op deze vraag is de overeenkomst tussen geestelijke en medische
zorg verhelderend. In beide kringen fungeerden bevoegde geschoolden en onbevoegde niet-
geschoolden naast elkaar. Predikanten deden hun werk naast ziekenbezoekers en oefe naars;
irreguliere genezers, onder wie kwakzalvers en reizende meesters, naast universitair geschool -
de doctores medicinae en door gilden gereguleerde en beschermde chirurgijns. De univer sitair
geschoolde medici en de chirurgijns verenigd in gilden mochten dan de overheden aan hun
kant vinden en beschermd worden door wetten en reguleringen, uit de literatuur weten we
dat zieke mensen hun heil vaak tegelijkertijd bij meerdere soorten van genezers zochten. In
zaken van leven en dood kon een patiënt inderdaad een chirurgijn of een doctor raad ple gen
(gesteld dat hij deze kon betalen) maar net zo gemakkelijk de predikant of bij iemand die

15I N L E I D I N G

3 Over deze apocriefe of fantastische geschiedschrijving en de negentiende receptie ervan: Bolhuis van Zeeburgh,

Kritiek (1962 (repr. 1871)); Waterbolk, Twee eeuwen (1952); Jensma, Gemaskerde god (2004) 77-85. 

4 Zie o.a. Van Herwaarden, ‘Medici in de Nederlandse samenleving’ (1983); Frijhoff, ‘“Non satis dignitatis”’ (1983);

Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’ (1993).



Familieaantekeningen uit het handschrift van Douwe Ales (boek 2, L)
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op lokaal niveau de reputatie had bekend en vertrouwd te zijn met genees middelen.
Iemand als Douwe Ales dus.5

Iedereen die Douwe Ales’ recepten doorleest zal zich afvragen in hoeverre ze indertijd
heilzaam werkten. Achteraf kijken we – met Van Lennep – wat meewarig naar deze ‘huis -
middeltjes’ en ‘drekapotheek’. Toch geldt hier voorbehoud. Ten eerste was, als gezegd, de
effectiviteit van de geneeskunde als geheel gering. Maar vervolgens, een middel kan natuurlijk
ook werkzaam zijn als een placebo, waarvan de werkende kracht wordt ondersteund door de
autoriteit van de meester, door de hoge financiële waarde van exotische grondstoffen van
een recept, doordat men zegt dat het anderen heeft genezen, enz. Tegelijkertijd valt tenslotte
niet uit te sluiten dat – onberedeneerd vanuit de toenmalige theorievorming – bepaalde
recepten ook daadwerkelijk genezende werking hadden, bijvoorbeeld omdat één of meer
bestanddelen heilzame stoffen bevatten.

Door de eeuwen heen waren medische recepten een uitermate populair genre. Ze waren
onder invloed van de klassieke en Arabische bronnen in de Middeleeuwen ontstaan en
cir cu leerden, in steeds opnieuw aangepaste vorm en in steeds weer nieuwe handschriften,
tot in onze tijd. Tegenwoordig wordt deze traditie van zaakproza tot de zogenaamde artes-
literatuur gerekend en langzamerhand is er, althans over het middeleeuwse deel ervan, een
vrij uitgebreide literatuur ontstaan. De belangstelling voor het genre kan men onderscheiden
in drie soorten: wetenschappelijke belangstelling voor taalgeschiedenis, wetenschappelijke
belangstelling voor de beleving van en de opvattingen over lichaam en lichamelijkheid in
het verleden en tenslotte een meer populaire belangstelling voor de recepten als zodanig.6

5 Van Lieburg, ‘Kleine professoren’ (1998).

6 De eerste uitgaven van dergelijke handschriften kwamen van de hand van medioneerlandici als bijvoorbeeld De

Vreese, Middelnederlandsche geneeskundige recepten (1894).



Over de schrijver van het handschrift, Douwe Ales, weten we weinig. Persoonlijke docu men-
 ten als brieven of een dagboek van zijn hand zijn niet bewaard gebleven. Het belangrijkste
materiaal dat er is, behalve natuurlijk het hier uitgegeven receptenboek, bestaat uit een reeks
stukken betreffende grondbezit en -transacties. Dat is op zichzelf niet erg, want bezitsrecon-
structie is de sleutel tot de geschiedenis van het platteland en ze biedt ons de mogelijkheid om
een beeld te schetsen van het milieu waarin Douwe Ales leefde en werkte. Een antwoord op
de vraag wat voor persoon Douwe Ales was en waarom hij zo ijverig recepten verzamelde le-
vert zoiets echter niet op.1

Om de figuur van Douwe Ales toch zo helder mogelijk voor ogen te krijgen, moeten we
enkele omtrekkende bewegingen maken. Achtereenvolgens zoomen we daarom in op de
(Noordelijke) Friese Wouden, op de grietenijen Achtkarspelen en Tietjerksteradeel, op de
dorpjes Kooten en Eestrum, waar de familie bezittingen had en waar ze ook woonde, en
tenslotte op Douwe Ales en diens familie. 
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1 Voor dit hoofdstuk over Douwe Ales en zijn familie zijn – behalve enkele incidentele bronnen – de volgende

seriële bronnen gebruikt: (1) Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, dat bestaat uit een grote serie van uit de

verschillende takken van wat uiteindelijk de familie Veltman werd, bewaard gebleven juridische acten voornamelijk

betreffende grondbezit van onder andere de families Bosma, Binnema en Reeling. Daarop is, waarschijnlijk door

Binne Veltman (1891-1921), in 1920 een register met korte regesten gemaakt dat in hetzelfde archief wordt bewaard;

(2) Nieuwland, Tietjerksteradeel (1992), waarin een overzicht wordt gegeven van alle inwoners van de grietenij

Tietjerksteradeel; (3) De Vries, ‘Fierdere foarâlden fan Beppe Vroukje’, waarin op pp. 21-27 een overzicht wordt

gegeven van het nageslacht van Douwe Ales’ zuster Gepke Douwes; (4) Van der Woude, ‘Boeren op onser Lyewe

Smelligeraconvent’, waarin enkele andere gegevens omtrent de genealogie sub (3); (5) Tresoar, Doop-, Trouw- en

Begraafboeken, www.tresoar.nl, voor verdere gegevens vóór 1800 en Tresoar, Registers van de Burger lijke Stand

voor gegevens na 1800; (6) inlichtingen van Piet Nieuwland die indertijd onderzoek naar Douwe Ales verrichtte

(waarvoor hartelijk dank). Belangrijk, omdat het onze gebrekkige kennis verklaart, zijn ook de archieven die niet

beschikbaar zijn. Gemist werden vooral volwaardige kerkelijke archieven van Kooten en Twijzel. Doop registratie

voor deze plaatsen is wel beschikbaar voor de periode vanaf 1634 en lidmatenregistratie vanaf 1758. (7) Via Jan

Wymenga, tenslotte, kwamen we in het bezit van een stamboom met onduidelijke status (mogelijk samengesteld

door Binne Veltman) die bij ons onderzoek leidraad is geweest en die inderdaad op de meeste punten bleek te

kloppen en vermoedelijk  grotendeels op de sub (1) genoemde stukken is gebaseerd.

DOUWE ALES 
(1672-c. 1714)

�
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Boven: kaart 1 In de tekst genoemde plaatsen in de noordoosthoek van Friesland. 

Onder: kaart 2. Het grondbezit van de familie van Douwe Ales in Kooten en Eestrum, 1698

Leeuwarden
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Dokkum

Eestrum
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Kooten
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DrachtenSmalle Ee

De Noordelijke Wouden



2.1 De Friese Wouden

De ‘Friese Wouden’ – ze zijn wel boomrijk, maar zeker geen wouden zoals men ze zich
mis schien voorstelt2 – beslaan het oostelijk deel van Friesland en strekken zich uit van
juist onder Dokkum in het noorden tot aan de Drents-Overijsselse grens in het zuiden
van de pro vin cie. Het noordelijke deel van deze streek (de oude grietenijen/gemeenten
Dantum adeel, Kollumerland, Tietjerksterdadeel, Achtkarspelen en Smallingerland) wordt
ook wel aan ge duid als de ‘Noordelijke Wouden’ (zie kaart 1).3

Als geheel onderscheidt de streek zich allereerst door zijn bodemgesteldheid. Hij bestaat
namelijk uit zand- en veengronden. Door het veen heen liepen vanouds slenken en rivieren,
waarlangs nederzettingen ontstonden. Van daaruit was in de Middeleeuwen een begin
gemaakt met de ontginning van het hier veelvuldig aanwezige hoog- en laagveen. In de tijd
van Douwe Ales waren de dorpen echter al sinds eeuwen verplaatst naar de hoger gelegen
zandruggen die zich eveneens door het veen kronkelden.4

De economie en samenleving van de streek werden door deze bodemgesteldheid sterk
bepaald, in absolute maar ook in relatieve zin. De grond was er lichter te bewerken dan in
de kleistreken in Noord- en West-Friesland, maar leverde ook minder op. In de tijd van
Douwe Ales lagen er in de Wouden nog grote stukken onontgonnen land – ‘onland’.

In de dorpen had zich door de eeuwen heen een boerensamenleving ontwikkeld die min
of meer aan de rand van de Friese economie functioneerde. De streek was minder ont wikkeld
en welvarend dan de rijke kleigebieden in het Noorden van de provincie. Daar lagen ook de
bekende elf Friese steden, die in de vroegkapitalistische Fries-Hollandse economie als markt-
en verzorgingscentra fungeerden. De Wouden waren niet toevallig het minst verstedelijkte
gebied in Friesland.

Misschien is het om meer dan één reden ook niet zo toevallig dat juist in dit gebied een
handschrift als dat van Douwe Ales werd samengesteld en ook bewaard is gebleven.

2.2 De Kooten en Eestrum

Douwe Ales woonde in De Kooten, ook wel gewoonweg Kooten genoemd.5 Het dorp lag aan
de noordgrens van de grietenij/gemeente Achtkarspelen. In 1959 werd het samengevoegd met
Kootstertille, oorspronkelijk een uitbuurt van De Kooten, die echter na de oorlog dankzij
haar ligging aan het Prinses Margrietkanaal uitgroeide tot een industriekern. Sindsdien
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2 De naam ‘wouden’ of op zijn Fries ‘wâlden’ hangt waarschijnlijk eerder samen met Oudfries ‘walda’ (heersen) en

met Nederlands ‘geweldig’, dat oorspronkelijk ‘machtig over’ betekende; http://www.etymologie.nl/, s.v. ‘geweldig’.

3 Relevante en goede literatuur over de Wouden als geheel: Van   Asperen, Smellingera-land; Botke, Gritenij Dantu -

ma diel (1932); Spahr van der Hoek, Heidedorpen (1960); Ypma en Spahr van der Hoek, Tietjerksteradeel (1978); Spahr,

Achtkarspelen (1992); voor het in dit verband relevante, aanliggende woudgebied in Groningen: Feenstra en

Oudman, Een vergeten plattelandselite (2004).

4 Over de ontginningen: Mol e.a., Achtkarspelen (1990).

5 Zie recentelijk Glashouwer, In en om de kerk van Kootstertille (1983); Van der Molen, Achtkarspelen (1990).



leeft de naam Kooten nog slechts voort in een straatnaam, een weg met daarlangs een paar
oude boerderijen en een benzinestation dat maar sporadisch benzine levert en dat precies
is gesitueerd op de plek waar ooit Douwe Ales heeft gewoond.6

De naam Kooten is afgeleid van ‘kot’ en verwant aan ‘keuter’. Dit zegt meer over de oor -
sprong van deze streek dan over de tijd waarin Douwe Ales leefde. In zijn tijd was het laag-
en hoogveen in dit dorp al grotendeels ontgonnen. Op de overgebleven, laagliggende, natte
grond bedreven de boeren, die zeker geen keuters genoemd kunnen worden, nu meest
akker bouw en hielden ze koeien en misschien een paar schapen om hun arme grond te
kunnen bemesten.7 Tot in de twintigste eeuw behield Kooten zijn karakter als boeren dorp.8

In Douwe Ales’ tijd had het dorp zo’n 250 inwoners, verdeeld over circa 90 huishoudens.
De boeren maakten er de dienst uit;  het dorp kende 25 aan grond verbonden stemmen en
niet veel minder boerderijen. Hun relatieve rijkdom wordt zichtbaar uit de hoeveelheid
belas tin g die deze boeren betaalden. Tegelijkertijd woonden en werkten er in Kooten echter
ook tal van personen die ongetwijfeld voor het merendeel als toeleveranciers van de boeren
afhankelijk waren. Men had er – in 1748 – bijvoorbeeld een paar bakkers, een brouwer, een
drietal schoenlappers, een smid, een molenaar en een wagenmaker.9 Verder woonde er toen
een klein aantal bedeelden en een eveneens relatief klein aantal arbeiders – iets meer dan
tien. Deze laatsten zullen door de boeren zijn ingehuurd. De ligging aan het Colonels diep
(later het Prinses Margrietkanaal) maakte dat in het dorp ook veerschippers en schuit -
voerders  hun brood konden verdienen. Er was verder een schoolmeester en een predikant,
al woonde deze laatste ook in het even verderop gelegen Twijzel.10 De magere inkomsten
die deze predikant – in Douwe Ales’ tijd was het Johannes Heerma sr. – uit het toch ruime
grondbezit van de kerk genoot, laten zien dat De Kooten zo rond 1700 beslist geen rijk
dorp was.11

2.3 Douwe Ales’ voorgeslacht

Binnen deze dorpssamenleving waren Douwe Ales en zijn voorgeslacht gevestigde en relatief
gezien welgestelde boeren. Haar positie dankte de familie eraan dat ze in ieder geval al zo’n
vier generaties lang hun boerderij(en) in eigen bezit hadden en dus – zoals dat in Friesland
heet – ‘eigenerfden’ waren. Dit zal ongetwijfeld ook sociaal aanzien hebben gegeven. Deze
status werd ook in politiek opzicht enigszins geëffectueerd. Douwe Ales’ overgrootvader
Abdie Wijbetz was kerkvoogd te Twijzel en zijn vader Alle Douwes assessor oftewel bijzitter
van de grietenij Achtkarspelen (enigszins vergelijkbaar met het tegenwoordige ambt van
wethouder).12

Zoals in zoveel (boeren)geslachten gewoonte was, zo was ook deze familie er voortdurend
op uit haar bezit te vergroten, hetzij door aankopen en ruil van landerijen, hetzij door goede
huwelijken te sluiten.13 Opvallend is dat ze daarin niet alleen op dorpsniveau actief was, maar
door de eeuwen heen een bovenlokale oriëntatie toonde die zich uitstrekte over het gehele
gebied van de Noordelijke Wouden.14 Het familiebelang prevaleerde hier boven de belangen
van het individu.
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6 Van der Molen, Achtkarspelen (1990), 119-121.

http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/28837/Tankstation_De_Koaten_weer_open.html

7 Een goed beeld van zo’n niet al te groot maar toch rijk voorzien boerenbedrijf, zij het van iets later tijd, geeft een

taxatie van de boedel van de kleinzoon van Douwe Ales’ zuster Gepke Ales: Tresoar, Familiearchief Reeling-

Binnema, taxatie Rinze Alles, 1784.

8 Hepkema, Historische wandelingen (1970[1920]) 382.

9 Gegevens ontleend aan de zogenaamde quotisatiekohieren: Nieuwland, De quotisatiekohieren (1980-1988). Wij

maakten gebruik van een door Wybo Palstra te Steenwijk beschikbaar gestelde database, waarvoor vriendelijk

dank.

10 Voor de schoolmeester zie de overzichten van H. Sannes, gepubliceerd op http://www.fa.knaw.nl/fa/utjeften/

Online/Skiednis, Letterkunde en Nammekunde/skoalmasters-yn-fryslan/achtkarspelen, p. 21; voor de predikant:

Bakker en Glashouwer, In en om de kerk (1983) 44-54. Predikanten te Kooten/Twijzel ten tijde van Douwe Ales

waren Johannes Heerma (1673-1718) en daarna diens zoon Johannes Heerma (1718-1743).

11 Bakker en Glashouwer, In en om de kerk (1983) 47-48

12 Abdie Wijbetz wordt genoemd in het Beneficiaalboek van 1543; zie Bakker en Glashouwer, In en om de kerk, 27;

In Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, akte van 18 mei 1663, speelt een zaak over het vermeende eigendom

van een halve boerderij in De Kooten tussen Alle Douwes contra Tjal Auckes c.s. in Oudega. Grootvader van Alle

is een zekere Wybe Abdies, vermoedelijk wel de zoon van Abdie Wijbetz. Alle Douwes komt als assessor voor in

Tresoar, familiearchief Reeling-Binnema, akkoord van 28 april  1697 tussen Douwe Ales als erfgenaam en vertegen -

woordiger van de overige erfgenamen van Alle Douwes ‘in leven assessor in het gerecht van Achtkarspelen’. 

13 Zie noot 6, sub (1) en (3). 

14 Met uitzondering van het wat noordelijker gelegen Kollumerland, dat ook tot de Noordelijke Wouden wordt

gerekend, zijn er aktes van grondtransacties aanwezig betreffende alle vier overige grietenijen in deze regio.

15 Tresoar, Stemcohier De Kooten 1640, nr. 21 en Stemcohier Twijzel 1640, nr. 53; www.hisgis.nl.

16 Sjouck Wybes en Douwe Ales worden genoemd in aktes uit 1620, 1631, 1640, 1642, 1644; Tresoar, Familiearchief

Reeling-Binnema.

17 Nieuwland, Tietjerksteradeel, 172, noemt als kinderen alleen Alle en Hedzer. In de stukken in Tresoar, Familie -

archief Reeling-Binnema (zie noot 6, sub (1) hiervóór) komen drie zonen voor: Rinze, Hidser of Hedzer en Ale of Alle.

In de binnen de familie overgeleverde stamboom (zie eveneens noot 6) worden nog een zekere Focke en Wybe

genoemd. We hebben hen niet terug kunnen vinden. Nieuwland meldt elders (zie noot 6 hiervóór, sub (6)) dat

er nog een zoon Wybe is geweest die voor 1658 zou zijn gestorven.

18 Vriendelijke mededeling Piet Nieuwland (zie noot 6 hiervóór, sub (6)).

Douwes grootvader, die net als hij Douwe Ales (of ook wel ‘Alles’) heette, was op zijn eigen
boerderij in De Kooten boer geweest en was in 1640 tevens eigenaar van een boerderij met
de naam ‘It Hooghiem’ in Twijzel.15 Zijn – gedeeltelijk via de familie van zijn vrouw Sjouck
Wybes (gestorven in 1663) verkregen – landerijen waren verdeeld over deze twee boerderijen;16

ze bestonden uit slechts vier, erg grote en aan weerszijden van de weg gelegen percelen.
Douwe en Sjouck hadden in ieder geval drie zonen: Ale (of Alle), Hidser (Hedzer) en

Rinse.17 Hoe de vererving van hun ontroerend goed werd geregeld wordt uit de stukken
niet echt helder, maar wel is duidelijk dat Ale Douwes zich op de boerderij in De Kooten
vestigde. Hij liet zich in 1665 op belijdenis gereformeerd dopen en was, in 1660 of eerder,
getrouwd met Romck Jans (afkomstig van Eestrum).18 Uitgaand van het principe dat in
deze tijd huwelijken gericht waren op bezitsvermeerdering, was het een geslaagd huwelijk,
want via de vrouwelijke lijn kreeg Ale Douwes nog eens de helft van een boerderij in zijn
bezit, namelijk de boerderij op floreennummer 14 te Eestrum (zie kaart 2). Ook kwam hij



(of zijn vader) door koop of erfenis nog in het bezit van een vierde deel van een boerderij
in Veenwouden.19

Dit alles betreft het bezit van de familie, de harde materie. Wat de mentaliteit van deze
boeren was, blijft in het vage, laat staan dat we hun intellectuele vaardigheden of gods dien -
stige opvattingen helder in kaart zouden kunnen brengen. Op grond van het beschikbare
archiefmateriaal valt er weinig meer over te zeggen. Op één punt willen we vragenderwijs
toch ingaan, omdat het van belang zou kunnen blijken te zijn, namelijk op de gods dien stige
richting van de familie. Er is in het familiearchief Reeling-Binnema op de achterkant van een
onderhandse overeenkomst door een van de familieleden in 1760 een schoonschrijf -
oefening gemaakt. Het stuk laat allereerst de beperkte geletterdheid van dit familielid (en
daarmee van de familie?) zien, maar tegelijkertijd ook de aanwezige wil om te schrijven, mooi
te schrijven. Kenmerkend voor zijn godsdienstige opvattingen is de vrije associatie die
deze Y. Gosses in 1760 zo mooi gekalligrafeerd neerschreef:

Gaat in door de enge poort want wijd is de poorte en breed is weg gaat in door de enge poort want wijd is …

Niemant en bedriege hem selven soo imand onder uw dunkt dat hij wijs is in deese weereld die worde dwaas

opdat hij wijs mag worden want de wijsheit der weereld is enkel dwaasheyd bij … Di heer weet en ken ons / sitten

en opstaan en verstaat van verre ons gedagt  gi weet en kent ons allen … Hebt gij wat gehoort laat het bij uw

versterven ende zijn wel gemoed want het en sal uw niet doen bersten houd uw onder de meenigte der oude ende

is der imand wijs hange dien aan … hebt gij wat gehoort laat het bij uw ver … Y. Gosses Anno 1760.20

Tussen de bijbels geïnspireerde regels door klinkt dit toch wel erg piëtistisch-vroom.21

2.4 Douwe Ales

Alle Douwes en Romck Jans hadden op hun beurt vier kinderen.22 Douwe Ales, de schrijver
van het handschrift, was daarvan de tweede. Hij werd geboren in 1672 en had één oudere
en twee jongere zusters, respectievelijk Gepke (1670-1745), Antje (geboren 1682) en Aukje.
Samen hadden zij, behalve het vierde deel van de boerderij te Veenwouden, de twee boven -
genoemde boerderijen in eigendom plus – afkomstig van moederskant – de helft van de
boerderij te Eestrum (zie kaart 2). Hoewel ze de opbrengsten moesten delen, hield dit in
dat ze extra inkomsten genoten uit de verpachte boerderijen te Eestrum en Veen wouden.
Al moeten we er ons niet al te veel van voorstellen, de familie zal in betrekkelijke welstand
hebben kunnen leven.

In verband met het hier uitgegeven handschrift is nu het volgende opmerkelijk. In 1698

was Douwe Ales boer. Hij stond toen namelijk in het floreencohier, een grondbelasting -
register, te boek als mede-eigenaar en gebruiker van de genoemde boerderijen in De Kooten
en Twijzel. In 1700 echter blijkt zijn zwager Binnert Hayes – getrouwd met zijn zuster Aukje
– hem op de Kootster boerderij te zijn opgevolgd, terwijl hij in Twijzel ver vangen is door een
zekere Douwe Beerns.23 Wel is hij van beide boerderijen dan nog mede-eigenaar.

We komen Douwe Ales enkele malen vaker tegen in de stukken. In 1697 fungeert hij als
vertegenwoordiger van de erfgenamen van zijn vader Alle Douwes,24 In 1709 koopt hij –
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19 Stemcohier 1698: Veenwouden, nr. 7; het overige driekwart was in het bezit van Mein Jans. De boerderij werd verhuurd

aan Thewes Tjebbes. In 1728 was ze verkocht. Uit Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, Scheiding van 4 januari

1708, blijkt echter dat ze pas volledig in het bezit van de Douwe, Antje en Gepke Ales kwam in 1708; toen werd het

driekwart van de boerderij dat nog niet in bezit was geruild tegen de helft van de boerderij te Eestrum met Antie

Fockes, meerderjarige jongedochter te Eestrum, als erfgenaam van Meint Jans in Veenwouden. Zie ook www.hisgis.nl. 

20 Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, Taxatie Rinze Ales, 1764.

21 De tekst is, grotendeels woordelijk, gebaseerd op Mattheus 7:13a, 1 Korinthe 3:18 en 19, en Psalm 139:2.

22 Enerzijds de stem- en floreencohieren (zie de tekst) en de stukken in Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema en

anderzijds het receptenboek zelf. Gek genoeg geeft het handschrift niet de geboortedatum van Aukje Ales.

23 Tresoar, Floreencohieren, Kooten FC 24 (1700).

24 Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, Akkoord van 28 april 1697 tussen Douwe Ales als erfgenaam en vertegen -

woordiger van de andere erfgenamen van de overige erfgenamen van Alle Douwes in leven assessor in het gerecht

van Achtkarspelen.

25 Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, Koopbrief 9 juli 1709: Douwe Ales, vrijgezel te Kooten koopt een vierde

part van een vierde part van anderhalf mad (=62,50 are) land onder Surhuizum.

26 Tresoar, Familiearchief Reeling-Binnema, Scheiding 4 januari 1708: Douwe Alles in de Kooten, Jan Pieters (man

en voogd over Gepke Ales) te Smalle Ee, Jan Tjebles (man en voogd over Antje Ales) te Bergum enerzijds en Antie

Fockes meerderjarige jongedochter te Eestrum als erfgenaam van Meint Jans in Veenwouden anderzijds; Douwe

Ales c.s. krijgen driekwart van een boerderij in Veenwouden; het overige behoorde hen reeds toe. Antje Fockes

krijgt de halve boerderij te Eestrum; Ibidem, Scheiding van 27 februari 1710 tussen Douwe Alles, Jan Tjebles

(gehuwd met Antje Alles) beide in de Kooten, Gepke Alles (huisvrouw van Jan Pieters te Smalle Ee) enerzijds en

Sijbe Heines, Jouck Carstes en Hedzer Tjeerds aan de andere kant.

27 Vriendelijke mededeling van Piet Nieuwland (zie noot 6, sub (6)).

28 De eerste akte waarin de erfgenamen Gepke en Antje Ales worden genoemd zonder Douwe, dateert van 1729.

Tresoar, familiearchief Reeling-Binnema, reversaal 26 mei 1729 ten laste van Jan Tjebles en Antje Ales voor de helft

en Gepke Ales, wed. Jan Pieters voor de andere helft wegens aankoop van de rogge- en windmolen plus huis en

bakkerij van Willem Gerrits, molenaar. Tresoar, familiearchief Reeling-Binnema, Scheiding van 13 april 1731, laat

zien dat het bezit van Alle Douwes werd verdeeld tussen Douwes zusters Gepke Ales (wed. Jan Pieters te Smallenee)

en Antje Ales (huisvrouw van Jan Tjebles) in De Kooten. Gepke krijgt de grote plaats in de Kooten (die verhuurd

wordt); Jan en Antje krijgen de kleine boerderij, de molen de beide huizen.

hij wordt dan aangeduid als ‘vrijgezel te Kooten’ – een klein stukje grond onder Surhuizum
en dat laat zien dat hij dan als grondeigenaar nog actief is en zijn bezit vermeerdert.25 In
1708 en 1710 vinden tenslotte scheidingen van eigendom plaats waarin Douwe samen met
twee van zijn zusters – Gepke en Antje – een van de partijen is.26

Daarna echter, na 1710, komen we hem in de in de familie bewaarde akten niet meer tegen
en er zijn dan twee mogelijkheden. Of hij heeft zich in de tussentijd door zijn zusters en hun
echtgenoten laten uitkopen, of hij is overleden. Gezien de nauwkeurigheid waar mee de
stukken betreffende het bezit steeds bewaard zijn, is de laatste mogelijkheid waarschijnlijker
dan de eerste. Anders zou er immers wel een akte van scheiding zijn over geleverd.

De slotvraag is nu wanneer Douwe Ales zou kunnen zijn overleden en ook daarvoor geven
enkele andere stukken wel een paar aanwijzingen. In 1712 komt hij namelijk nog voor in een
belastingregister, het zogenaamd Personeel Cohier, maar over het jaar 1715 wordt hij daarin
niet meer genoemd.27 Latere vermeldingen werden ook hier niet gevon den. Volgens een in
de familie Wymenga circulerende stamboom zou Douwe Ales zijn gestorven in 1732, maar dat
lijkt al met al onwaarschijnlijk. Men zou eerder denken dat Douwe in 1715 al was overleden.28



Met de nodige slagen om de arm kunnen we uit dit alles iets van een beeld construeren.
Douwe Ales was een telg uit een redelijk welgestelde, oude familie van boeren met een boven -
lokale, regionale oriëntatie, een familie die als een soort van firma handelde en die daarin
op lokaal niveau succesvol was. Ze kocht land, maakte onderlinge afspraken en schoof met
bezit. Waarschijnlijk beschikte Douwe Ales, die voor zover we weten steeds in De Kooten
bleef wonen, zo over de middelen om zich vrij te maken voor andere bezig heden dan het
boerenbedrijf.

Het lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat hij – vrijgezel – zich in 1699 inderdaad heeft
gestort op wat voor hem een haast obsessieve bezigheid moet zijn geweest: het verzamelen
van medische recepten. Opmerkelijk is dat Douwe Ales toen nog maar 27 jaar oud was en ook
dat zou iets kunnen zeggen over zijn ambities en over de energie waarmee hij ver zamelde.
Ambieerde hij misschien status of zelfs een carrière in de medische sector? Het staat te bezien.
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De beide ‘doktersboeken’ van Douwe Ales. In beeld zijn de recepten 177-181.



Het receptenboek van Douwe Ales is tegenwoordig in het bezit van dr. J.H. Wymenga en zijn
vrouw F. Wymenga-Veltman te Sneek. Het kwam in 1970 als erfstuk uit de familie Veltman
in hun bezit. De provenance is erg ingewikkeld, maar voordat we daarop ingaan eerst een
opmerking over de vraag waarom het handschrift bewaard is gebleven.

3.1 Herkomst

Er bestaat in oudere generaties van de families Veltman en Wymenga een sterk familiebesef,
dat niet alleen blijkt uit dit handschrift, maar meer nog uit de bijna eerbiedige nauwkeurig -
heid waarmee de juridische stukken aangaande hun eigendommen door de tijd heen
bewaard zijn gebleven. Generatieslang zijn deze doorgegeven. Maar ergens onderweg is
de betekenis ervan vanzelfsprekend veranderd. Langzamerhand groeiden de stukken uit
van eigendomsbewijzen tot ‘familie’-documenten en kregen ze een meer symbolische en
historische waarde. Ze werden het bewijs van de ouderdom van de familie.1

Het ligt voor de hand dat de receptenboeken van Douwe Ales in de slipstream van de
juri dische stukken zijn meegelift. Het lijkt met andere woorden waarschijnlijk dat deze
receptenboeken nooit bewaard zouden zijn gebleven als de familie al van meet af aan niet
ook zo nauwkeurig archief had bijgehouden van de stukken betreffende hun materiële
goederen.

Maar ook de receptenboeken zelf zijn onderweg van betekenis veranderd. In de familie
heeft het handschrift nog een tijd als een echt receptenboek gefungeerd. Dat bewijzen de
acht in een andere en modernere hand geschreven recepten aan het eind van de beide
boeken. De onbekende schrijver – naar het handschrift te oordelen één van Douwe Ales’
laat-achttiende- of vroeg-negentiende-eeuwse erfgenamen – zal het handschrift dus nog
hebben gezien als een ‘levend’ receptenboek (zie hieronder 3.3.1 en 3.3.2).
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1 Vergelijk voor een beschrijving van dergelijke processen: Nicolai, ‘Genealogie van het voorwerp’ (1992).
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Nog weer later veranderde het boek in een antiquiteit en een kostbaar familiestuk. Dit
proces van betekenisverschuiving was paradoxaal. In de testamenten die uit de familie zijn
overgeleverd komen de receptenboeken niet voor en dat is logisch; ze zijn immers ‘waarde’-
loos. Maar in de negentiende en twintigste eeuw kregen ze de immateriële waarde die ook Jan
Wymenga in zijn ‘Ten geleide’ bij dit boek benoemt. Het werden documenten die getuigden
van de brede belangstelling die de familie steeds zou hebben gehad, ook voor andere zaken
dan het boerenbedrijf.

Het lijkt ons echter de vraag of deze soort van belangstelling wel zo oud is. Wat namelijk
opvalt is dat deze herwaardering in de familie pas plaatsvond toen sommige familieleden
het boerenbestaan langzamerhand eraan gaven. Dat vond plaats kort na 1900. In deze tijd
behoorde het handschrift toe aan de onderwijzer en schrijver Binne Veltman (Oostermeer
1891-Wijnjeterp 1921). Deze schrijver van romans en van een geschiedenis van zijn geboor te -
dorp Oostermeer gaf ruchtbaarheid aan het bestaan van dit handschrift. 2 In 1916, zo blijkt
uit een in de familie overgeleverde brief, informeerde de frisiast G.A. Wumkes (toentertijd
predikant te Sneek) naar het adres van Binne. Hij was blijkbaar benieuwd of het hand schrift
misschien in het Oudfries was geschreven.3

Binne stierf jong. Op de bruiloft van zijn broer Dirk werd hij in 1921 door de weerlicht
getroffen. Daarna wierp deze Dirk Veltman, eveneens onderwijzer, zich op als de bewaar der
en ook als onderzoeker van het handschrift. Hij liet het restaureren en zocht contact met de
arts Douwe van der Kooi (1891-1975) in Veenwouden. Deze laatste hield in 1924 ook een lezing
over het handschrift en gebruikte het voor een artikel in het Nederlandsch Tijdschrift voor
Geneeskunde over volksgeneeskunde in de Friese Wouden.4 Dirk op zijn beurt vermaakte het
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Alle Douwes
† 1693 
x Romck Jans 

Auck Ales
x 
Binnert Haijes 

Gepke Ales
* 1670 
† 1745 
x Jan Pieters 

Douwe Ales
* 1672 
† ca. 1714

Antie Ales
* 1682

Aalle Jans
~ 1700 
x (1) Froukje Jans 
x (2) Antie Wybes 

Pieter Jans
~ 1702

Teije Jans
~ 1704

Rinse Jans
~ 1706

Aarn Jans
~ 1708

Wytske Alles  (1)

Jan Alles  (1)

Rinze Alles  (1) 
x 
Ytske Sybes 

Aaltje Alles  (2) 
x 
Egbert Thomas 

Douwe Alles  (2)

Vroukjen Alles  (2)

Wybe Alles  (2)

Romkje Alles  (2)

Froukje Rinzes
* 24-01-1761 
† 09-12-1879 
x Binne (Binnema) 

Siebe Rinzes
~ 20-05-1764

Alle Rinzes
* 01-02-1767 
† 07-08-1800 
x Tjitske van der Ploeg 

Antje Rinzes
~ 04-05-1769

Gepke Rinzes
~ 03-11-1771

Provenance van het handschrift van Douwe Ales. 
De bezitters van het handschrift zijn cursief weergegeven 
in deze fragment-genealogie van Fokje Veltman.
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2 Veltman, Oostermeer (1978); Idem, De heremiet (1978).

3 Particuliere collectie J.H. Wymenga en F. Veltman te Sneek, brief van S.K van der Veen uit Sneek aan mej. Wed. R.J.

Veltman te Eestrum, Sneek 13 maart 1916. Van der Veen meldt: ‘Dr. Wumkes kwam hier verleden week om het adres

van Binne. Wie weet, wat hij met die oude doktersboeken van pater Clementis wil doen (Het was om die boeken,

waarom hij het adres wou hebben). Hij kon ze ook zo’n beetje lezen, net als wij en hij dacht, dat ze wel waarde hadden

als doktersboeken, maar ’t was hem vooral te doen om de litteraire waarde. Hij sneupt graag in ’t oud-friesch om en

wil liefst alles weten van oude friesche toestanden, zeden en gewoonten. Hij zal de oorsprong van de copia, copia

graag weten, n.l. in welk klooster het originale is geboren. En wie zoo’n frater was enz. Gij zult hem daar ook wel niet

aan kunnen helpen. ‘k Heb gezegd, dat ik meende, dat gij ze geërfd had en dat ze sedert eenige geslachten in uwe

familie behoorden. Wie weet, of ze nog niet eens een doctorsbul in ’t leven zagen. Het eene boek heb ik grootendeels

afgeschreven. Er staan merkwaardige dingen in. Als het schoolmeesteren eens niet meer wil, da[n] zult ge met zulke

boeken gewapend een kwakzalver kunnen worden, waarbij Wopke, Kornelis Wijtzes en het Staphorster boertje in ’t

niet verdwijnen. Volgens afsprak komt Binne ons eens bezoeken en dan kunnen we samen er nog eens in studeeren

en overigens samen gaan fietsen.’ G.A. Wumkes, later provinciaal bibliothecaris van Friesland, was indertijd predikant

te Sneek. Bij ons weten heeft hij nooit over het handschrift van Douwe Ales geschreven. 

4 Van der Kooi, ‘Folkloristische en volksgeneeskundige sprokkelingen’ (1933).

Jan Binnes
* 23-11-1785 
† 26-01-1854

Jetske Binnes
~ 19-12-1789

Foekje Binnes
~ 27-03-1791

Foekje Binnes
* 26-01-1794 
† 29-11-1864

Gepke Binnema
~ 23-10-1796 
† 12-09-1877 
x (1) Sierk Stuur 
x (2) Roelof Reeling 

Beertje Binnes
~ 31-03-1799 
† 11-12-1878

Antje Binnes
~ 20-02-1803 
† 07-01-1832

Bontje Stuur  (1) 
* 26-12-1826 
† 22-07-1901

Joukje Reeling  (2) 
* 14-04-1828 
† 27-06-1863 
x Jacob Veltman 

Valentijn Reeling  (2)
* 03-12-1829 
† 10-07-1865

Vroukje Reeling  (2)
* 18-11-1831 
† 08-02-1914

Binne Reeling  (2) 
* 27-12-1833 
† 23-02-1909

Antje Reeling  (2) 
* 1836 
† 27-11-1914

Jitske Reeling  (2) 
* 21-08-1838 
† 01-02-1844

Gepke Veltman
* 28-09-1859 
† 01-07-1861

Geertje Veltman
* 25-05-1861 
† 05-09-1861

Roelof Veltman
* 21-05-1863 
† 30-05-1913 
x Geeske de Boer 

Binne Veltman
* 29-04-1891 
 † 31-05-1921

Dirk Veltman
* 20-04-1894 
† 1982 
x Wietske Buursma 

Auke Veltman
* 14-04-1897 
† 16-04-1917

Joukje Veltman
* 27-01-1899 
† 22-10-1928

Fokje Veltman
* 1923 
x Jan Wymenga 

Froukje Rinzes
* 24-01-1761 
† 09-12-1879 
x Binne (Binnema) 

handschrift in 1970 aan zijn dochter Fokje en haar man Jan Wymenga, de tegen woor dige
eigenaars.

Overzien we de herkomstgeschiedenis, dan blijkt het handschrift vaker dan eens in de
vrouwelijke lijn te zijn doorgegeven. Het passeerde achtereenvolgens de families Van Cooten,
Binnema, Reeling en Veltman (zie het bijgevoegde schema van provenance dat tevens
als deelgenealogie kan dienen). Het is dus steeds in de streek blijven circuleren waar het
was ontstaan. De negen generaties van de familie sinds Douwe Ales bleven ook alle wonen
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binnen het gebied van de Noordelijke Wouden. Kooten, Eestrum en Oostermeer  zijn de
meest genoemde geboorte-, trouw- en sterfplaatsen. De Noordelijke Friese Wouden vormen
zo het onmiskenbare centrum van de geschiedenis van deze familie en daarmee ook van
het handschrift.

3.2 Voorkomen

Het handschrift van Douwe Ales bestaat uit twee delen, het eerste in folioformaat, het
andere in half-folio. Omdat het grote deel eindigt met lege pagina’s ligt het voor de hand
dat het grote boek volgt op het kleine. Het handschrift is in 1924 ingrijpend gerestaureerd en
daarbij opnieuw ingebonden.5 In beide boeken ligt tenslotte een briefje: ‘Aan Jan en Fok
gegeven feb[ruari] ‘70’.

Het kleine deel (I)

Formaat: 158 x 200 mm.

Papier: watermerk is half zichtbaar in de band; in het watermerk komt het wapen van Amsterdam voor.

Omvang: 77 halve folio’s.

Katernopbouw: 3 + 3 +3 +4 +3 +5+3+5+ 3 + 3(+1) dubbelgevouwen foliovellen. Onduidelijk is of bij de res-

tauratie in 1924 de oorspronkelijke katernopbouw is gevolgd.

Alle bladen zijn beschreven behalve 1 en 3. Op folio 2 staat: ‘Douwe Ales 1699 Looft Godt’. Op folio 13 is, na het

eind van het hoofdstukje ‘Astrologie’ een halve pagina opengelaten, waarna de recepten beginnen. Op de twee

laatste recepten na (486 en 487) is het handschrift in dezelfde hand geschreven en in een gotisch handschrift.

Deze beide recepten zijn in een andere hand en in een moderner romeins cursief schrift geschreven. Ze zijn der-

halve later, op een leeg stuk van de laatste bladzijde en hoogstwaarschijnlijk door een latere bezitter van het

handschrift, ingevuld.

Het grote deel (II) 

Formaat : 316 x 200 mm.

Papier: op grond van de verschillende watermerken kan worden geconcludeerd dat het handschrift is samen-

gesteld uit twee partijen papier. Dit pleit ervoor dat het papier voor het tweede boek pas is aangeschaft toen

het eerste al vol was.

Omvang: 64 folio’s.

Katernopbouw: 4 +6 +10 + 6 + 6 dubbele foliovellen. Ook hier is onduidelijk of bij de restauratie de oor-

spronkelijke katernopbouw is gevolgd (zie boven).

Folio’s 1-41 zijn beschreven behalve 1, 2 en 4; deze folio’s zijn vanaf folio 5 op de oneven pagina’s gepagineerd

tot 37 (dat is folio 41); folio’s 42-64 zijn onbeschreven, behalve folio 64 (de laatste bladzijde) waar nog een

incantatie staat: ‘een kostelijke stuick teegens den kancker om met woorden te bespreeken’. Het boek begint

met een min of meer gekalligrafeerd gedeelte: ‘Dit is die Edele konst om water te besien’ (zie p. 30). Net als het

eerste deel is ook dit deel in eenzelfde, tamelijk geoefende, regelmatige hand geschreven, met opnieuw hier en

daar een penwisseling. Ook hier zijn in een andere hand en in een moderner schrift aan het eind enkele recepten

later toegevoegd op een paar lege bladzijden, namelijk de recepten 659-664. Het handschrift is aan de linker-

marge her en der licht beschadigd waardoor de leesbaarheid van de tekst soms problematisch is geworden.
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3.3 Datering

Meteen in het begin van het handschrift wordt als gezegd het jaartal 1699 genoemd:
‘Douwe Ales 1699 Looft Godt’. Die datering wordt min of meer bevestigd aan het begin van
het tweede boek (onder recept 487). Daar merkt Douwe Ales op dat hij in 1699 een bepaald
stuk heeft gekopieerd uit een boek van de – door ons helaas niet geïdentificeerde – ‘meijs ter
Harmanus Johanii filijo Clemenses’.6

Hoewel Douwe Ales dus in 1699 begon met het optekenen of afschrijven van recepten,
is het niet zeker dat het gehele boek ook uit dat jaar stamt. Integendeel, de vele wisselingen
van schrift tonen aan dat hij de verzamelde recepten in meerdere sessies heeft afgeschreven.
Daarop wijst ook het meermalen voorkomen van dezelfde recepten.7 Het zou kunnen zijn
dat dit een andere functie had en moet worden gezien in het licht van het groeperen en
rubriceren van recepten. Veel waarschijnlijker is echter dat hij in ieder geval zo lang aan
het boek werkte dat hij blijkbaar kon vergeten wat hij eerder had (over)geschreven. Een extra
argument is nog dat voor de afzonderlijke twee delen van het boek verschillende par tijen pa -
pier zijn gebruikt (zie hieronder paragraaf 3.3). Bovendien geeft Douwe Ales in het eerste
boek zijn eigen bedoelingen ook prijs als hij het betitelt als: ‘Remeedien op dieversche tijden
ende diewersche persoonen geleert ende geschreewen tot meenigher hande gebreeken ende
krancheeden te geneesen in den ersten’.8 (Middelen op verschillende tijden en van ver schil -
lende personen geleerd en opgeschreven met het doel om velerlei gebreken en ziekten te
genezen.) We komen hierop nog terug.

3.4 Taal

In deze paragraaf gaan we in op de eigenaardigheden van de taal waarin het handschrift is
geschreven en op de vraag wat op grond daarvan kan worden geconcludeerd over de manier
waarop het tot stand kan zijn gekomen. Daarbij hanteren we niet alleen woord beelden en
spellingswijzen als argument, maar ook de manier waarop de ‘auteur’ van het handschrift
aan zichzelf refereert, dus waar de ‘ik’-vorm wordt gebruikt. We proberen zo een hypothese
op te stellen die we vervolgens zullen toetsen in een onderzoek naar in het handschrift ge -
noem de persoonsnamen.9

Belangrijk is het hierbij om onderscheid te kunnen maken tussen fouten (of beter:
onregelmatigheden) die door Douwe Ales zelf zijn gemaakt en onregelmatigheden die zijn
overgenomen uit handschriften die Douwe Ales als bron gebruikte en overschreef.

5 Dit blijkt uit een ingeplakt receptenbriefje met het briefhoofd van ‘D. van der Kooi, Arts te Veenwouden’ waarop

staat: ‘opnieuw ingebonden ter betere conservering in 1924’. 

6 In de familie Veltman bestond rond 1900 het vermoeden dat het handschrift uit een klooster stamde en door een

zekere pater Clemensis was geschreven; zie noot 36 hierboven.

7 Hetzelfde zien we ook in de al vaker aangehaalde Kemperman e.a. Thesaurus van Gramsbergen (2009). 

8 Geplaatst vóór recept nummer 1.

9 Voor dit deel werd gebruik gemaakt van Riha, Wissensorganisatio (1992), Eis, Medizinische Fachprosa (1982) en voor -

al van Vañková, Medizinische Fachprosa (2004).
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Boven: Gekalligrafeerde eerste 
bladzijde van het tweede boek 
(zie p. 195). Onder: Wisseling
van handschrift tussen de 
recepten 658 en 659.
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10 Algemene literatuur: Molewijk, Zin en onzin (1992).

11 Vañková, Medizinische Fachprosa (2004) 75.

12 Ook Braekman, Middelnederlandse geneeskundige recepten (1970) 129 en Vañková, Medizinische Fachprosa (2004)

244-245, merken voor de door hen behandelde handschriften dergelijke verschrijvingen op.

3.4.1 Variatie in woordbeeld en spelling
Het handschrift is geschreven in het Nederlands, of liever, in een vorm van Nederlands. Het
kenmerkt zich namelijk door geweldige variatie zowel in woordkeuze als in spellingswijzen.
Voor dat laatste kan men allereerst een algemene verklaring aandragen. In de tijd voordat
de spelling van het Nederlands bij wet werd vastgesteld (1804) was men in Nederland min
of meer vrij in de manier waarop men spelde. Het nog niet volledig gestandaardiseerde
geschreven Nederlands was bijgevolg weinig uniform en varieerde sterk al naargelang de
plek waar het werd geschreven en ook naar de maatschappelijke herkomst van de schrijver.
Ten gevolge van aanzienlijke verschillen in de gesproken taal werd dus in Holland anders
ge speld dan in de oostelijke randgewesten van de Republiek of dan in Friesland.10

Gewend als ze waren om te schrijven, spelden en schreven hooggeplaatste, goed op geleide
mensen regelmatiger dan weinig geletterde mensen. Lenka Vañková maakt in haar studie
over zaakproza – voor het Duits – onderscheid tussen (1) een bovenregionale, op hogere
maatschappelijke lagen georiënteerd taalgebruik dat zich kenmerkt door syntac tische
correctheid en (2) dialect-taalgebruik van lagere maatschappelijke herkomst waarin ‘correcte’
en consistente zinsbouw, stijl en spelling ontbreken.11 Zij heeft voor een aantal Duitstalige
handschriften een fonografematische analyse gepleegd, waarin ze de verhouding tussen
klank en de manier waarop deze klank in schrift wordt weergegeven gebruikt om het karakter
en de herkomst van een tekst nader te bepalen.

Dat onderscheid en deze methode zijn ook hier zinvol. Vergelijkt men bijvoorbeeld
spelling en syntaxis van Douwe Ales met die van Titia van Harinxma – een adellijke dame
die ongeveer in dezelfde tijd ook een receptenboek bijhield en op wie we aanstonds nog
terugkomen, dan is het verschil in discipline en regelmaat in spelling en woordbeeld op -
vallend. Harinxma schrijft namen en woorden doorgaans op eenzelfde wijze en vormt
afgeronde zinnen en zinnetjes, bij Douwe Ales is dit geheel anders. Zijn schrijven kenmerkt
zich vooral in zijn spelling door een immense onregelmatigheid, zowel waar het om gewone
woorden gaat als om moeilijke en vreemde woorden of om namen. Met name (maar beslist
niet alleen) de recepten die uit een Latijnse tekst lijken te zijn overgenomen, zijn bijna
onherkenbaar verminkt (bijvoorbeeld recepten 145, 173, 175, 179, 374, 379, 416).12

Er zijn enkele manieren om te bepalen welke van deze fouten we beslist op het conto van
Douwe Ales zelf moeten schrijven en welke hij uit andere teksten zou kunnen hebben
overgenomen. De spelling van eigennamen biedt een eerste mogelijkheid. Herhaaldelijk
noemt Douwe Ales een zekere ‘Vrijdag’ of waarschijnlijker ‘Frijdach’, van wie hij recepten
heeft overgenomen: ‘dockter Vridagh’, ‘meister Fridach’, ‘dochtoor Fridach’ en ‘Heer Frijdach’
(recepten 311,  516, 526; zie ook verder 4.1.1). Omdat deze vermeldingen alle uit de zelfde bron
stammen, mogen we concluderen dat de verhaspelingen van deze enkele eigen  naam voor
rekening van Douwe Ales komen.



Doordat Douwe Ales sommige recepten tweemaal opnam (zie 3.6) is het mogelijk om zijn
vastheid van spelling nog wat verder te onderzoeken. Zo komen de recepten 1 en 62 woor -
delijk overeen en lijdt het geen twijfel dat ze uit dezelfde bron stammen. Tussen vierkante
haken hebben we de verschillend gespelde woorden aangegeven.

‘Neemt paplioen salve ende merch uit [henxte | hijnste] beenen, dit [samen | saemen] gemengt, ende die
[gekrompene | verkrompene] seenen daer meede teegen een [warm | woormen] eeken [vier | fier] gesmeert,

[die senen | de seenen] [sulen | sullen] daervan recken. Probatum est.’

In een recept als dit zien we ongeveer de bandbreedte van Douwe Ales spellingsvariatie. Voor
hem maakt het niet uit of hij een ‘0’ of een ‘00’, een ‘aa’ of ‘ae’ en zelfs niet of hij het prefix ‘ver-
’ verwisselt met ‘ge-’. Er is één recept dat zelfs drie keer is opgenomen (371, 377 en 423).13

‘[371. Een ander tot het selven | 377. Een ander tot den [d: selven] faijen dranck | 423. Een dranck tegen die

leevendige varen].

[Seewenboom | Seevenboon | seevenboom], ijsop, [selve | selvie | salvie], lavendel bloemen, [winruit |

wintruite] [ana | van elck even vele]; dit [sal men sieden samen | tsamen gesoden] in een [aerden | arden]

pot, dan neemt een [schootel | schotel] vol pier wormen met rengen [gestoten | gesten] met bier en [door |

daer] een doeck gewrongen en in den dranck gedaen; hieraf geeft den patient [toe | te] [drencken | drincken]

awonts en morgens [telkenns]  i oort [erst]  melck warm [gemaeckt], en waneer [den | de] dranck [uit | op]

is, sal men een ander maken [toe | tot] 6 toe.’

Ook in dit recept merken we zowel in de namen van de ingrediënten als in andere woorden
een grote variatie op die uiteraard slechts op het conto van Douwe Ales zelf kan worden
geschreven. De tekst van de drie variaties ligt immers zo dicht bij elkaar dat ze zonder
twijfel uit een en dezelfde bron stammen. Men zou zich vervolgens kunnen afvragen of de
variaties in spelling en woordbeeld het gevolg zijn van mondelinge overdracht, echter de
overeenkomst in woordkeuze en vooral woordvolgorde laat zien dat Douwe Ales over schreef.
Behalve het ontbreken van spellingsdwang, lijkt daarbij ook de relatieve onbekendheid
met het (bovendien nog niet erg gestandaardiseerde) Nederlands een oorzaak van on regel -
matigheid. Douwe Ales lijkt hierin ook niet erg af te wijken van wat we in sommige teksten
van tijd- en standgenoten aantreffen.14

Douwe Ales had bij het schrijven kortom geen vast woordbeeld voor ogen, maar schreef
zoals het hem uitkwam. Toch is er meer aan de hand dan dit alleen. Sommige variaties in
gewone woorden zijn namelijk op een andere manier onregelmatig. Neem bijvoorbeeld de
volgende reeks variaties op het woord ‘gepulveriseerd’:
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13 Deze drie varianten zijn (op een enkel woordje na) woordelijk gelijk, maar ook de recepten 470 en 424, die aan elkaar

gelijk zijn, lijken in hun taal en voor een groot deel in hun ingrediënten en bereidingswijze op elkaar: ‘[424. Ten selven

| 370. Een faijen dranck] Neemt [ seevenboom | Seewen boom], winruite [elck i onze | ana [ons] 5], pier wormen met

rengen, [en | een] weinegh [hoenegh | hoenigh], [safaraen | saffraen] [een achtendiel | 1/8]; [die | de]  wormen sal men

klein stooten met [loopent | loopen] water en [wrenge | wrengen] se [dan] door [en | een] doeck [en | dan] een

weinegh [gesooden | gesoden] en daeraf gedroncken, deesen dranck sal men 6 [maken | malen] na malkanderen.’

14 Vergelijk Molewijk, Spellingsverandering (1992) 78 e.v., en voor Duitsland Vañková, Medizinisches Fachprosa (2004)

75-129.

Gepolvereseert: 139, 268, 292

Gepolverijseert: 105, 149, 173, 200, 266

Gepolveriseert: 148, 343

Gepolverseert: 340

Gepolvert: 91

Gepolwereseert: 136

Gepolwerijseert: 129

Gepolweriseert: 58

Gepolwert: 285

Gepulveert: 556

Gepulvereseert: 228, 290, 376, 385

Gepulverijseert: 417

Gepulveriseert: 294, 320, 368, 386, 504, 516, 558, 569, 615

Gepulverisert: 610

Gepulverseert: 280

Gepulvert: 602

Gepulvireseert: 282

In dit cluster komen de meeste variaties voor in het achtervoegsel ‘[pul]veriseren’: -veri-
seren, -weriseren, -verijseren, -veren enz. Deze variaties kunnen, zoals zojuist aangegeven,
wel worden verklaard uit een combinatie van de bestaande spellingsvrijheid en Douwe
Ales’ relatieve ongeletterdheid. Ze drukken dezelfde klanken uit, zij het wat verhaspeld. Het
verschil tussen ‘pul’ en ‘pol’ in de stam van het werkwoord kan echter ook anders worden
geïnterpreteerd. Daarin worden verschillende klanken weergegeven en indien Douwe Ales
inderdaad in zijn spraak de [u] en de [o] naast en door elkaar gebruikte, dan is dat onge-
woon. Ook valt het verschil tussen de uitgangen p[o|u]lveren naast p[o|u]lveriseren op.

Mag ‘p[o|u]lver[iser]en’ nog een wat minder gangbaar woord zijn, ook in andere, dood-
normale woorden komen we deze opmerkelijke ‘klank’-variaties tegen. We geven twee
voorbeelden uit een veel langere reeks. Het woord ‘aangezicht’ wordt in het handschrift op
de volgende manieren geschreven:

Aengesecht: 84, 459

Aengesicht: 94, 449, 462, 611

Aensicht: 460, 462, 463, 464, 615

Aengesijcht: 613, 615



De [i] verschuift hier dus via [ij] naar een [e] (of andersom). Een nog duidelijker voor-
beeld betreft het woord voor ‘boter’:

Botter: 42, 469, 471, 516, 542, 544, 555, 566

Buiter: 76, 82, 89, 91, 96, 106, 128, 172, 182, 251, 255, 263, 290, 299, 312, 332, 344, 345, 452, 485

Buijter: 635

Voor dergelijke en andere variaties en verschuivingen zijn meerdere verklaringen mogelijk: 
(a) De verschuivingen van [e] => [i] => [ij] of van [o] => [u] of [ui] (in boter en in

pulveriseren) passen binnen de taal die Douwe Ales zelf sprak, dus binnen zijn orale
repertoire. De grafemen zouden hier met andere woorden een reële afspiegeling van fone -
men zijn en Douwe Ales zou dan voor hetzelfde begrip ‘boter’ de vormen [buuter], [buter]
en [botter] door elkaar en voor ‘aangezicht’, zowel [gesecht] als [gesicht] ge brui ken. Deze
verklaring die ervan uitgaat dat Douwe Ales alle recepten zelf in zijn eigen taal heeft
neergeschreven, is erg onwaarschijnlijk. In de taalschat van een individu, zo kan men
volhouden, komen juist in normale woorden dergelijke variaties niet voor.

(b) Het kan ook zijn dat de spelling van Douwe Ales een niet regelmatige representatie van
de door hem gesproken taal is. Douwe Ales zou dan te ongeletterd zijn om in zijn schrijfwijze
in het geval van ‘boter’ de ‘o’ en ‘ui(j)’ of in het geval van ‘aangezicht’ de ‘e’ en de ‘i’-klanken
van elkaar te onderscheiden. Ook deze verklaring is onwaarschijnlijk, want strijdig met zijn
verdere schrijfvaardigheid.

(c) Er is een andere, veel eenvoudiger reden, namelijk dat Douwe Ales zijn recepten heeft
overgeschreven uit oudere handschriften (of dat hij ze ‘naar het oor’ zelf heeft opge te kend).
Hij heeft dan de spelling van die oudere recepten niet in overeenstemming gebracht met
zijn eigen taalgebruik. Naar onze mening is dit de meest waarschijnlijke verklaring. In de
volgende sub-paragraaf proberen we deze verklaring te uit te werken door een aantal Friese
en Nedersaksische invloeden op de schrijfwijze na te gaan.

3.4.2 Friese en Nedersaksische  invloeden 
Waarschijnlijk was Douwe Ales van huis uit Friestalig. Ook al zijn gegevens hierover slechts
incidenteel aanwezig, algemeen wordt aangenomen dat op het Friese platteland het Fries
de dagelijkse omgangstaal was. Doordat echter in het onderwijs, de kerk, de overheid en
– hier belangrijk – ook in boeken in deze periode Nederlands de belangrijkste voertaal
was, zal hij daarmee niet onbekend zijn geweest. Op een enkel uitzondering na, werd het
Fries rond 1700 niet als schrijftaal gebruikt. Men kan zich zelfs afvragen of bepaalde soor -
ten teksten ook niet mondeling in het Nederlands werden doorgegeven. Over medische
teksten weten we wat dit betreft te weinig, maar van volksliedjes is bijvoorbeeld bekend dat
deze doorgaans in een door het Fries gestempeld Nederlands werden doorgegeven.15 Het
is tenslotte duidelijk dat een man als Douwe Ales, zonder onderwijs aan een Latijnse school
of universiteit, de geleerdentaal in deze tijd, het Latijn, niet beheerste.

  Het handschrift is onmiskenbaar geschreven in een vorm van Nederlands, maar – even
los van de vele hierboven opgemerkte spellingsvarianten – hier en daar komen ook Friese
woordvormen voor, zij het niet veel. Een mooi voorbeeld is het woord ‘hijnst’ in recept 62 dat
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15 Van der Molen, Friese Tjalk (1970) 3 en 104-144 en Idem, Ta de Fryske folkskunde II (1974) 87.

16 Niebaum, ‘Het Oostnederlandse taallandschap’ (2008) i.h.b. 60. 

we hierboven al aanhaalden en dat hij eerder, in recept 1, schreef als henxt. Ook ‘glandich’ (250

en 449) (gloeiend ) en ‘toeknies[en]’ (Fries: teknieze=kneuzen) zijn Friese vormen evenals
mogelijk ‘penne’ of ‘pin(n)e’ voor ‘pijn’ (A2, B2, B8), ‘buter’ voor ‘boter’ (224), ‘ber ne’ voor
‘brand’ (425), ‘flij’ voor ‘vlies’ (218, 240, 605) en het adjectief ‘mijden’ voor ‘voor zichtig’ (425,
als adverbium). Een uitdrukking als ‘gaer slaet’ in ‘Als ’t een kraemfrouwe van hitte in haer
kiele gaer slaet’ (437) lijkt typisch Fries (‘gearslaan’). Ook de veelvuldige wisseling tussen ‘sch’
en ‘sk’ zou op Friese invloeden kunnen duiden:

Farsch: 327, Farsche: 556, Farske: 76, 485, Fersch: 60, 556, 576, 615, Fersche: 556, Ferske: 295, Fersc: 70, leesken

(liezen): A21; Franske: 10, Spanske, 11, tuisken: A24, 3, 276, 516, Gewasken: 50, 170, 366; Aske: A1, A27, 5, 50, 207,

326, 426, 593, 632.

Opvallender lijkt ons de Nedersaksische invloed in het boek. Een middel om deze te
bepalen is door na te gaan hoe de tegenwoordige ou-klank wordt weergegeven. De Friese en
de Nederlandse vorm is ‘ou’ (bijvoorbeeld in hout), de Nedersaksische is ‘ol’ (holt).16 Het
volgende lijstje laat zien dat beide vormen ongeveer evenveel en door het gehele hand schrift
heen voorkomen, namelijk (in de geselecteerde woordvormen) 50 keer een ‘ol-’ tegen 68 keer
een ‘ou-klank. Slechts in vier recepten worden de klanken door elkaar gebruikt en dat houdt
in dat deze klanken voor Douwe Ales niet inwisselbaar waren. Hij heeft de woordvormen
waarschijnlijk ‘precies’ overgenomen uit zijn voorbeelden:

Old(e|er): 70, 71, 72, 95, 96, 251, 294, 312, 366, 470

Oud: 452; Oude(n|r): B4, 119, 151, 197, 255, 279, 332, 351, 388, 404, 483, 514, 600, 641

Holde(t|n|nt): 3, 295, 307, 308, 314, 432, 495

Houden: A2, 57, 110, 329, 412, 513, 570

Holt: 70, 84, 297, 336, 403, 405, 489, 534, 543

Hout(s|ije|en): 46, 59, 185, 231, 235, 246, 331, 415, 514, 602, 603, 626, 652

Kol(d|de|t): A27, 68, 84, 99, 235, 238, 248, 305, 312, 336, 345, 358, 413, 434, 482, 489, 514

Kou(t|d|de): A8, B8, B16, C, 6, 10, 56,  71, 157, 197, 253, 260, 301, 311, 353, 356, 366, 411, 412, 442, 

473, 539, 629

(O|ange)sout(s|en): 22, 42, 51, 83, 155, 197, 228, 321, 410, 412, 465, 474, 485, 492, 563, 590, 615, 631, 659

(Onge)solt(s|en)): 80, 110, 233, 237, 314, 469, 534, 542, 543, 572

3.4.3 Conclusie
Douwe Ales mag getuige de regelmatigheid van zijn handschrift een redelijk geoefend
schrijver zijn, orthografie was niet zijn fort. Daarvoor zijn drie elkaar aanvullende ver kla -
ringen. Ten eerste bestonden in zijn tijd geen dwingende voorschriften voor de juiste spelling
van woorden. Ten tweede, op een meer individueel niveau, was Douwe Ales niet sterk in het
vasthouden aan dezelfde spellingswijzen. Ten derde – en dat is de winst van onze analyse –
schreef hij blijkbaar recepten over die uit verschillende delen van de Neder landse Repu bliek



afkomstig waren en paste hij de regionale variaties in spelling niet aan zijn eigen vorm van
Ne derlands aan. De tekst van Douwe Ales is hierin bepaald niet uniek. We haal den al Vañ -
ková aan die een soortgelijke, maar veel omvattender taalkundige ana lyse van een groter
corpus pleegde en op grond daarvan tot vergelijkbare conclusies kwam over ‘Vorlagen’ uit
verschillende delen van Duitsland.17

3.5 De herkomst van de recepten

De vraag is nu of we deze hypothese over de herkomst van de recepten beter kunnen pre -
ci seren. We gaan daarbij opnieuw uit van het handschrift zelf. Wat zegt het over de persoon
van de schrijver en zijn motieven? Hoe refereert Douwe Ales aan zichzelf?

3.5.1 Zelfreferenties: de woorden ‘ik’ en ‘mij’
In hoeverre is Douwe Ales zelf in zijn tekst aanwezig? Het antwoord op deze vraag is van
belang om te bepalen hoe hij zijn manuscript heeft samengesteld.

In de tekst komt in twaalf recepten het woord ‘ik’ voor (in de varianten ‘ijck’ en ‘ick’). Dat
suggereert echter meer dan het is, want in vijf gevallen refereert het woord ‘ik’ zeker niet aan
Douwe Ales, maar is het onderdeel van de geciteerde tekst, bijvoorbeeld in een astrologische
notitie (vier keer: C, Aries, Virgo, Scorpio en Capricornes) of in bezwe rings formules (448 en
665):

‘Ick belaste dij met mijner rechterhant, met mijn fijf fengers, met mijn fijf nagels, met mijn heijlige engel,

dat segge ick dij dat du schade salst verdwijnen.’

Ook in een aantal andere gevallen is het twijfelachtig of de ‘ik’ uit de tekst wel Douwe Ales
zelf is, bijvoorbeeld in 311 waar hij de eerder genoemde meester Fridach met behulp van een
drankje een been laat afzetten. Vervolgens merkt Douwe op: ‘ijck hebbe hier op Amelant en
in Holland seer groote kuiren meede gedaen, datet somige meisters en doc tooren geacht
worden’. Tenzij men zou durven aannemen dat Douwe Ales in Holland heeft gepraktiseerd
– en dit zou dan de enige aanwijzing daarvoor zijn – is het wel zeker dat hij hier citeert.

Er zijn twee of drie recepten in de ik-v0rm die erop zouden kunnen wijzen dat Douwe
Ales de receptuur ook heeft toegepast, bij zichzelf of bij anderen: in 76 heet het: ‘want ijck
haest anders geen salwe gebruichte’, in 253: ‘prijs ijck deese dranck elcke reis 3 leepelvol of
3 halwe na die patients stercte’ en in 600: ‘overmits welcke ijck sach tot eener tijt drie
gebroeders verlost van ’t gebreck des siens.’ Ditzelfde geldt ook voor: ‘vant ick beschree wen’
(6), en: ‘deese konst heb ick gefonden tuisken Dockum en Oostrum’ (276), en in 574 heet het
neemt: ‘bier als ghij geen wijn kan kriegen’.

Analyse van het woordje ‘mij’ geeft misschien wat meer zekerheid. Ook hier is het eenmaal
opgenomen in een bezweringsformule (665); in dat geval verwijst het dus niet naar Douwe
Ales. Het woord ‘mij’ komt verder nog zes keren voor. Het blijkt dat twee keer een recept
is opgepikt van een zekere Hubrecht van Aken: ‘mij geleert’ (214 en 602). Hetzelfde vinden we
in 229: ‘meester Bronger, veel geholpen en mij geleerd’. Op één plaats heet het ‘pro ba tum bij
mij selver’ (629) en op een andere ‘Dit heeft mij de experientie geleert’ (A27). Opvallend
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is in recept 411 ook de formulering: ‘die welke faken bij mij Feijtse Jlies Uckema goet be -
vonden is en wel gevaren is’. Hier is het woordje ‘mij’ zeker deel van het citaat en refe reert
het overduidelijk niet aan Douwe Ales, maar aan de ons verder onbekende Feitze Uckema.

Uit de wijze waarop Douwe Ales formuleert zou men kunnen besluiten dat hij zijn re -
cep ten schreef en gebruikte in de schaduw van allerlei ‘meesters’ aan wie hij deze recepten
ont futselde. De conclusie kan kortom zijn dat Douwe Ales her en der, zowel uit boeken (6:
‘alsoo vant ick beschreewen’; 517: ‘in deesen boeke wel verhaelt en beschreven’) als bij monde
van derden (276: ‘gefonden tuisken Dockum en Oostrum’) recepten no teerde, en dat hij van
zijn aantekeningen in voorkomende gevallen ook gebruik maakte. Daarop wijst nog het meest
de formulering die we hierboven al citeerden, namelijk de titel boven een eerste serie recepten:
‘Remeedien op dieversche tijden ende diewersche per soonen geleert ende geschreewen tot
meenigherhande gebreeken ende krancheeden te geneesen in den ersten’. 

3.5.2 Persoonsnamen
Waar haalde Douwe Ales dan zijn recepten vandaan? De ideale methode om deze vraag te be -
antwoorden zou een vergelijking naar spelling, woordkeus en vooral natuurlijk inhoud met
andere receptenboeken zijn. Deze – trouwens ook uitermate arbeidsintensieve – mogelijkheid
is niet aanwezig doordat er tot dusver nauwelijks receptenboeken uit deze tijd zijn uitgegeven
(zie 4.2). We kunnen eigenlijk alleen afgaan op wat Douwe Ales zelf schrijft. Een mogelijkheid
bieden dan de persoonsnamen die in het handschrift staan. Soms gaat het om ‘meesters’
van wie Douwe Ales zegt iets te hebben opgestoken, in de meeste ge val len wordt de naam
door ver bonden met ‘probatie’; een meester of iemand anders heeft het re cept beproefd en
goed bevonden. We geven eerst de volledige lijst om deze daarna verder uit te werken.

Van de 695 (door ons gemarkeerde) nummers van losse medische aantekeningen en recep -
ten zijn er dus 63 (ruim 9%) verbonden met een persoons- of plaatsnaam. Wat in deze lijst
onmiddellijk in het oog valt is het relatief grote aantal informanten dat afkomstig was uit
de Noordoosthoek van Friesland en dan met name uit de stad Dokkum. Ook de plaatsen
Hallum, Anjum, Oostrum en Oostermeer liggen in deze streek. Dit ligt, gezien vanuit
Douwe Ales’ vermoedelijke woonplaats De Kooten, wel enigszins voor de hand, al ligt van
deze plaatsen alleen Oostermeer ook in de Noordelijke Friese Wouden. Verder valt op dat
een aantal namen in het geheel niet Fries zijn. Zo komen we bijvoorbeeld de plaatsnamen
Gramsbergen, Utrecht, Amsterdam en Vorden tegen.

Het koppelen van persoonsnamen, liefst met medisch-farmaceutische autoriteit, aan
recepten was, althans in deze tijd, een min of meer vast onderdeel van het genre en dat is
ook begrijpelijk.18 De werking van een recept kan immers (onder andere) worden aan ge -
toond door te wijzen op eerder succesvol gebruik, door het letterlijk als een ‘beproefd
recept’ te presenteren. Daarin zijn gradaties mogelijk. Soms beroept Douwe Ales zich op het
succesvol gebruik door een plaatselijke genezer, maar zoiets weegt natuurlijk minder zwaar
dan wanneer een recept ooit met succes is toegepast op iemand van hoge komaf, in deze lijst

17 Vañková, Medizinische Fachprosa (2004) 75-129.

18 Braekman, Middelnederlandsche geneeskundige recepten (1970), 32,  merkt op dat in de door hem uitgegeven

Middelnederlandsche recepten deze praktijk nauwelijks bestond.
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Recept Persoonsnaam Formulering Plaatsnaam

28 Meister Jan op ’t Bilt probatie door (‘wel 1000 maal’) Het Bildt 
58, 200 meester Pieter van Aken / probatie door / probatie door …

Mr Pieter van Aken
120 Jakono Pijn IJtelijano gekomen van
199 Peeter Sijmons probatie door 
203 meester Hendrick van Aken geleert bij  
214/602 meester Huibrecht van Aken/ geleert bij / heeft mij dit geleerd...

meijster Huijbrecht van Aken
219 meester Jan Gent probatie
229 meester Bronger veel geholpen en mij geleert/probatie
230 Haije, pastoor tot Oostermeer deze raad gegeven Oostermeer
249 van Folkert Apoteeker deze raad gegeven
250 Folkert apoteekers dochter deze raad gegeven
252 Jelck Frerx goet vrou deze raad gegeven
254 Stevanius, die restoor toe Dockum gekomen van Dokkum
260, 346, meister Sierck Wilems Kalema probatie
367, 389

267 meester Beerent tot Münster gekomen van Anjum
270 De heidenschen meister 

Jans wondranck van Angijum 
274 meister Karoles die Joode van
276 tuisken Dockum en Oostrum deze kunst heb ik gevonden tussen  Dokkum/

Dokkum en Oostrum’ Oostrum

280 oude mr. Jan van Halum gekomen van Hallum
290 Delft van Delft
302 doctoor Simen van Bruisel Brussel
311 “dese voorschreewen meister Fridach probatum; ik heb grote kuren gedaan Utrecht

– voorseide dochtoor Fridach, op Ameland en in Holland (?)
dockter Vridagh den Heiden 
woonachtigh tot Utrecht 

328 meister Jan Luiderus van 
334 Dioscordas ‘D. zegt...’
392 Goed bevonden binnen Dokkum probatie Dokkum
397 de Apt van Dokkum sin konst... Dokkum
401 Voor de hertochenne van Witsenborg Witsenborg
407 Jan van Huisen probatie Dokkum
411 Eeijts J(u)lies Uckema probatie; ‘… die welke faken bij 

mij Eeijts J(u)lies Uckema goet 
bevonden is en wel gevaren is’

412 meester Jan pockmeister en meester probatie Amsterdam
Hendrick van Amsterdam; ijefrou 
marck (wortelen van juffrouw Marck)

417 doctoor Griegorijus van Brussel daer doctoor Griegorijus van Brussel Brussel
een verwieten rock voor gaf jeffrou marck 
(wortelen van juffrouw Marck)

tekst meijster Harmanus Johanii filijo Dit is en copije uit ... geschreven in het 
Clemenses; Hippocrates jaar 1699
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Recept Persoonsnaam Formulering Plaatsnaam

514 den morijaen van den heere gekomen van Batenburg
van Batenborgh 

515 meester Sijbbe Kamgieter probatie
516 heer Frijdach canonnick toe St. Marijen  probatie: veel menschen binen Uitrecht Utrecht

tot Uitrecht, die welke met sijne probende 
is begiftijgt geweest door den heere van 
Montfoort en die voorschreven heere 
Frijdach in danckbaerheit van dien heeft 
die heere van Montfoort gegeven in  
fransijn geschreewen dan van hier die 
kopie navolght ende heer van is.

526 door den heere van Gramsberge herkomst Gramsbergen/
monsieur Azewijn, gekomen van heere Utrecht
Vrijdagh kanoninck van Sinte Marijen 
tot Utrecht 

572 Dokkum is beproeft tot Dockum en feele Dokkum
menschen mee geholpen.

573 Duitsland is probeert in Duitsland en feele Duitsland
menschen meede gehulpen

576 Dokkum geprobeert tot Dockum Dokkum
579 daer die keijser meede geholpen – 

probatie
581 Sijmen Kuijper probatie
582 daer Willem Goutsmit is geprobeert probatie
589 meijster Sijmen tot Dockum = herkomst Dokkum

Pastoor Sijmens –
591 Gerke Boorsma probatie; dickmael heeft geprobert aen 

hem selfs en meer andere persoonen
597 Meester Pieter van Wookum in Frieslant probatie Workum (?)
607 drie meijsters Sellerne deese dranck hebben versiert 
609 Gerrit van Monster probatie Monster
630 die meijster te Franeker probatie Franeker
632 die (ucx?) van Bergonden die mijne Vorden

broeder van Vorden verlost 
638 (bij meijster?) van den Heiden [mr. Fridach?] geleert bij
639 meijster Philerer Schatt meedekus probatie Gelre

des hartogen van Ghelre
643 meijster van Mechelen probatie Mechelen
644 Hanerun probatie
645 deesen meisters macor Galeene en herkomst

Poline /ackorderden Geraeedma Nicenia 
ende feel pleegen die meisters dese 
meedekomenten ex platu 

646 Duirck Snullims, Geret van Monster, probatie
Rijck van Berch

647 meister Pieter van Workum in Frieslant probatie Workum (?)
657 Dit is geexpierementeert geweest te  probatie Venetië(?)

Finegien in ’t jaer 1504



is dat bijvoorbeeld de ‘Hertogin van Witsenborg’ (Wittenberg). Wat van ver komt en wat op
een hoog heerschap is toegepast, is beter. Hierin ligt zeker een gedeeltelijke verklaring voor
de vermelding van plaatsnamen buiten Friesland.

Het relatief grote aantal Friese vermeldingen ten opzichte van allerlei klassieke medische
auteurs is opmerkelijk. Douwe Ales noemt enkele klassieke auteurs (wier namen hij door -
gaans gruwelijk verbastert, bijvoorbeeld Dioscordas (334: Dioscorides), Hippocrates (487)
en Galeene en Polines, Geraeedma Nicenia, en Platu (645: Galenus, Paulus van Aegina),
Gerard van Cremona (1114?-1187) en Mattheus Platearius (1120?-1161), een van de auteurs
van de Circa instans en commentator van het Antidotarium Nicolai). Ook de veertiende-
eeuwse Gregorius van Brussel (417: Griegorius van Brussel), een hoogleraar in de theologie
aan de universiteit van Parijs, kan men onder deze autoriteiten scharen.19 Hun aantal wordt
echter ver overtroffen door plaatselijke autoriteiten en dat laat mogelijk zien hoezeer het
kennisapparaat van Douwe Ales afgeleid is en hoe weinig het in contact staat met de
oorspronkelijke bronnen.20

3.5.3 Nader onderzoek naar genoemde personen
Juist echter de vermeldingen van personen leiden tot een beter beeld van de totstand -
koming en vooral van de datering van de recepten uit Douwe Ales’ manuscript. Op grond
van – vooral digitaal verricht – archief- en literatuuronderzoek bleek het mogelijk om een
klein aantal van de genoemde namen te verbinden met historische personen.21 De po gin -
gen tot identificatie van genoemde personen kan men onderverdelen in drie soorten: niet
gelukt, mogelijk en zeker. We geven van alle drie een voorbeeld.

Met ‘Oude mr. Jan van Halum’ zal ongetwijfeld een zekere Jan van Hallum worden bedoeld,
maar mede omdat het hier om een veel voorkomende naam gaat, bleek het onmogelijk om
in de literatuur en/of archieven deze naam nader te identificeren.

Van Meester Jan op het Bildt (28: ‘Meister Jan op ’t Bilt’) heeft Douwe Ales een recept over -
genomen om weeën op te wekken bij vrouwen. Het zou kunnen zijn dat deze meester Jan
dezelfde is die genoemd wordt in het bekende aantekeningenboek van Dirck Jans op ’t Bilt.
Toen deze in 1606 van zijn wagen viel en daarbij zijn schouder uit de kom schoot, con sul -
teerde hij eerst de ‘bwel’ (beul) in Leeuwarden maar kreeg daarna nog hulp van ‘een mester
ian kier’.22 Deze Jan Kier is in de literatuur bekend. Hij werd in 1591 lid van het Leeuwarder
chirurgijnsgilde en stierf in 1612.23 Hier is geen sprake van positieve identificatie en wel
om drie redenen. Ten eerste vervalt door het genoemde lidmaatschap van het Leeuwarder
chirurgijnsgilde de relevantie van het toponiem ‘op ’t Bilt’, ten tweede is zonder deze toenaam
zijn voornaam (‘Jan’) zeer algemeen en ten derde blijkt dus dat Jan op ’t Bilt een eeuw eerder
leefde dan Douwe Ales. Hoewel deze identificatie dus hoogst onzeker is, zullen we uit het
vervolg zien dat vooral dit laatste bezwaar minder zwaar weegt dan gedacht.

Tenslotte een voorbeeld van een geslaagde identificatie. Als leverancier van een recept
tegen pijn komt in recept 254 een zekere ‘Stevanius’ voor, die ‘restoor toe Dockum’ is, dus een
Dokkumer rector die Stefan heet. Onmiskenbaar gaat het hier Stephanus Ubeli Schoning,
rector van de Latijnse school te Dokkum van 1587 tot 1627/8. Hij was de enige rector in deze
stad die Stefan heette. Over hem is relatief veel bekend, maar van bemoeienis met medische
zaken weten we niets.24
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Een conclusie uit deze laatste vermelding is dat Douwe Ales zijn recepten niet (altijd) kreeg
van tijdgenoten. Door een aantal andere identificaties kan dit worden bevestigd. Zo kunnen
we in Folkert Apoteeker (recept 249) een zekere Folckert Tites uit Leeuwarden herkennen.25

Deze leefde in het begin van de zeventiende eeuw. In het direct daar op vol gende recept 250

komen we diens dochter tegen: ‘Folkert apoteekers dochter’. Mogelijk heeft Douwe Ales
beide recepten dus van deze dochter gekregen, al zal deze in 1699, toen hij aan zijn
receptenboek begon, toch ook wel zeer bejaard moeten zijn geweest.

Nog een vroeg-zeventiende-eeuws voorbeeld is  ‘meister Sierck Wilems Kalema’ van wie
Douwe Ales vier recepten overnam (260, 346, 367, 389). Het lijdt geen twijfel dat we hier
te maken hebben met Cierc Willems Calema die zich op 27 december 1611 in Dokkum liet
inschrijven als burger en die van Stiens afkomstig was.26 Het jaartal 1611 maakt het on mo -
gelijk dat Douwe Ales hem persoonlijk heeft gekend. In dit geval impliceert dit dat deze
vier recepten niet mondeling maar in geschrifte zijn doorgegeven en dat ze dus uit een ouder
receptenhandschrift stammen dat blijkbaar aan het eind van de zeventiende eeuw nog in de
streek circuleerde. Ook de informanten Gerke Boorsma, mr. Bronger en Peeter Sijmons
leefden waarschijnlijk rond 1600.27 Deze drie personen kunnen in verband worden gebracht
met Dokkum en dat geldt ook voor de in recept 515 genoemde Sijbe Kamgieter in wie men
de burgemeester Sybbe Kannegieter kan herkennen, die in 1578 als zodanig de achtste penning
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19 Hij stierf in 1510; Le Roy, Alphonse, in: Biographie nationale 7, 611-612.

20 Huizenga, Tussen autoriteit en empirie (2003) 359, somt betreffende het genre van de chirurgieën de volgende cate -

go rie ën van autoriteiten op die vaak werden aangehaald: Griekse medische auteurs, Romeinse en Helle nis tische

com pi latoren, Arabische schrijvers, autoriteiten die kunnen worden verbonden aan Salerno, contemporaine in het

Latijn schrijvende chirurgen met een Europese bekendheid en plaatselijke chirurgen en artsen met een geringe

bekend heid. 

21 Dank aan Otto Knottnerus (Zuidbroek), Piter van Tuinen (Harlingen) en Peter van der Meer (Fryske Akademy)

die mij hielpen bij het identificeren van de genoemde meesters.

22 Dirck Jansz, Aantekeningenboek (1960) 10.

23 Straat, ‘Chirurgijnsgilde’ (1932) 36.

24 Mr. Stephanus Ubely, eerst ‘Afridomi’, later ‘Schoningh’ geheten, was rector in Dokkum van 1587 tot zijn dood in 1628

(of mogelijk 1627: De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (2007) nr. 1072). Vriendelijke mededeling van Piter van Tuinen,

die onderzoek verricht naar de geschiedenis van Latijnse scholen in Friesland in de tijd van de Republiek.

25 http://www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/voornamen/f/folkert.htm (M226, p. 99 1623/00/00 – Folckert Tites

Beroep: Apotheker).

26 Hij schreef zich op 27 december 1611 in Dokkum in als burger onder de naam Cierc Willems Calama, afkomstig

uit Stiens.; www.sneuperdokkum.nl/dokkumburgerboek.htm (“Cierc Willems Calama”). Uit Meerema, Gezond -

heidszorg in Dokkum blijkt dat Calama (of Galama) inderdaad – als chirurgijn! – aan het Dokkumer weeshuis in

de jaren tussen 1620 en 1633 tegen betaling recepten leverde. Hij had een broer Mr. Pieter Willems Galama, geboren

te Stiens die  op 6 december 1611 burger van Dokkum werd, alsmede – vermoedelijk een zoon – ‘Meyster Willum

Syercks, die net als zijn vader chirurgijn in Dokkum was.

27 http://members.home.nl/riandirksen/beulen.htm verwijst voor Pieter Sijmons naar een vermelding in de Leeuwarder

aestimatieboeken op 21 februari 1612 (Aestimatieboeken, nr. 359); zie over hem ook Straat, ‘Chirurgijnsgilde te

Leeuwarden’, 4. Bronger Wytses, geboren te Mirns wordt vermeld als chirurgijn te Dokkum tussen 1638 en 1643,

Meerema, Gezondheidszorg; Gerke Boorsma (recept 591) schreef zich in Dokkum in als burger op 19 jan 1601 als Gerke

Boersma, olieslager, afkomstig van Kollum; http://www.angelfire.com/vt/sneuper/main.html.



betaalde.28 Tenslotte zou ‘meister Jan Luiderus’ (328) heel goed dezelfde kunnen zijn als de ex-
pastoor en schoolmeester Jan Luderus oftewel Johannes Luder, een Friese pastoor die in 1589

vanwege zijn geloof zijn ambt neerlegde, voortaan nog slechts schoolmeester wilde zijn en
die via een schoolmeesterschap in Sint Anna Parochie uiteindelijk in het in de buurt van
Dokkum gelegen Groningse Visvliet terecht kwam.29 Al met al ontstaat zo langzamerhand
meer dan alleen de indruk dat Douwe Ales veel van zijn recepten – direct of misschien zelfs
indirect – heeft ontleend aan een handschrift of aan meerdere handschriften die rond 1600

in of rond Dokkum waren samengesteld of daar circuleerden.
Door zo te kijken worden ook de spellingvarianten en daarmee mogelijk ook de ver -

schillen tussen Friese, Nedersaksische en andere vormen beter verklaard. Douwe Ales heeft
ontleend aan handschriften uit verschillende tijden, maar ook van verschillende geo gra fische
her komst. Huybrecht van Aken (214/602) zou heel goed de Hybrecht van Aken kunnen zijn
die in 1638 in Antwerpen militairen verzorgt,30 terwijl Hendrick van Aken (203) hoogst -
waarschijnlijk dezelfde is als ‘de kwakzalver’ die in de eerste helft van de zestiende eeuw een
pamflet liet drukken waarin hij zijn middelen tegen wormen en parasieten aanprees.31

Vooral echter recept 526 valt op, omdat de bron afkomstig is uit het Nedersaksische gebied.
Daar wordt gesproken van de ‘[…] door de heere van Gramsberge monsieur Azewijn,
gekomen van heere Vrijdagh kanoninck van Sinte Marijen tot Utrecht’. Over deze Vrijdagh
(varianten Vridach, Frijdach, Vridagh) valt, zij het met een slag om de arm, het volgende
te zeggen. Het recept is via (‘door’) monsieur Azewijn bij Douwe Ales (of bij een van diens
bronnen) terecht gekomen. De familie Azewijn (of ook wel geschreven Aeswijn) was via
de vrouwelijke lijn tussen 1533 en 1552 in het bezit gekomen van Gramsbergen.32 Monsieur
Azewijn kan dan duiden op Reynold Azewijn, diens zoon Reinder of diens kleinzoon
Steesken, Eustatius oftewel Statius.33 Deze laatste moest aan het begin van de tachtigjarige
oorlog vluchten uit zijn kasteel te Gramsbergen en stierf in 1607 zonder zoons.34 Dokter
Vrijdagh (door Douwe Ales ook wel aangeduid als ‘de heyden’ (311)) wordt in het recepten -
boek nog een aantal malen genoemd. In recept 516 wordt hij in verband gebracht met de
‘heere van Montfoort’. Daar komt ook de aap uit de mouw, want het blijkt dat Vrijdagh een
Utrechtse kannunik is die aan deze heer van Montfoort als dank voor een prebende een ‘in
fransijn geschreewen’, dus op perkament geschreven manuscript heeft gegeven, ongetwijfeld
een receptenboek waaruit – via een kopie – Douwe Ales citeert.35 De familie Azewijn had
inderdaad verbindingen met Utrecht. In 1588 ruilde Eustatius van Aeswijn zijn ‘vicarij van
St. Georgius en Blasius in de Sint Nicolaaskerk te Utrecht’  tegen een prebende in het bezit
van zijn broer Reinard van Aessewijn, kanunnik in Sint Salvator te Utrecht.36

Bij Buchelius komen we vervolgens een aantekening tegen waarin een zekere kanunnik
Adolphus Vridach wordt genoemd, die in 1399 stierf: ‘III id. anno 1399, obiit dominus
Adolphus Vridach, concanonicus’.37

Zou dit alles kloppen, dan is daarmee een deel van de stemma van het handschrift van
Douwe Ales driehonderd jaar teruggevoerd. Omdat de laatste ‘Monsieur Azewijn’ – Statius
– in 1607 stierf kunnen we hier echter opnieuw met zekerheid vaststellen dat de uit deze bron
genoteerde recepten tenminste zo’n honderd jaar oud waren. Ditzelfde geldt ook voor het
recept van de ‘morijaen van den heere van Batenburgh’ (514). Daarmee wordt namelijk
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een zekere Cornelis de Moriaen bedoeld die onder de heer van ‘zijnen excellentie van
Batenburch’ diende en die aanwezig was bij het beleg van Haarlem in 1572.38

Hoe Douwe Ales vervolgens aan al deze handschriften is gekomen, blijft onduidelijk. Al
met al kan men zich voorstellen dat hij soms tijdelijk in Dokkum verbleef en van daaruit
bijvoorbeeld in de nabijgelegen dorpen Hallum, Anjum en Oostrum (plaatsen die in de tekst
alle worden genoemd) praktiserende genezers en verzamelaars bezocht van wie hij ver vol gens
recepten overnam, hetzij mondeling, hetzij uit handschriften die zij in hun bezit hadden. Hij
moet over een behoorlijk netwerk van contacten hebben beschikt. Opmerkelijk is tenslotte
hoe dergelijke handschriften soms over de eeuwen heen in grote hoeveelheden in het
Nederlandse gebied verspreid raakten, om in dit geval uiteindelijk te worden geëxcerpeerd
ergens in een afgelegen gedeelte van Friesland.
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28 Zijlstra, ‘Personele impositie 1578’

29 Harkenroth, Geschiedenissen, 153-155; Bergsma, Gideonsbende, 176; Formsma, Grijpskerk, 88.

30 Van Schevensteen, Documents, 74-75.

31 Duke e.a. (red.), Dissident Identities, 163.

32 Men kan dit concluderen uit huwelijksvoorwaarden en overeenkomsten die worden samengevat bij De Geer,

‘Bescheiden’, 19.

33 Zie Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, 105-107; Kymell, ‘Van Aeswijn-v.

Wachtendonk’, 25-26.

34 Zie Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, 105-107; Ebbinge Wubben, ‘Beschrij -

ving’, 29-33 en Gevers, ‘Gramsbergen’. Opmerkelijk is dat Statius van Aeswijn, die dus blijkbaar ook in me dische

recepten was geïnteresseerd, ook genoemd wordt als de eigenaar van de boerderij waar de al vaker ge noem de

The saurus van Gramsbergen werd bewaard; Barendsen, ‘Omzwervingen’ (2009) 16. Omdat de eerste aantekening

in deze Thesaurus stamt uit 1608, dus uit het jaar na de dood van Statius van Aeswijn zou men misschien mogen

vermoeden dat de eerste schrijver van de Thesaurus, Jodocus Ginck, net als Douwe Ales gebruik heeft gemaakt van

manuscripten uit Aeswijns bezit. Wij hebben beide handschriften niet systematisch vergeleken. Wat wel opvalt is

dat de structuur van de recepten uit de Thesaurus aanmerkelijk verschilt met die van Douwe Ales. Waar Douwe

Ales zeer veelvuldig een herkomst van zijn recepten aangeeft en bijna steevast een probatie, daar ontbreken

dergelijk verwijzingen in de thesaurus bijna geheel. Ook kent de Thesaurus wel en Douwe Ales geen passages over

ziektes en lichaamsfuncties in het algemeen.

35 Het lijkt ons bepaald niet onmogelijk dat Freitag dezelfde is als de kanunnik Arnoldus Vridach die in 1399 stierf;

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/buchelius/monumenta/065. De Heer van Montfoort

schonk inderdaad aan het aan de Utrechtse dom verbonden kapittel van Sint-Marie een prebende; Stuip en

Vellekoop, Utrecht tussen kerk en staat (1991) 200.

36 De acte werd ondertekend door Willem van Asch die kanunnik was van Sint Peter en Sint Marie te Utrecht; De Geer,

‘Bescheiden’, 19.

37 http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/buchelius/monumenta/065.

38 Huizenga, Tussen autoriteit en empirie (2003) 172. Het recept stamt uit een verzamelhandschrift dat in 1589 in Den

Haag werd afgeschreven op grond van een ouder, uit Antwerpen afkomstig handschrift uit 1551. Het stukje uit het

recept dat Huizenga citeert komt enigszins overeen met Douwe Ales’ recept 514: ‘[…] soo maeckt een houten oft

stocxken en treckt dat door die wonde ofte steeket daer in ende dan sult ghij ’t selve stocxken aen ’t eijnde

aenvangen en smeeren soo verre als ’t in die wonde gesteeken heeft […], is bij Huizenga: soo neempt wij andre

instrument dat daer toe bequaem is, ende dat van gelijcke is alst was daer mede gedaen is. Ende steecket in de

wonde van den pacient […]. Hier lijkt van indirecte en niet van directe ontlening sprake te zijn.



3.6 Nummering van de notities en recepten

Douwe Ales verzamelde dus schriftelijk en misschien mondeling overgedragen recepten.
Hij wist blijkbaar de hand te leggen op manuscripten die blijkbaar (nog) circuleerden.39

Een aanwijzing daarvoor zijn ook de nummers die op sommige plekken in het handschrift
opduiken. Het eerste – uroscopische – cluster [A] heeft grotendeels een oorspronkelijke
num mering, wat aangeeft dat de volgorde niet willekeurig is. Bij het overschrijven van dit
cluster zal Douwe Ales misschien een pagina van het origineel en daarmee een aantal
alinea’s hebben overgeslagen, een fout die hij na het schrijven van één enkele alinea al
opmerkte en corrigeerde door in de marge van wat hij foutief had overgeschreven het
juiste nummer ‘20’ te plaatsen. Ook de nummers die her en der door het handschrift heen
in de marge staan, lijken te verwijzen naar de paginanummers van een handschrift (of een
gedrukt boek) waaruit is overgenomen (zie 452, 470, 474 en 572, waar de nummers 123,
128, 129 resp. 155 voorkomen). Ook het nummer (‘110’) aan het slot van recept 427 zou zo’n
verwijzing kunnen zijn. 

Maar ook dit antwoord is niet onbetwijfelbaar. Het zou hier misschien ook kunnen gaan
om een nummering die verwijst naar Douwe Ales’ eigen administratie van de verzamelde
recepten. Heeft hij ze misschien als losse notities verzameld en ze na enige ordening in
zijn ‘receptenboeken’ vervolgens overgeschreven? Door beide handschriften heen treft men
af en toe sub-clusters aan van op indicatie gerubriceerde recepten. Een aanwijzing daartoe
zou kunnen zijn dat Douwe Ales aan het slot van zijn tweede receptenboek er een gewoonte
van maakte om binnen dergelijke rubriekjes zelf zijn recepten te nummeren (of mogelijk
ook de oorspronkelijke nummering van zijn kladnotities of bronnen over te nemen).40 Zo
vindt men een serie wonddranken (521-527), een serie recepten voor oogaandoeningen
(600-605, met een correctie bij 605), een genummerde reeks met verschillende indicaties
(606-615), een serie van twaalf recepten tegen ‘een q[u]ade borst’ en neusbloeding (616-
627), een drietal recepten ‘om die koud gicht te verdrieven’ (629-631), en een serie van zeven
recepten tegen de hoest (633-639), waarvan alleen de eerste vier door Douwe Ales zijn
genummerd. Met recept 640 begint dan weer een nieuwe serie, dit maal ter genezing van
blaas- en nierstenen (640-647), door Douwe Ales zelf geopend met het nummer 4 (mo -
gelijk behoort 632 tot de ontbrekende nummers 1-3), maar bij de opsomming van de
ingrediënten vervangen door een nieuwe nummering die met nummer 1 begint. Ten slotte
duikt aan het slot nog de nummering op van twee recepten ‘om water te genesen’ (652-653).
Het valt natuurlijk wel op dat deze clusters van recepten vooral aan het eind van het boek
voorkomen.

Opmerkelijk is verder dat een groot aantal recepten tweemaal (en een zelfs drie maal)
voorkomt, in identieke of bijna identieke bewoordingen en met exact of bijna dezelfde
ingrediënten.41 Tot deze 30 dubbele recepten behoren enkele recepten die markante ge -
lijkenis vertonen maar met één of meer verschillen in de gebruikte ingrediënten of in de
aanwijzingen voor de bereiding. Een goed voorbeeld zijn de recepten 74, 75, 85 en 305:
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[74] Een plaester gratijoden heelplaester. ‘Hars, was, schapenongel, van elx en verdel pont, terpentin 3 a 4 loot;

wildijt geel hebben, soo neemt een loot radix corkama; ende als ’t ander gesmulten is, soo doet dat daarin en

dan door een doeck gedaen; maer wil dij ’t groen hebben, soo neemt spaens groen.’

[75] ‘Treck pleister. Hars, was, schapen ongel, van elx en verndel pont; pick ander half loot en dan ock door en

doeck gedaen’ (75)

[85] ‘Swarte salwe om swellen door te trecken en te heelen. Neemt pick, en schaapen ongel, en was, elx eewen

veel: dit is goeden salwe men ve[+r]moet: het sal wel geneesen.

[305] Een kostelijcke salf te maken. Neemt i lood hars, een lood was, i lood terpentins, ii lood schapenongel en

een weinegh bomolie, ende een weinegh hoenigh; dit samen gesmolten; maer ghij moet hem in een schootel

kolt water gieten; wijlt ghij het bruin hebben, soo doet er een weinegh serop toe; wilt ghij het swart hebben, soo

doet er een weinege onge toe; maeckt pick toe, soo lange dat het swart wort, of wilt ghij het geel hebben, soo

doet daer een weinegh saffaraen toe soo lange als het giel is; deese salwe is alle maneeren goet, waertoe ghij het

van doen hebt. Probatum est.’

De signalering van deze ‘dubbele’ recepten zou men kunnen opvatten als ondersteuning
voor de veronderstelling dat Douwe Ales met kladnotities heeft gewerkt die hij later over -
schreef, maar zou natuurlijk net zo goed kunnen wijzen op het herhaaldelijk voorkomen
van dezelfde recepten in de verschillende bronnen die Douwe Ales heeft geraadpleegd.
Een voorbeeld daarvan zijn de recepten 270 en 274.

[270] ‘De heidenschen meister Jans wondranck van Angijum. Neemt roode krallen, krevitsoogen, reegen wormen

pulverseert[-seert], muiskatebloem anna, [drachme] i nagelen, safaraen [drachme] i, ginber [drachme] i lood;

bindet in popen en hanget in een kane bier; laet den patient daervan drincken ter tijt i romer vol. Soo is ’t goet.

Probatem.’

[274] ‘Een kostelijck heidens wontdranck van meister Karoles die Joode. Neemt roode krallen en kreeft oogen,

muiskaten bloemen, nagelen, tkalmus, gansiaen, saferaen, elx i dragma; en die nagelen en saferaen sult ghij

ongestooten laten, en dat al tsamen sult ghij in en popken binden, en laeten dat soo in een omkane bier hangen;

geeft den sieke daeraf te drincken, en anders geen dranck; en fult die kanne weeder op met bier soo lange als

hij gesoont is; dan vernieuwet die kruiden alle 14 dagen. Probatum est.’

Twee recepten (486-487) aan het slot van het eerste en zes recepten (659-664) aan het slot
van het tweede receptenboek zijn duidelijk niet van de hand van Douwe Ales, zo stelden we
vast. De inhoud van deze recepten sluit echter nauw aan op de medische en farma ceu tische
adviezen van Douwe Ales. Naar het handschrift te oordelen zijn ze door een achttiende-
of vroeg-negentiende-eeuwse erfgenaam van de receptenboeken toegevoegd.
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39 Ook sommige termen doen een oudere herkomst vermoeden, bijvoorbeeld het ‘een misere lanck’ in recept 136 en

‘Paternoster’ in recept 495; ze verwijzen mogelijk naar de katholieke bidpraktijken. 

40 Huizenga, Tussen autoriteit en experiment (2003) 170, geeft van deze zelfde praktijk van het aanbrengen van numme -

ringen een voorbeeld uit 1589.

41 Het gaat om de volgende recepten: 1=62, 4=66, 15=77, 17=78, 22=83, 26=92, 29=98, 31=117, 39=135, 48=143, 51=155,

53=158, 58=200, 75=85, 120=655, 126=164, 133=165, 186=623, 270=274, 277=346, 286=287, 335=488, 336=489, 358=442,

364=376, 369=382, 370=377, 409=664, 413=414, 487=660.



3.7 Titia van Harinxma

Hoewel we dus wel enige duidelijkheid hebben kunnen verkrijgen omtrent de herkomst van
de recepten en ook over hoe Douwe Ales ze verzamelde, lopen we toch tegen de beper kingen
van het bronnenmateriaal aan. Daardoor kunnen we over een eventuele praktijk van Douwe
Ales ook slechts speculeren. Een enkele keer doet het handschrift vermoeden dat hij in der -
daad zijn recepten op anderen uitprobeerde. Soms meldt Douwe Ales, als gezegd, dat men
voor een bepaald recept naar de apotheek moet, maar dat is dan ook vrijwel het enige.

Om toch een indruk te geven van wat zijn praktijk zou hebben kunnen inhouden, kunnen
we ons nu richten op een vergelijkbaar, veel beter te beschrijven voorbeeld, namelijk dat
van Titia van Harinxma (1651-1715). Deze tijdgenote van Douwe Ales was een telg uit een
van de belangrijkste Friese adellijke families en was verwant aan andere adellijke families
als de Camminga’s, de Botnia’s, de Mockema’s en de Burmania’s. Haar vader was jonker
Pieter van Harinxma (1610-1669), raadsheer in het Hof van Friesland.42

Op het oog lijkt Titia geenszins vergelijkbaar met Douwe Ales. Zij was van adel, hij niet
meer dan een redelijk gegoede boer. Zij woonde in de rijk voorziene hoofdstad van Fries -
land, hij in de in deze tijd niet erg rijke Noordelijke Wouden in een afgelegen hoek van het
Friese platteland. Zij was een van de rijkste inwoners van Friesland, hij zal niet arm zijn
geweest maar het valt niet aan te nemen dat hij heel erg ruim in de slappe was zat. Zij is in
de archieven zichtbaar, Douwe Ales niet. In één opzicht leken ze echter op elkaar: ze ver za -
melden beiden recepten.

Voor het onderzoek naar Douwe Ales hebben we vanzelfsprekend naar vergelijkbare
receptenboeken gezocht. In de verzamelingen van Tresoar stuitten we op een aantal ma nu -
scripten en uitgaven. De meeste daarvan stamden uit de negentiende eeuw. De verrassendste
vondst deden we echter in het archief van de familie Harinxma thoe Slooten.43 Ver schil -
lende generaties uit deze familie bleken zich namelijk te hebben beziggehouden met het
verzamelen van recepten en gaven deze recepten door aan volgende generaties. In totaal
berusten in dit archief zeven verschillende handschriften. Op het schutblad van het oudste
daarvan staat het jaartal 1593.44 Met uitzondering van het handschrift van Titia van Harinx -
ma thoe Slooten bestaan deze handschriften uit een mengsel van diergeneeskundige,
huishoudelijke en medische recepten. Ze stammen uit de zestiende tot en met de acht -
tiende eeuw.45

Het receptenboek van Titia van Harinxma thoe Slooten, waarmee we dat van Douwe Ales
willen vergelijken, verschilt van de overige, allereerst door het formaat.46 Het is een dikke,
in perkament gebonden foliant, die waarschijnlijk uit het bezit van Titia’s in 1669 overleden
vader Pieter van Harinxma stamde.47 Pieter had het boek, misschien in zijn studietijd,
laten inbinden om er Latijnse aforismen en citaten in te schrijven. Om de een of andere
reden is hij nooit verder gekomen dan het alfabetisch invullen van trefwoorden en een
enkel bij be horend citaat. Dochter Titia heeft het na de dood van haar vader gebruikt om
er recepten in te noteren.

Naar inhoud komen deze recepten overeen met die in de overige handschriften, al
beperkt Titia zich wel uitsluitend tot medische recepten. Op één uitzondering na, namelijk
de enkele magische recepten die Douwe Ales geeft (zie paragraaf 4.3.3), komen haar recepten
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naar indicaties en ingrediënten grotendeels overeen met het handschrift van Douwe Ales of
– wat verder weg – met die in het onlangs uitgegeven receptenboek van Grams bergen.48 Ook
geeft Titia meer recepten over vrouwenzaken (zwangerschap en menstruatie).

De waarde van Titia’s foliant ligt echter vooral hierin dat ze deze zo systematisch heeft
bijgehouden. Daardoor laat het zien hoe dat verzamelen van recepten in zijn werk ging.
We kunnen Titia’s werkwijze door de tijd heen als volgt reconstrueren. Zij was, en de
traditie in haar familie zal daaraan waarschijnlijk niet vreemd zijn geweest, geïnteresseerd
in recepten en ze verzamelde ze. Ook heeft ze van meet af aan recepten op zichzelf of op
een ander uitgeprobeerd. Op een goed moment echter besloot ze systematischer te gaan
werken en de recepten te bundelen. Dus besloot ze de nog bijna lege foliant van haar broer
daarvoor te gebruiken. Ze verzamelde vervolgens de briefjes met recepten die ze her en der
had opgescharreld, ordende ze naar indicaties en schreef ze in de foliant over. Net als Douwe
Ales in zijn handschrift af en toe deed (zie de vorige paragraaf), nummerde ze binnen de
rubrieken de recepten. Later binnengekomen recepten voegde ze dan volgens deze zelfde
systematiek toe. Het handschrift moet dus worden gedateerd op 1693 en later.

Heel bijzonder is dat ze in vele gevallen vermeldde waar ze de recepten vandaan had en
het blijkt dat ze een heel netwerk van gelijk geïnteresseerden om zich heen had verzameld,
mensen die ook recepten verzamelden en uitwisselden. De meeste van deze contacten
stamden uit haar eigen adellijke en patricische kring. Als ze een briefje binnenkreeg met
daarop een recept, schreef ze het over en speldde ze het originele briefje vast aan het papier
van het handschrift. Vrij systematisch noteerde ze ook of het recept beproefd was en zo ja,
op wie. Deze structuur herkennen we ook bij Douwe Ales wiens recepten immers ook uit
een vast aantal onderdelen bestonden. Ook hier vinden we telkens de elementen klacht,
ingrediënten, bereidingswijze, herkomst, probatie. Wat dit laatste betreft, vaak gaf ze ook
aan op wie ze het recept had uitgeprobeerd.

Titia’s bronnen kunnen we wat verder indelen. Allereerst – zij het niet vaak – nam ze
recepten over die ze van deskundigen kreeg, bijvoorbeeld van medicinae doctores of de
Leeuwarder beul. Vervolgens, en dat is veruit de grootste groep, kreeg ze recepten van
vrouwen uit haar eigen kring. Deze adellijke en patricische vrouwen kwamen niet alleen
uit Friesland, maar uit heel Nederland en zelfs uit Londen. Ze beperkte zich echter niet tot
haar eigen stand, maar schreef ook recepten over die ze op straat had gehoord, bijvoor beeld
van ‘Dorothea bij de Oldehove’ of ‘Titia van Dijk’. Ook nam ze recepten over uit gedrukte
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42 Over hem Vries, Heeren van de Raede (1999), 291-292. Over de genealogie van de familie zie verder de uitstekende
website: http://www.simonwierstra.nl/harinxma1.htm.

43 De eerste auteur komt op dit bijzondere handschrift in een volgende publicatie nog terug; hier volstaan we met
een samenvattend overzicht voor zover dat relevant is voor deze inleiding.

44 Tresoar, Familiearchief Harinxma thoe Slooten, 448a (receptenboeken); het erg mooi uitgevoerde handschrift is
ingebonden in een perkamenten omslag en ondertekend op ‘14 2 1593’. Het gaat hier om medische (en niet om dier -
geneeskundige) recepten die zijn ingedeeld in ca. 90 hoofdstukjes.

45 We zijn voornemens om binnenkort over deze receptenboeken uit het familiearchief Van Harinxma thoe Slooten
nadere mededelingen te doen.

46 Tresoar, Familiearchief Harinxma thoe Slooten, 449 (receptenboeken).
47 Op de perkamenten band zijn namelijk de initialen ‘PvH’ gestempeld. 
48 Bierman e.a. (red.), Thesaurus van Gramsbergen.



Briefje van M. Houwerda van Meckama aan 
P. van Harinxma thoe Slooten

bronnen, soms in het Latijn of Frans. Tenslotte putte ze uit oudere handschriften. Ter verdui -
de lijking van het bovenstaande geven we een aantal voorbeelden:

‘Recept tegens de borstsijeckte van de jonge vrouw Molenschoot gebooren Grandbergen, van mij geprobeert

en goed bevonden op den 17 Januarij 1715.

Neempt een vars doijer van een eij de treed daar wel uijtgedaan, hijer bij doetmen drije lepels spaanse wijn

en 3 druppels caneel olij; door elkander geroert ende hijer af dikwils een kleijn lepeltie voll genomen.’49

‘Recept tegens de dauw worm, gebruikt aan een kint t’ welck de douw worm in t’ gesicht hadde ende ons gegeven

door de scheepens Ammama die het daar selfs aan geprobeert hadde.

Neempt asch van de alderligste gebrande tuirwen, troijt die daar op, en het laat het daar soo lang op sitten,

tot dat het daar van selfs afvalt, indien de kinderen vermits de groote jeuckte die daer in is, het open krabben,

soo moet men al wederom asch daar op stroijen, en ondertussen de kinderen het krabben beletten soo veel als

mogelijk is. Dese asch neempt door sijn scheprigheijt de jeuckte uijt de douworm, en het doet het vel daar

onder groeijen en behout de kinderen gesont.’50

We zien in deze twee – erg simpele – recepten hoe Titia er op gericht is dat de recepten ook
daadwerkelijk goed bevonden zijn en ze verbindt die probatie met een persoonsnaam, in het
tweede geval die van de schepen Amama, in het eerste met haarzelf. Het tweede recept is
bedoeld voor kinderen en laat dus zien dat we hier niet uitsluitend hebben te maken met
zelfmedicatie.

Vervolgens kunnen we dankzij dit handschrift natuurlijk ook vergelijken welke tekstuele en
andere veranderingen er plaats konden vinden bij het afschrijven van de binnen ge ko men
briefjes. We hebben daartoe – voorlopig, want we komen in ander verband nog op dit hand -
schrift terug – twee willekeurige recepten gekozen:

(Briefje) ‘Recept voor de tandpijn. Suijer-deeg knoflook en

mithridaat, Te samen op het hol van de arm gebonden’

(Foliant) ‘Recept voor de tandpijn van juffrou Valkenaar.

Suijerdeeg, knoflook en mittredaat dit onderenander

gemengt en dan dat met malkanderen int hol van 

den arm gebonden.’51

(Briefje) ‘Voor de tantpijn salmen nemen brandsteen soo

groott als een muscaet end mastick soo groott alseen boon;

datt t’samen gepulveriseert end gemengt dan een swart

pleyster gemaeckt; in Brandewijn gedoopt, ende in de 

pulver gestipt datt in de dun egge ofte slaep vant hooft

gelecht aen de sijde daer de Tantpijn iss.’

(Foliant) ‘Recept voor de tandtpijn, aan mijn Vaeder

gegeven door Heer M. Houwerda van Meckama in 

’t jaer 1652.
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Neempt brandtsteen soo groot als een muskaat, en mastik soo groot als een boon dit t’ saemen gepulveriseert en

gemengt, dan den swarte plaester gemaakt, in brandewijn gedoopt en in de pulver gestipt, dat in de dunne egge

van het hooft geleght (anders de slaap des hoofds genaempt) aen de sijde daar de pijne is. Is probatum’.52

We zien hier hoe het verzamelen van recepten in zijn werk ging (of althans kon gaan). Titia
voegde aan haar recepten zo mogelijk een regel toe over de herkomst en verwoordde in eigen
woorden de bereidingswijze en toediening van de recepten. In het eerste recept merken we
daarbij op dat het ‘mithridaat’ van juffrouw Valkenaar bij mevrouw van Harinx  ma thoe
Slooten is verhaspeld tot ‘mittredaat’ (Mithridatum is een panacee, bijzonder werkzaam als
antidotum/tegengif). Douwe Ales was niet de enige die onzorgvuldig met dergelijke namen
van ingrediënten omsprong; het was in de artesliteratuur een algemene praktijk. 

In het tweede recept zien we hoe het taalgebruik over de periode van meer dan veertig
jaar tussen beide versies van het recept is veranderd. Titia (die nu ‘dat’ schrijft in plaats van
‘datt’ en ‘brandsteen’ in plaats van ‘brandtsteen’), weet niet meer (goed) wat een ‘dunegge’
is, verbastert het tot ‘dunne Egge’ en geeft uitleg.53

Dat het afschrijven van recepten niet alleen een kwestie is van kennis weergeven en
vasthouden, maar ook van kennis vergaren (zoals bij ‘dunegge’), blijkt ook uit de geheu -
gen steuntjes die Titia af en toe maakt en die ze ook in haar foliant bewaarde. Zo vinden
we bijvoorbeeld briefjes waarop namen van ingrediënten staan uitgelegd, bijvoorbeeld:
‘Radices consolida Majorij of smeerwortel of walwortel’.54

Na alles wat we tot nu toe daarover konden concluderen, zijn de overeenkomsten met
Douwe Ales’ handschrift frappant. Hier lijkt ons vermoeden wel te worden bevestigd, dat
hij eerst de recepten op losse briefjes heeft geschreven, ze toen heeft geordend en ver -
volgens in zijn boek heeft neergeschreven. Dat was ook in het algemeen bij dit type van
serieel opgezette handschriften een gangbare praktijk.55 Een overeenkomst is ook de grote
nadruk op eigentijdse, Friese bronnen.

Een verschil is vervolgens dat Douwe Ales in zijn manuscript nauwelijks witte pagina’s of
zelfs maar delen van pagina’s overliet. Dat kan zuinigheid zijn geweest. Anders dan Titia kon
hij het zich misschien niet permitteren. Papier was duur.56 Ditzelfde laat echter ook zien dat
zijn werk minder work in progress was dan dat van Titia. Blijkbaar had Douwe zijn recep ten
alle al verzameld voordat hij besloot om ze te gaan overschrijven. En dat, op zijn beurt, toont
weer dat Douwe Ales al vroeg in zijn leven, namelijk al vóór zijn 27ste, een grote belangstelling
moet hebben gehad voor medische zaken. Zijn handschrift schreef hij immers voor het
grootste deel af in of kort na 1699 toen hij ook had besloten om niet langer boer te zijn. 
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49 Tresoar, Familiearchief Harinxma thoe Slooten, 449 (receptenboeken), Titia van Harinxma thoe Slooten, fol. 64.

50 Ibidem, fol. 35.

51 Ibidem, fol. 37.

52 Ibidem, fol. 37. Bij dit recept hoort een briefje van M. Houwerda van Meckama (Leeuwarden, 7 februari 1652). 

53 WNT, s.v. ‘dunegge’ en ‘dunninge’. De vorm ‘dunegge’ wordt daar aangemerkt als oostelijk Nederlands.

54 Tresoar, Familiearchief Harinxma thoe Slooten, 449 (receptenboeken), Titia van Harinxma thoe Slooten, los briefje.

55 Huizenga, Tussen autoriteit en experiment (2003) 436-438.

56 Dat zien we ook in de kalligrafische oefening die een familielid van Douwe Ales achterop een juridische acte maakte;

zie noot 25 hiervoor.



De belangrijkste conclusie uit deze vergelijking is echter een andere, namelijk dat deze
praktijk van het vergaren en (tegelijkertijd) gebruiken van recepten enorm wijdverbreid was,
niet alleen in lagere, maar ook in hogere standen en niet alleen op het platteland, maar ook
in een voorname stad als Leeuwarden. Titia van Harinxma thoe Slooten kreeg van sommige
van haar contacten zoveel recepten dat we wel mogen vaststellen dat ook deze contacten
een soortgelijke functie als medische vraagbaak vervulden. Wat we dus achter Titia’s hand -
schrift zien en achter dat van Douwe Ales mogen vermoeden is een heel netwerk van
thuis medici, mensen die buiten de reguliere, beschermde gezondheidszorg om hun heil
zochten en die met elkaar in contact stonden. Van Titia van Harinxma kunnen we met zeker -
heid vaststellen dat ze raad gaf en recepten uitwisselde en dat ze dus ‘praktiseerde’. Dat maakt
het al met al een stuk waarschijnlijker dat ook Douwe Ales dat deed.

3.8 Douwe Ales’ positie op de medisch markt

Simpelweg omdat we er het materiaal voor missen – we weten over Douwe Ales immers
bijna verder niets – kunnen we in zijn geval de vraag of hij gepraktiseerd heeft niet anders dan
indirect en met een slag om de arm beantwoorden. De analogie met Titia van Harinxma is
dan één manier (die liet zien hoe algemeen deze medische praktijk was). Een andere weg
waarlangs men een antwoord kan vinden, is door het perspectief breder te trekken en door
Douwe Ales te proberen te plaatsen in het geheel van de medische markt rond 1700. Hoe
werkte de gezondheidszorg rond 1700 en wat kan Douwe Ales’ plaats daarin zijn geweest? 
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Illustraties van de medische beroepsbeoefenaren in Pieter Baardts Deugdenspoor in de ondeughden 
des werelts aftgebeeldt (Leeuwarden 1645) (I): links de medicus, rechts de chirurgijn.  



Illustraties van de medische beroepsbeoefenaren in Pieter Baardts Deugdenspoor in de ondeughden 
des werelts aftgebeeldt (Leeuwarden 1645) (II): links de apotheker, rechts de kwakzalver.

In de tijd van Douwe Ales was gezondheidszorg een tamelijk chaotisch en weinig geor -
ganiseerd bedrijf. Het is dan ook niet gemakkelijk om zijn mogelijke positie helder aan te
wijzen. Al naar gelang het perspectief dat men hanteert kan men, om deze markt in kaart te
brengen, verschillende indelingen maken. We beperken ons hier tot twee invalshoeken, die
van de zieke en die van de genezer. De zieke had verschillende mogelijkheden om genezing
te zoeken. In de medisch-historische literatuur gebruikt men vaak de term ‘medische
markt’ om die keuzemogelijkheden aan te duiden: de zieke kon ‘shoppen’ bij verschillende
soorten genezers en bij meerdere vertegenwoordigers van een bepaalde categorie, en dat
deed hij ook.57

Vanuit het perspectief van de genezer kan men vervolgens een onderscheid maken tussen
de regulier geëxamineerde en geadmitteerde gevestigde genees- en heelkunstbeoefenaren en
de irregulier optredende buitenstaanders. Daarbij merken we op dat de termen regulier en
irregulier in deze jaren nog geen betrekking hebben op het erkend, respectievelijk niet-erkend
zijn van de wetenschappelijke methodes en technische procedures die deze beroeps  beoe fe -
naren volgden. 

Tot de reguliere gezondheidszorg behoorden allereerst de aan een universiteit afge studeerde
doctores medicinae, die zich doorgaans bezighielden met inwendige ziekten. In de steden waar
zij praktiseerden fungeerden zij tevens als adviseurs van de overheid en als examinatoren van
chirurgijns, vroedvrouwen en apothekers. Vervolgens waren er de chi  rur gijns. In Friesland
treffen we hen het vaakst aan als burgers van een stad. Daar hadden ze zich georganiseerd
en werden ze opgeleid onder toezicht van de chirurgijnsgildes. Zij be perkten zich in hun
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handelen volgens voorschrift tot kwalen aan het lichaam. Apo the kers verkochten medicijnen,
die ze doorgaans voor een deel in hun eigen apotheektuin ver bouw den en verder inkochten
bij groothandelaren (drogisten).58 Vroedvrouwen ten slotte waren gespecialiseerd in het op
natuurlijke wijze verlossen van kinderen, maar hielpen ook bij de verzorging van moeder
en kind tijdens de kraamperiode en adviseerden bij de behandeling van vrouwenziektes.

Over de omvang van deze beroepsgroepen in Friesland als geheel is geen literatuur
beschikbaar en er zijn evenmin overzichten uit de tijd zelf overgeleverd. De zogenaamde
Quotisatiecohieren van een halve eeuw later (1749) geven echter waarschijnlijk wel een
redelijke indruk ook voor deze eerdere tijd.59 In onderstaande tabel staan de gegevens
betreffende de (voor de streek waar Douwe Ales werkte nabijgelegen) steden Leeuwarden en
Dokkum en de vier om Douwe Ales’ woonplaats De Kooten heen gelegen grietenijen samen -
gevat (Achtkarspelen, Dantumadeel, Tietjerksteradeel en Smallingerland; zie ook kaart 1).
De Quotisatiecohieren, die waren bedoeld als basis voor een nieuw belastingsysteem, ken nen
geen andere beroepen die met gezondheidszorg te maken hebben dan de vier boven ge noem -
de. Niet-reguliere genezers blijven dus onzichtbaar.

Tabel 1. Gezondheidszorg in de Noordelijke Wouden en enkele nabijgelegen Friese steden, 1749

Stad/Grietenij HH IW MD Chir Apo Vv

Achtkarspelen 1.161 3.688 0 1 0 0

Tietjerksteradeel 1.346 4.939 0 4 0 0

Dantumadeel 793 2.934 0 1 0 0

Smallingerland 1.064 3.869 0 0 0 0

Dokkum 802 2.434 1 2 4 0

Leeuwarden 4.919 10.997 5 11 12 1

Legenda: HH=aantal huishoudens; IW= aantal inwoners (Faber, Drie eeuwen Friesland, II, 404); MD=medicinae doctores;
Chir=chirurgijns; Apo=apothekers; Vv=vroedvrouwen. Bron: Quotisatiecohieren 1749.

Een conclusie uit deze tabel zou kunnen zijn dat gezondheidszorg voornamelijk een stede -
lijke aangelegenheid was. Daar vond men immers, althans volgens deze bron, de medicinae
doctores, apothekers en de meeste chirurgijns. Door aanstelling van een stadsmedicus en/of
een stadschirurgijn voorzagen de steden in de geneeskundige armenverzorging en in uit -
oefening van de publieke medische functies, zoals schouw van mensen die een on na tuur lijke
dood waren gestorven.60 In Dokkum werd in 1585 een eerste stadsmedicus aangesteld.61 Uit
betalingsregisters blijkt dat de chirurgijns en medici in Dokkum inderdaad zorg ver leen -
den aan arme inwoners van de stad, dus aan armen en aan wezen.62

Wat ook opvalt is het relatief grote aantal apothekers. In Dokkum waren het er vier, in
Leeuwarden zelfs twaalf. Deze apotheken bereidden niet alleen de recepten van de medicinae
doctores, maar leverden ook de ingrediënten c.q. de medicamenten aan de heelmeesters ten
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plattenlande. In hun meestal impliciete rol als drogist (waarvoor wel een aparte admissie
vereist was) leverden zij bovendien aan particulieren die ingrediënten nodig hadden voor
hun zelfmedicatie.63 Ook Douwe Ales maakt er een enkele maal melding van dat bepaalde
van zijn ingrediënten bij een apotheker moeten worden gekocht.64 Wanneer hij de in gre -
diënten noemt waarmee een klysteerspuit moet worden gevuld, luidt zijn advies: ‘laet de
apteeker u campher toe stooten’ (177). Verder geeft Douwe Ales aan het eind van het eerste
boek een metrologie, een lijstje met gangbare maten en gewichten, dat hij afsluit met de
opmerking: ‘Schrijf aldus bij den apotheker’. Van een witte zalf die bij de samenstelling van
een middel tegen geslachtsziekte moet worden gebruikt, noteerde Douwe Ales dat men dit wel
‘in den apoteek’ – bedoeld zal zijn een apotheek in de stad – zou kunnen verkrijgen (517).

Toch is het beeld in tabel 1 waarschijnlijk vertekend. Dat wordt allereerst duidelijk uit een
onderzoekje in de naamregisters op de civiele sententies voor de toentertijd hoogste
rechtbank in Friesland, het Hof van Friesland. In tabel 2 staat weergegeven hoe op grond
van deze bron in de periode 1700-1747 de verschillende beroepsgroepen in de gezond heids -
zorg verdeeld waren over stad en platteland in Friesland, maar ook over de Wouden en het
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58 Enkele decennia na Douwe Ales komen we in het nabijgelegen Drachten zo’n apotheker tegen: Suardus Jacobus

Posthuma (1694-1770). Posthuma was niet alleen apotheker, maar dokterde ook en was tevens drogist, wijn ver koper

en kruidenier. Hij kocht zijn geneeskrachtige kruiden, medicijnen en zalven onder andere bij de wed. Polak de Jong,

bij Octavio van der Poorten en ook bij Dirk Coolhaas Barents te Amsterdam; Miedema, ‘Een apotheker’ (1954) 40.

59 De quotisatiecohieren zijn op het web gepubliceerd door Wybo Palstra; http://home.planet.nl/~palst004/quoti -

sa tie.html. We ontvingen van hem een digitale kopie, waarvoor vriendelijk dank. Over de mogelijkheden en

beperkingen van deze belastingregisters, zie Faber, Drie eeuwen (1973) I, 38-40. De tellingen waren bijvoorbeeld

niet overal in Friesland gelijk ingericht.

60 Zie Van Lieburg, ‘Medizinische Versorgung’ (1982) en idem, ‘Over de stadsmedicus’ (1989).

61 Merema, ‘Geneeskundige situatie’, afl. 1, 22 en 25-26. Merema telde meer dan 120 namen van in Dokkum woon ach -

tige doctores medicinae voor de periode 1500-1900. Dit getal lijkt erg hoog. In het burgerboek werden voor de periode

tussen 1587 en 1793 slechts 24 chirurgijns en 17 medicinae doctores ingeschreven; zie http://www.angelfire.com/vt/

sneuper/burgerboek.htm. Dat zijn natuurlijk niet alle doctoren en chirurgijns geweest, maar de aantallen geven

toch wel te denken over Merema’s schattingen. In de memorieboeken van de bekende Dokkumer vroedvrouw

Schrader, die gedurende eenenveertig jaar een dagboek bijhield, komen drie of vier chirurgijns voor (waarvan een

in Hallum en een mogelijke vierde in Oostrum), vier doctores medicinae en vier apothekers. We merken op dat

vrouw Schraders werkterrein zich ook uitstrekte over de grietenijen rond Dokkum, zij het slechts met een reik -

wijdte van ca. 4 kilometer; Van Lieburg, Schrader (1984) 19-20. Voor Leeuwarden telde Nijboer voor de periode

1601-1700 102 chirurgijns (waarvan er 70% uit de stad zelf kwamen); Nijboer, Fatsoenering (2007) 102. Ter ver ge -

lijking, in Londen was in 1600 ongeveer één arts op 4.000 en één chirurgijn op 2.000 inwoners beschikbaar, zie

Wear, Knowledge and Practice (2000) 23.

62 Merema, ‘Geneeskundige situatie’, afl. 4, 134-135.

63 Het woord drogist komt niet voor in de quotisatiecohieren. Mogelijk hebben de enquêteurs van de quotisatie co-

hieren dit onderscheid niet gemaakt.

64 Botke, Gritenij Dantumadiel (1932) 89-90, geeft een aantal veel door ‘wonderdokters’ gebruikte inheemse ingre diën -

 ten. Ook Douwe Ales maakte daarvan getuige zijn handschriften ruim gebruik en kan ze zelf hebben verzameld

(kalmoeswortel, vlierboom, huislook, saliebladeren, weverbladeren, bladeren van rode kool), maar Botke meldt ook

dat de eveneens veelgebruikte Kamille bij de apotheek werd gehaald. Ook Riemersma, ‘Geheimzinnige mach ten’

(1892) 78-79, vermeldt een aantal geneeskundige planten die vaak werden gebruikt: wolfsmelk (Euphor bia Lathy -

ris), de wólfswortel (Aconitum Napellus), de dolle kervel (Cicuta), de gemeene doornappel (Datura Stramonium),

de dolle nachtschade (Belladonna), Het bilzenkruid (Hyoscyamus) en meer anderen.



Tabel 2. Spreiding medische beroepsgroepen over de steden, het platteland en de Friese Wouden, 
1700-1747 (indicatief)

Steden Platteland Wouden Platteland
Friesland Friesland buiten Friesland

Apothekers 37 7 0 7

Medicinae doctores 13 0 0 13

Chirurgijns 64 65 7 58

Bron: Roorda, Nammen, I (1700-1709), II (1710-1727), III (1728-1747)

overige Friese platteland. We wijzen er trouwens wel op dat het hier slechts gaat om mensen
die in deze periode verschenen voor het Hof van Friesland en dat de lijst dus slechts in di catief
mag heten en niet representatief is voor het totaal.65

Uit deze tabel blijkt in ieder geval dat ook op het platteland in Friesland tal van chirurgijns
werkzaam waren, over de gehele periode 1700-1747 bijna net zoveel als in de Friese steden.
Vooral in de rijkere kleigebieden was het voor chirurgijns blijkbaar goed mogelijk om een
cliëntèle op te bouwen. In sommige gevallen vervulden ze de dubbelfunctie van chirurgijn
en dorpsrechter. In de minder goed ontwikkelde Wouden komt men ze minder tegen dan op
de klei.

Maar hoogstwaarschijnlijk moeten we Douwe Ales niet in dit spectrum van reguliere ge ne -
 zers plaatsen. Het is bekend – en het bleek ook al uit de paragraaf over Titia van Harinxma
thoe Slooten – dat buiten deze min of meer gereguleerde gezondheidszorg mensen ook
veelvuldig andere genezers raadpleegden. Regelmatig ‘meesterden’ bijvoor beeld ook  pre -
di kan ten.66 De medicina pastoralis was voor hen een erkend werkveld. Veel mensen maakten
ook zelf thuis recepten en deden aan ‘zelfmedicatie’.67 Sommigen van hen maakten ook weer
recepten voor anderen en waren in zaken van gezondheid een vraagbaak binnen lokale
gemeenschappen en persoonlijke netwerken. Zo Douwe Ales heeft gepraktiseerd, dan hoorde
hij hoogstwaarschijnlijk tot deze groep.

In bronnen uit de tijd zelf wordt op deze genezers erg afgegeven. Straat citeert (in een
artikel over het Leeuwarder chirurgijnsgilde) uitgebreid de klachten uit 1708 over: 

‘[…] unvervarene meesteren ende vrouwen die dagelijcx in den Luijden drancken ende medecijnen nae

heuren simpelen verstandt innegeven’,68 over ‘oude kollen, waarzegsters, duijvelbanders, besweerders,

smeersters voor de moer, meesteressen van geswellen borsten, kwakverkoopers. Friesland lijkt wel een “poel

of grondelooze kolk […] van dat slag van volk”’.69

Deze klachten stamden uit de mond van reguliere genezers – in dit geval de Leeuwarder
chirurgijn Jacobus Eyleman – die hun eigen belangen wilden beschermen. In de loop van
de achttiende eeuw zou de roep om beter toezicht van overheidswege op de gezond heids -
zorg ook worden geëffectueerd. 
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Overwegen we nu alles wat tot nu toe is behandeld – vooral Douwe Ales indirecte toe gang tot
het medisch kennisapparaat en zijn gebrekkige weergave van oudere recepten – dan lijdt het
uiteindelijk weinig twijfel dat we hem moeten onderbrengen in deze groep. Zolang er in
de archieven geen positief bewijs wordt gevonden, mogen we zelfs niet aannemen dat
Douwe Ales de status had van een al dan niet geëxamineerde dorpschirurgijn of dorps heel -
meester. We kunnen hem het best aanmerken als een soort van mannelijke en boerse Titia
van Harinxma, een man die in zijn lokale omgeving en binnen zijn netwerk zijn medische
diensten aanbood en misschien te gelde maakte.

3.9 Wonderdokter?

Het genre van medische recepten was in allerlei vormen ook na de Middeleeuwen zeer wijd -
verbreid. Douwe Ales’ handschrift is slechts een van de waarschijnlijk vele tienduizenden
specimina die in alle volkstalen door heel Europa heen circuleerden. Door toevoeging van
nieuwe vergelijkbare recepten met nieuwere ingrediënten als ook door verhaspeling en
ver bastering raakten ze steeds verder verwijderd van de oorspronkelijke bronnen. Zijn
hand schrift is in deze zin dus ook in het geheel niet bijzonder. Het is niet meer dan een
persoonlijke momentopname gemaakt in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. 

Maar waarom had men deze handschriften eigenlijk? Waarom hield men ze bij? Er is, juist
als we het hebben over de tijd rond 1700, daarin iets onverklaarbaars. In deze tijd be gon nen
namelijk uitgevers ook boeken uit te geven met ongeveer dezelfde soort recepten. Een
voorbeeld met een sprekende titel is Petrus Nylandts De medicyn-winckel, of ervaren huys-
houder. Zijnde het III. deel van het Vermakelyck landt-leven. Onderwijsende, hoe men binnen
en buyten de steden, heylsame medicijnen voor de gebreken van menschen sal toe-maken en
bereyden (Amsterdam 1670). Duidelijk richtten deze uitgevers zich daarbij op de steeds om -
vangrijke groep van burgers die in de tijd van Douwe Ales uit drukwerk hun (praktische)
kennis begonnen op te doen.

Men zou nu kunnen opmerken dat Douwe Ales (en zijn eventuele clientèle) dergelijke
boeken niet kon betalen, maar daar valt dan onmiddellijk tegen in te brengen dat Titia en
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65 Roorda, Nammen út de bylagen I-IV (1957-1962). Deze reeks excerpten ten behoeve van genealogisch onderzoek biedt

een index op de vaak uitgebreide dossiers van de door het Hof uitgesproken civiele sententies. De reeks geeft voor

ons doel geen representatief beeld omdat natuurlijk niet iedere chirurgijn, medisch doctor of apotheker in gelijke

mate bij rechtszaken betrokken was.

66 In het algemeen: De Waardt, ‘Van Exorcisten’ (1993), 94-114; voor Friesland: Kalma, ‘Dûmny-wûnderdokter’ (1973).

67 Wear, Knowledge and Practice (2000) 21-22, geeft weer wat ook op de Nederlandse situatie van toepassing is: ‘Social

historians of medicine in the past fifteen years have confirmed that medical expertise was widespread across

society. Lay medical practice was centred on the family. Patients often treated themselves, and the women members

of the family especially were the sources of medical knowledge and treatment. Relatives, neighbours and friends

also acted as medical advisers. Charitable gentlewomen, clergymen and their wives treated the poor and provided an

informal medical service, which some of the learned physicians saw as a threat and which medical reformers in the

1640s took as the prototype for utopian schemes of nation-wide medical provision organised around ministers.’

68 Straat, ‘Chirurgijnsgilde’ (1932) 2.

69 Ibidem, 18.



haar clientèle dat wel konden en ook zij verliet zich net zo lief of misschien liever zelfs op
haar contacten en op handschriften. De verklaring moet dus ook elders liggen. Mogelijk
ont leende men plezier of een machtsgevoel of – in het geval van Douwe Ales – geldelijke
verdiensten aan de beheersing van de recepteerkunst. Anders dan het gemakkelijk toe -
gankelijke gedrukte boek, ademde het handschrift iets van een geheime kunst.

Bij Douwe Ales vinden we juist dit laatste element benadrukt doordat hij, anders dan Titia
van Harinxma, ook allerlei toverspreuken en magische recepten overschreef. De selectie die
hij maakte uit allerlei oudere receptenverzamelingen getuigt van een wereldbeeld waaruit
de magie nog lang niet was verdwenen (zie ook 4.3.3 hierna). Bij hem kan men zich juist om
deze reden goed voorstellen dat hij een aura van geheimzinnig meesterschap om zich heen
wist op te trekken. 

Een mooie achttiende-eeuwse, zij het door het Verlichtingsdenken waarschijnlijk wel
erg gekleurde beschrijving van een – in dit geval trouwens erg malafide – praktijk van hoe
zo’n ‘meester’ werkte, heeft Hepkema opgediept uit de rechterlijke archieven. Een zieke
vrouw roept (in 1750) hulp in van zo’n irreguliere en niet getolereerde genezer: 

‘De wonderdokter, in de wandeling toegenaamd Daniels, verklaarde haar man te kunnen genezen. Hij was den

grooten kant naast, een weinig pokdalig, droeg een donkerblauwe sluitjas, een deftige abêe-pruik en een in

drieën opgetoomden hoed. Bij den patiënt gekomen, sprak hij o.a. deze woorden: “God is almachtig en laat geen

kruiden voor niets wassen; wanneer daar 99 zijn, die geen bate hebben gebracht, dan kan de 100ste helpen, al

waren ze maar van een bedelaar aan den weg.” De zieke kreeg, natuurlijk tegen flinke betaling, een drank van

kruiden, gekookt in bier, die geregeld werd ingenomen. Maar ’t baatte niet. De dokter moest dit toestemmen en

zeide: “nu zal ik mijn vrouw eens sturen, die hooger in de kunst staat.” Deze verscheen. Zij droeg een bruin

katoenen, spjalten jak en een stramienen rok, gestreept met blauw en geel. Allereerst werd gevraagd naar ’t water,

dat met gewichtig oogendraaien werd bekeken. Haar uitspraak luidde: “De zieke is betooverd. Betooverd van

twee zielen, die hier in huis zwerven en in- en uitgaan, want de eene is bezig achter uw huis, een groote schat te

vergaderen, terwijl de andere die schat des nachts van de eene op de andere plaats brengt”’.70

Natuurlijk weten we niet of Douwe Ales heeft gepraktiseerd en al helemaal niet hoe hij dat
deed, maar veel van de elementen uit dit verslag treffen we ook aan in zijn handschriften:
het ‘Looft God’ aan het begin van het handschrift, het koken van kruiden in bier, het
piskijken en ook, maar dan in het algemeen, het ontzag en het vertrouwen dat een zekere
mate van ‘magie’ wist te wekken. En juist daarin, in dat geloof in een wereld achter of
boven de wereld ligt continuïteit. De volkskundige Jurjen van der Kooi liet onlangs nog
overtuigend zien hoe ook uit volksverhalen duidelijk wordt dat het ‘magisch wereldbeeld’
hier – in de Wouden – is blijven voortbestaan tot ver in de twintigste eeuw.71

Dit alles brengt ons tenslotte op een interessante vraag. Waar stond Douwe Ales door de
tijd heen gezien? Was zijn verbasterde en verwaterde weergave van de – vaak magische –
receptentraditie een eindpunt? Liep de weg hier dood? We denken van niet. Juist in de
streek waar Douwe Ales woonde – de Friese Wouden en nog specifieker: de streek rondom
het Bergumermeer – bloeide al in de tijd van Douwe Ales maar ook nog in de negentiende
en twintigste eeuw een traditie van wonderdoktoren en duivelbanners. 
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Uit de zeventiende eeuw kennen we het voorbeeld van schoolmeester Tammo Reinders uit
het nabijgelegen Twijzel. Deze werd voor de classis gebracht omdat hij ‘[…] tot verleiding van
de eenvoudigen toverboeken gebruikte’. De predikant van Twijzel – waar schijn lijk Sybrandus
Wybenga72 – nam een zo’n ‘toverbrief ’ mee naar de classisvergadering, waar deze on midde -
llijk in het vuur werd verbrand.73

Tot ver in de twintigste eeuw – en misschien nog steeds wel74 – consulteerden de in woners
van deze streek, aldus de uitgebreide literatuur over dit onderwerp,75 vaak liever zo’n won der -
dokter dan een reguliere genezer. Zo bekend en zo veel geraadpleegd waren ze, dat de na men
van de beroemdsten onder hen zijn overgeleverd in een Ehrengalerie, van de acht tiende-
eeuwse Abraham Levi (1725- ), via de negentiende-eeuwse Greate Wopke uit Kûkherne (1821-
1893)76 tot en met de naoorlogse Hessel Wiersma (1906-1988).77

De aantrekkingskracht van deze wonderdoktoren school erin dat zij over geheime krachten
en over geheime kennis leken te beschikken. In de vele beschrijvingen van hun praktijken
kennen, spelen telkens magie en/of ritualisering een zekere rol. Henstra geeft bijvoorbeeld
een mooie beschrijving van de manier waarop Wopke Harmens de Vries alias Grutte Wopke
zijn patiënten ontving:

‘Zijn praktijk oefent Wopke uit in het huis aan de Zwemmer in Kûkherne. Rondom de woning staan zware

bomen, die binnen maar spaarzaam licht toelaten. In deze sfeer worden de patiënten ontvangen in een grote

huiskamer. Komt men binnen dan moeten de ogen eerst aan de duisternis wennen. Even later ziet men

Wopke – gezeten op een knopstoel – aan het eind van een tafel bij een van de kleine vensters.78

Uit deze uitgebreide traditie stammen ook handschriften die we enigszins kunnen ver ge -
lij ken met dat van Douwe Ales. Zo werd in de familie Wartena de kunst doorgegeven en
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70 Hepkema, Historische wandelingen (reprint 1970) 402.

71 Van der Kooi, Nachtmerje (2000). Zie ook het aardige boekje van Van der Molen, De efterste hûn. (1979)

72 Romein, Naamlijst II, 520-521. 

73 Cuperus, Kerkelijk leven (1916) 85-86; Roorda voegde, voor zijn boeken over criminaliteit in de Wouden, duivelbanners,

waarzeggers en kwakzalvers samen en vond voor geheel Friesland tussen 1700 en 1717 zeven gevallen van rechtszaken,

waarvan twee in de Wouden. Over de gehele achttiende eeuw kwam het tot vier veroordelingen; zie: Terpstra, ‘Boter -

belezers’ (1972) 51. Roorda publiceerde uit de criminele sententies van het Hof van Friesland  indices van namen van

mensen uit de Wouden die terug te vinden zijn op: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/crimwoudenroarda.htm

74 Het is verleidelijk om het succes juist in de Wouden van de sekte van Sonja de Vries in Oudehorne, zoals be schre ven

door Jansma, Engelen in Oudehorne (2010), te zien als een laat-postmoderne uitkomst van dit zelfde vertrouwen

in magische praktijken.

75 Henstra, Duivelbanners (2007), passim; Kijlstra, ‘De abbekaten’ (1842);  Wumkes, ‘’s Hofs Sententieboeken’ (1915) 153-

155; Bolleman van der Veen,  ‘Eernewoude’, 141 (1859); Spahr van der Hoek en Ypma, Tietjerksteradeel (1978) 334-338;

De Blécourt, ‘Duivelbanners’ (1988); De Blécourt, ‘Vier eeuwen Friese duivelbanners’ (1987); De Blécourt, ‘Undersyk

nei tsjoenderij’ (1987); Poortinga, Spegel (1960), 99-102; Van der Molen, Ta de Fryske folkskunde (1966) 92-148. 

76 Zie over hem ook: De Jager, ‘Kûkherne’ (1933) 278.

77 Henstra, Duivelbanners (2007) 49-161, geeft een mooi overzicht van bekende duivelbanners en wonderdokters. Daarop

zijn nog wel aanvullingen mogelijk. Zo heeft Abma, Hemelumer-Oldeferd (1992) 148-166, uit de criminele sententies

van het Hof van Friesland een uitgebreid verslag van een rechtszaak uit 1699 opgediept en geanalyseerd; ook miste

Henstra Hepkema, Historische wandelingen (reprint 1970), die een drietal ‘toverijen’ meldt (75, 402-404 en 457-458).

78 Henstra, Duivelbanners (2007) 99. 
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vastgelegd in handschriften, die weliswaar veel minder uitgebreid zijn als dat van Douwe
Ales, maar toch een aantal belangrijke kenmerken gemeen hebben.79

Kunnen we nu Douwe Ales beschouwen als een vertegenwoordiger van deze zelfde traditie?
Het antwoord op deze vraag luidt, zo schijnt het ons toe, bevestigend. Maar niet zonder
een belangrijke nuancering. De latere duivelbanners en wonderdokters staan inderdaad in
dezelfde traditie als Douwe Ales, maar deze staat op zijn beurt weer in een eeuwenoude
West-Europese receptentraditie die zich kenmerkt door steeds dezelfde kruiden- en
stenen  receptuur en ook door dezelfde aandacht voor ‘bovennatuurlijke’ recepten en be -
zweringen. Als deze uitgave van dit receptenhandschrift van Douwe Ales iets duidelijk
maakt, dan is wel dat men deze receptenliteratuur dus niet kan isoleren uit die veel breder
verspreide en langduriger praktijk. En dat is precies wat in boeken en artikelen als die van
Van der Molen, De Blécourt en recentelijk Henstra wel wat gemakkelijk gedaan wordt.
Eerder gestuurd door volkskundige dan door medisch-historische interesse, wordt deze
traditie naar plaats en tijd geïsoleerd en wordt iets tot bijzonder verklaard wat eigenlijk vrij
gewoon was. Hooguit zou men kunnen opmerken dat door een geringere mate van regu -
liere medische zorg in deze streek deze oudere traditie in de streek rond het Bergumermeer
gemakkelijker tot in de twintigste eeuw kon overleven.80

Want daarin, in de tegenstelling tussen reguliere en irreguliere geneeskunst, ligt het lot van
de receptentraditie uiteindelijk besloten. Daarbij spelen de vernieuwing van de reguliere
geneeskunde, de uitbreiding en systematisering van de bestaande medische kennis en de
invoering van meer succesvolle medische behandelpraktijken een sleutelrol. Tot in de acht -
tiende eeuw, we merkten het al eerder op, was het therapeutisch arsenaal van irreguliere
en reguliere genezers vrij gering geweest. Langzamerhand, en met name in de negentiende
eeuw, kreeg de reguliere geneeskunde echter wel degelijk greep op de werkelijkheid. Men
leerde met succes belangrijke ziekten te bestrijden en er ontwikkelden zich, met de komst
van laboratoria, specialisten en ziekenhuizen, netwerken van medische instituties die hun
vaste plek in de samenleving opeisten.

In zaken van leven, ziekte en dood is genezing echter uiteindelijk ook een kwestie van
vertrouwen. We zagen in het begin van deze inleiding hoe Jacob van Lennep kort na 1800

achteraf wat lacherig kon doen over een handschrift als dat van Douwe Ales. Zijn ver -
trouwen in de irreguliere geneeskunst was verdwenen – de kiespijn was vanzelf overgegaan
– en geheel in de geest van de eeuw beschouwde hij haar als een belachelijk bijgeloof. Dit
is sindsdien ook wel de heersende mening en men kan er een beginpunt in zien van nieuwe
ontwikkelingen. Maar vertrouwen in de reguliere gezondheidszorg is ook nu nog een wankel
en kritisch gegeven en kan verschillen al naar gelang de kring waarin men verkeert, de tijd
waarin men leeft en de levensfase waarin men zich bevindt. Als het handschrift van Douwe
Ales ons ergens op attent maakt dan is het wel hierop dat elk moment dit ver trou wen ook
weer in wantrouwen kan omslaan.

79 Wartena, Receptenboek (2002).

80 Hakman, ‘Departementale commissie’ (1988) 107-108, geeft aantallen voor Achtkarspelen. In 1802 waren er in deze

grietenij vijf heelmeesters werkzàam en twee vroedvrouwen, in 1810 drie heelmeesters en twee vroedvrouwen en

in 1824 één vroedvrouw en vier heelmeesters. Medici vond men hier niet.



Het handschrift dat Douwe Ales ons heeft nagelaten is als medisch-farmaceutisch vade me -
cum onderdeel van een lange en belangrijke traditie in de geschiedenis van de geneeskunde
en van de farmacie. In die traditie gaat het om al dan niet in druk verschenen werken waarin
de natuurhistorische en chemische kenmerken van geneeskrachtige planten, dieren en
mineralen worden opgesomd, de samenstelling en bereidingswijze evenals het gebruik c.q.
de toediening van geneesmiddelen worden beschreven, en aanwijzingen worden gegeven over
de medische indicatie en de therapeutische effecten die men van een medicament ver wacht
of met een recept beoogt. Afhankelijk van het accent dat op de medische of farmaceutische
informatie werd gelegd, fungeerden deze receptenboeken als naslagwerk voor genees-, heel-
en verloskunstoefenaren, voor apothekers en geneesmiddelenverkopers, maar ook voor leken
die op zelfzorg waren aangewezen of aan zelfmedicatie de voorkeur gaven en na tuur lijk voor
leken die als vraagbaak een rol ambieerden op de medische markt van hun tijd.

4.1 Receptenboeken: gidsen voor de medische en farmaceutische praktijk

Met de receptenboeken die in druk waren verschenen, had Douwe Ales aan het einde van
de zeventiende eeuw meer dan een boekenplank kunnen vullen. Incunabelen en post-
incunabelen, zoals Een nieuwe tractaet, ghenaemt dat batement van recepten (1546), Dat
playsant hofken van recepten (1548) en Den troest der crancker menschen (1551), ‘inhoudende
dye rechte cure, ende genesinge van allen siecten, die den mensche van binnen aencoemen
mogen; altesamen met schonen consten ende wel geprobeerden recepten geciert, so dat
hem een yegelick hier uut wel sal moegen in rechter gesontheit houden, sonder groten cost
der medicijnen’, zullen de boerderij in de Friese Wouden wel niet hebben bereikt. Maar uit
de ondertitel van het ‘troostboek’ blijkt duidelijk dat we hier op het spoor zitten van de
traditie waarin ook Douwe Ales zijn eigen receptenboeken componeerde.1 In dit kielzog
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volgden onder meer de De secreten van den eerweerdigen Heere Alexis Piemontois (1561),
‘inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde remedien, teghen veelderhande
cranckheden, wonden, ende andere accidenten [...]’; de Empirica (1593) van Martinus
Rulandus (1532-1602), met daarin driehonderd ‘curatien ofte ghenesingen der siecten, aen
veel persoonen versocht ende goet bevonden’, en het Remedi boecxken (ca 1590) van Heyman
Jacobi, later beter bekend onder de titel Het schat der armen, ‘inhoudende hoe men met
cleyne kosten ooc met bekende slechte remedien, allerhande krancheden ende sieckten
sal ghenesen, nut ende profijtelijck zijnde voor een yeghelijck, maer bysonder voor arme
menschen [...]’. Wie meer farmaceutische en botanische bijzonderheden zocht, kon sinds
lang terecht in de oorspronkelijke, vertaalde of bewerkte uitgaven van Dat licht der apo -
tekers (1492), opgesteld door Quiricus de Augustis van Terdona (1568-?), en kreeg aan het
einde van de zestiende eeuw de beschikking over het Dispensatorium (1592) van Valerius
Cordus (1515-1544), ‘dat is de maniere vande medicynen te bereyden, allen apo thekers ende
anderen seer nut ende profytelick’: een monumentale uitgave die sindsdien onder de
verleidelijke titel Den leytsman ende onderwijser der medicijnen, oft ordentlicke uytdeylinghe
ende bereydinghboeck vande medicamenten nog vele edities en bewerkingen zou beleven.

Een selectie van de gangbare boeken in de zeventiende eeuw is zo mogelijk nog lastiger,
niet alleen door de veelheid van geschriften, maar ook door het proces van verkaveling
van het medisch-farmaceutische domein langs de lijnen van enerzijds de antieke galenische
farmacie waarvan de flora en fauna door nieuwe exotische gewassen en dieren steeds verder
werd uitgebreid, en anderzijds de chemiatrische of paracelsistische school die in de zeven -
tiende eeuw aan betekenis won en tal van nieuwe zogeheten ‘spagyrische’ mid de len aan de
geneesmiddelenschat wist toe te voegen.2 Wie toegang had tot de boekenmarkt kon deze
ontwikkeling volgen door de aanschaf van populaire werken, zoals van de Dordtse medi cus
Johan van Beverwijck (1594-1647) die in 1642 zijn Schat der ongesontheyt, ofte geneeskonste
van de sieckten het licht deed zien, en van de Nieuw lichtende praktyk der medicynen (1678)
van de hand van de bekende Amsterdamse medicus Steven Blankaart (1650-1704), die in
de titel verder nog liet weten dat zijn werk gebaseerd was ‘op de gronden van de deftighste
autheuren deses tijdts, nevens de hedendaagse chymia als ook de Nederlantsche apo the -
kerswinkel, rijkelijk met inlantse geneesmiddelen voorsien’. Dat intussen ook niet-medici
nog altijd een ruim debiet vonden voor hun medisch-farmaceutische voorlichting, laat zich
illustreren met het werk van de Alkmaarse ‘predikant’ (zijn kerkelijke status was omstreden)
Pieter van Aengelen (?-1664), die zijn succesvolle uitgave van Den verstandighen hovenier
(1662) een jaar later liet volgen door een Medecyn-winckel, of aenhanghsel van de ver stan dige
hovenier, om metter haest te vinden raet en remedie voor alderhande accidenten en ghe breecken
der menschen van den hoofde tot den voeten, en vervolgens door een Herbarius, kruyt- en
bloemhof, of de natuerlijcke secreten en verborgentheden van besondere uytgelesene kruyden,
boomen, bloemen, voorzien van een addendum ‘daer in experte, welbeproefde en ongemeene
recepten en remedien te vinden zijn’, ditmaal gepresenteerd onder de mooie hoofdtitel De
mede-lydige samaritaen of de heydensche wonde-meester.

Kon men zich de aanschaf van grotere standaardwerken veroorloven, dan was niet alleen
het monumentale, uit het Duits vertaalde medisch-farmaceutische naslagwerk van Oswald
Gäbelkover (1539-1616), ‘uut vele hooge ende nederstandes persoonen gheschrevene medi -
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cijnboecken te samen ende by eengebracht’ en verschenen onder de titel Medecijn-boeck
(1598), een desideratum, maar zeker ook de handboeken van de Dordtse medicus Carel
Baten (1540?-1617?). Gelet op de inhoud van de receptenboeken van Douwe Ales kan men
zich nauwelijks voorstellen dat diens interesse niet tot aanschaf of ten minste tot raad -
pleging van Batens pennenvruchten heeft geleid. Batens vertaling van het Medecijn-boec
(1589) van Christoph Wirsung (1500?-1571), ‘daer inne alle uitwendighe, ende inwendige
parthyen des menschen lichaems, met alle hare sieckten ende gebreken, van den hoofde af,
tot de voeten toe, begrepen zijn, ende daer inne oock geleert wort, hoe datmen alle de selue
cu reren sal’; zijn Hant-boeck der chirurgyen (1590), ‘waer in veel exquisite, ende secrete re -
me dyen tegens alle uutwendige ghebreken, soo wel int generale, als int particuliere verhaelt
staen’, en het Secreet-boeck (1600), ‘waer in vele diversche secreten, ende heerlicke consten, in
veelderleye verscheyden materien, wt seker Latynsche, Fransoysche, Hooch duytsche, ende
Nederlantsche authoren, te samen ende by een ghebracht zyn’, waren voor de zeventiende-
eeuwse genees- en heelkunstbeoefenaren, apothekers en ‘chymisten’, en zeker ook voor de
geletterde leek die zich bekommerde over eigen of andermans ge zond heid en ziekte,
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Twee medisch-farmaceutische naslagwerken die Douwe Ales mogelijk naast zijn ‘doktersboek’ heeft gebruikt:
het Medecijn-boec van Wirsung en Baten (links) en de Medicyn-winckel van Nyland (rechts).



uitstekende gidsen en naslagwerken.3 Voor de historische annotatie van de medische en
farmaceutische inhoud van de receptenboeken van Douwe Ales blijkt de boeken trits op naam
van Carel Baten drie eeuwen later een geschikt, zo niet het aangewezen hulp middel om greep
te krijgen op de terminologie die Douwe Ales bezigde en op het gedachtegoed dat richting
gaf aan de medische bedrijvigheid op zijn Kootense boerderij.

4.2 Receptenboeken: stille getuigen van een volksgeneeskundige cultuur

Middelen die men had voorgeschreven of zelf ‘te baat’ had genomen en die ‘probaat’ waren
bevonden, werden niet zelden door genees- en heelkunstbeoefenaren én door leken ijverig
genoteerd voor toekomstig gebruik. Archieven en bibliotheken bewaren vele tientallen
manuscripten, in omvang variërend van een enkele aantekening tot lijvige folianten, die
de stille getuigen zijn van de geneesmiddelencultuur en het medisch-chirurgisch arsenaal
van middelen uit vroeger eeuwen. De collectie van de Bibliotheca Medica Neerlandica
(BMN) biedt daarvan vele fraaie specimina.4 Hier treft men bijvoorbeeld het handschrift
aan dat in 1864 door de Middelburgse medicus Adriaan Abraham Fokker (1810-1879) werd
omschreven als ‘Een receptenboek. Kloosterhandschrift van de XVIIde eeuw’.5 Bij het
doorbladeren blijken er treffende overeenkomsten met de receptenboeken van Douwe
Ales te zijn, zoals de passage over de astrologie, enkele bezweringsformules (‘Bloet staet
stille, Om Jesus wille […]’, vgl. 443 en 447) en verschillende recepten. Zelfs komt men er,
hier als ‘kanoniek to Wiert’ (kanunnik te Weerd), de eerder genoemde ‘heer Vrijdagh’ tegen,
naar wie ook Douwe Ales verwijst! Zoals gezegd: van een systematische vergelijking van de
tekst van Douwe Ales met andere handschriften kan in het kader van deze uitgave helaas
geen sprake zijn. Dat geldt ook voor de Middelnederlandse handschriften die in middels zijn
bewerkt en uitgegeven, waaronder de bekende teksten van de grootmeester van de Mid del -
nederlandse artesliteratuur Willy L.P. Braekman (1931-2006),6 en het ‘Boec van medicinen
in Dietsche’ waarvan de apotheker-farmaciehistoricus Willem F. Daems (1911-1994) een
uitgave bezorgde.7 Van de latere handschriften die in de literatuur zijn gesignaleerd of in
bewerking zijn uitgegeven, kunnen het receptenboek (eigenlijk een beroepsjournaal)8 van
de Rotterdamse chirurgijn Barent Hovius (1642-1696) en de thesau rus van Gramsbergen als
voorbeelden worden genoemd.9 Het overgrote deel van de onder havige handschriften
wacht echter nog op een wetenschappelijke beschrijving en medisch- en farmaceutisch-
historische bewerking.

Naar de wetenschappelijke maatstaf van Fokker – die zich laat vergelijken met het
lekenoordeel van Van Lennep – was de inhoud van het kloosterhandschrift dat hij in 1864

beschreef, ver beneden de medische maat. Daarvoor trof hij onder middelen ‘teveel ver -
ouderde ongerijmdheden aan, dan dat wij zelfs een middelmatigen dunk krijgen van het
gezond verstand van den compilator’. Volgens hem vloeide het handschrift ‘van tradi tio -
nelen onzin en bijgeloof over, […] terwijl men mag aannemen dat de schrijver een blind
recepten-verzamelaar en voor het overige een onkundige leek is geweest’. Deze breed
gedragen opvatting over oude receptenboeken in het algemeen maakte aan het einde van
de negentiende eeuw plaats voor een meer historische benadering.10 Voor de Nederlandse
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historiografie was de verschijning van de studie van Alphons de Cock (1850-1921) over de
Volksgeneeskunde in Vlaanderen (1891) een belangrijke aanzet tot de herwaardering van de
geneeskunde in de volkscultuur.11 Deze nieuwe belangstelling voor de volksgeneeskunde
werd overigens krachtig gestimuleerd door de overtuiging van sommigen dat er in de oude
geneesmiddelenschat nog allerlei middelen konden schuilgaan waarmee de inmiddels
door de wetenschappelijke farmacologie, farmacognosie en chemie beheerste therapie
alsnog haar voordeel kon doen. Het geloof in een dergelijke circulus therapiae was onder -
deel van de empirische richting in de geneeskunde die van oudsher het systematische en
wetenschappelijke denken in de geneeskunde flankeerde en die niet zozeer geïnteresseerd
was in het werkingsmechanisme van geneesmiddelen, maar meer gewicht gaf aan ervaring
en ondervinding. Een mooi voorbeeld van deze empirische geneeskunde is het boek dat
de Duitse gynaecoloog Johann Friedrich Osiander (1787-1855) in 1826 publiceerde onder
de titel Volksarznymittel und einfache, nicht pharmaceutische Heilmittel gegen Krankheiten
der Menschen. Ein Haus und Familienbuch für die gebildeten Stände, en dat dankzij de
inspanningen van de Leeuwarder uitgever Schierbeek spoedig in een Nederlandse vertaling
verscheen (Volksgeneeskunde of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en
krankheden der menschen). Nadat de officier van gezondheid Johannes Antonie van Oort
(1807-1849) deze vertaling in 1839 ‘opnieuw [had] nagezien, meer bijzonder [had] ingerigt
naar de behoeften van ons vaderland’ en vermeerderd had ‘met korte aanwijzingen der
kenteekenen van de onderscheidene ziekten’ beleefde deze 19e-eeuwse pendant van Douwe
Ales’ receptenboeken nog verschillende herdrukken. In het kielzog van de geïntensiveerde
belangstelling voor alternatieve geneeswijzen in het laatste kwart van de twintigste eeuw
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3 Voor de annotaties werden de volgende uitgaven gebruikt: Wir(t)sung, Medecijn-boec (1593) [hierna: Wirsung-Baten,

Medecijn-boec]; Baten, Hant-boeck der chirurgyen (1662), en idem, Secreet-boeck van vele diversche en heerlicke consten

in veelderleye materien (1650).

4 De BMN is de boekerij van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,

ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Zie Nuyens, Bibliotheca Medica Neerlandica (1930)

565-569.

5 Fokker, Bijlagen (1863) 390-392.

6 Zie i.h.b. zijn Middelnederlandse geneeskundige recepten (1970) en de Medische en technische Middelnederlandse

recepten (1975).

7 Daems, Boec van medicinen in Dietsche (1967).

8 Voor het (lastige) onderscheid tussen leken- en beroepsjournalen, zie Frijhoff, ‘Vrouw Schraders beroepsjournaal’

(1985).

9 Van Wiersum, Receptenboek van Barent Hovius (1918) en Kemperman e.a., Thesaurus van Gramsbergen (2009).

Zie voor de artes-literatuur Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur (1989) en verder

Vogels, ‘Nemo artifex nascitur’ (2002) en s.a., Uit het receptenboek van Princée (1985-1987). Van de handschriften,

buiten de BMN, kunnen het receptenboek van Maria Besten uit 1603 (Groninger Archieven, Familie Gruys, inv.

nr. 548), van Pierre de Beaufort uit de jaren 1626-1642 (Het Utrechts Archief, Familie De Beaufort, inv. nr. 48), en

de ‘Verzameling recepten tegen ziekten, kwalen, gebreken enz. benevens historische aanteekeningen over besmet -

te lyke ziekten van menschen en vee volgens opgave van mr. Douwe Schotanus, chirurgijn te Wommels en andere,

geschreven door Henricus van Thoon, predikant te Burgwerd’ uit het begin van de 18e eeuw (Tresoar, Hand -

schrift nr. 1107) worden genoemd.

10 Zie Heischkel, ‘Medizingeschichtschreibung und Volksmedizin’ (1981).

11 De Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen (1891).



verscheen zelf nog een heruitgave in 1981. De traditie waarin Douwe Ales rond 1700 figu -
reert, overspant zeker vijf eeuwen geneeskunde!

Na de verschijning van het boek van De Cock en vooral van het proefschrift van de
Gorkumse huisarts Martinus Antonie van Andel (1878-1941) over de Volksgeneeskunst in
Nederland (1909),12 vonden verschillende artsen ten plattelande een boeiende tijdverdrijf in
het verzamelen van nieuwe volksgeneeskundige bronnen en het registreren van medisch-
farmaceutische praktijken buiten de officieel gangbare. Onder hen was de huisarts Cornelis
Bakker (1863-1933) die zich in deze jaren tot een prominent volkskundig onderzoeker pro fi -
leerde: de volksgeneeskunde die hij aantrof in zijn praktijk te Broek in Waterland be schreef
hij in een lijvige publicatie van ruim zeshonderd pagina’s.13 Tegen die achtergrond moet het
optreden van de eerder genoemde huisarts Douwe van der Kooi worden begrepen, toen hij
op 29 april 1923 tijdens de bijeenkomst te Groningen van de Vereeniging voor de Ge schie denis
der Genees-, Natuur- en Wiskunde (het latere Genootschap GeWiNa) de aanwezigen ver -
haalde hoe hij ‘bij een oude boerenfamilie te Oostermeer’ een oud ‘Mey ster boek’ had ont dekt
waarvan Douwe Ales de ‘copiator’ was.14 Tot een bewerking en uit gave van het handschrift
kwam het echter niet, en ook de oogst van zijn overige onderzoek bleef beperkt tot de enkele
‘folkloristische en volksgeneeskundige sprokkelingen’ die Van der Kooi in 1933, bijna tien jaar
na de vondst van Douwe Ales’ handschriften, in het Neder landsch Tijdschrift voor Genees -
kunde presenteerde.15

Behalve de overtuiging dat de volksgeneeskunde vooral een cultuurhistorisch en volks -
kundig thema is, en dat de inhoud van oude receptenboeken niet volledig kan worden
begrepen in de context van de medische geschiedenis en de geschiedenis van de farmacie
en farmacotherapie,16 heeft ook de ‘Fachprosa-Forschung’ een ontmedicaliserende invloed
gehad op de studie van oude receptenboeken.17 Het primaat van de filologie bij de bestu -
de ring van oude medische teksten – de receptenboeken van Douwe Ales niet uitgezonderd
– behoeft weinig discussie meer. Voor het Nederlandse taalgebied heeft de studie van de
Middelnederlandse artesliteratuur zich inmiddels tot academische discipline ontwikkeld.18

Bovendien is er vanuit de dialectologie een belangrijke bijdrage geleverd door Toon Weij -
nen (1909-2008) in zijn boek over de Ziektenamen in de Nederlandse dialecten (1995).19 Bij
de taalkundige en vakinhoudelijke ontsluiting van de receptenboeken van Douwe Ales is
voor zover doenlijk van deze studies profijt getrokken. Voor zover doenlijk, want als men
de onderhavige studies al weet te bemachtigen wacht een moeizaam geploeter met indices
om bij de gezochte woorden en thema’s te komen. Digitalisering en standaardisering van
deze literatuur en van de bronnen die eraan ten grondslag liggen, zullen hier in de toe -
komst uitkomst moeten bieden.

4.3 De niet-farmaceutische passages in Douwe Ales’ receptenboeken

In de beide receptenboeken van Douwe Ales vindt men de recepten en aantekeningen min
of meer geclusterd (zie 3.6). De medisch-historische bespreking, becommentariëring en
annotatie van de inhoud van de handschriften volgt deze indeling.
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4.3.1 De urineschouw
Beide receptenboeken van Douwe Ales openen met een paragraaf over de praktijk van de
uroscopie, bestaande uit het schouwen van de urine in een glazen houder (matula), door
Douwe Ales ook ‘ampul’ (A18) en ‘urinette’ (A28) genoemd, met de bedoeling daaruit con -
clusies te trekken over de aanwezigheid, de aard en de oorzaak van ziekten, terwijl in
sommige gevallen de uroscopie ook leidt tot een prognose van de onderliggende kwaal.20

Van een urinediagnostiek in de moderne betekenis van het woord is hier geen sprake;
beter is het daarom om te spreken over urognostiek.

De opening van het tweede boek (J) lijkt in de gekalligrafeerde opmaak wel de openings-
of titelpagina te zijn voor de uroscopische tekst waarmee het eerste boek (A) begint: ‘Dit
is de edele konst om het water toe besien ende der uut te seggen wat kranckheijt dat die
mensche van benen heeft’. De verwijzing naar Hippocrates, voor wie hier het epitheton
sapientissimus (‘den alder geleertsten’) en de niet geheel duidelijke titel ‘teytastronomus’ wordt
gebruikt,21 volgt de opbouw van de meeste uroscopische geschriften uit de Mid del eeuwen en
Renaissance. De beschouwingen van Hippocrates in zijn aforismen en andere onderdelen
van het corpus hippocraticum vormden immers de basis van alle latere uro sco pische traktaten.
En dat waren er vele, verrijkt of gewijzigd door de inzichten en ervaringen die in de geschrif -
ten van Galenus, de Byzantijnse compilatoren, de Arabische geleerden, de representanten
van de Salernitaanse School, en een keur van schrijvers uit de mid del eeuwse en vroeg -
moderne universiteiten in West-Europa waren beschreven.22 Of Douwe Ales zich op een
enkele bron heeft gebaseerd en welk traktaat dat dan precies is geweest, blijft onduidelijk,
ondanks dat hij in de onderhavige passage (J) bij uitzondering een specificatie geeft van
de gekopieerde bron. De aantekening ‘Dit is en copije uit meijster Harmanus Johanii filijo
Clemenses, uitgeschreeven in ’t jaer 1699’ biedt echter weinig houvast. Dat geldt zeker voor
de interpunctie ‘Harmanus Johanni, filio Clemenses’, die Van der Kooi volgde. Leest men
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Folk-medical themes (1929); ‘Volksgeneeskundige motieven’ (1929) en vooral ‘Volksgeneeskunst’ (1941).

13 Bakker, Volksgeneeskunde in Waterland (1928). Vergelijk voor het comparatieve element tevens Bakker, ‘Iets over

den invloed van Empedocles en Aristoteles’ (1930).

14 Lamers, ‘Vereenigingsverslag’ (1924) i.h.b. 51-52.

15 Van der Kooi, ‘Folkloristische en volksgeneeskundige sprokkelingen in de Friesche wouden’ (1933).

16 Zie Grabner, Volksmedizin. Probleme und Forschungsgeschichte (1967) en vooral Hand, Magical medicine (1980).

17 Zie Baader, ‘Die Entwicklung der medizinischen Fachsprache im hohen und späten Mittelalter’ (1974) en voor het

Middelnederlands Jansen-Sieben, ‘Middelnederlandse vakliteratuur’ (1974).

18 Zie, ter oriëntatie, de verschillende bijdragen in: Gerritsen e.a., Een school spierinkjes (1991).

19 Weijnen en Ficq-Weijnen, Ziektenamen (1995).

20 Zie het recente overzichtswerk van Stolberg, Die Harnschau (2009) i.h.b. 93-136 (‘Bedeutung und Funktion der
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of uroscopy’ (1500-1650)’ (2007).

21 Onduidelijk is of dit een aanhaling is van een zekere Astronomus, bekend als anonieme geestelijke aan het hof van
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22 Zie, behalve Stolberg, Die Harnschau (2009), ook Daems, Boec van medicinen in Dietsche (1967) 19-29 en in een

bredere context: Baader en Keil, ‘Mittelalterliche Diagnostik’ (1978).



daarentegen ‘Harmanus [en] Johannes filio Clemenses’, dan zou dit een verwijzing kunnen
zijn naar de medische school van Parijs, waar Her man nus de Sancto Portu (Hermann von
Heilighafen, fl. 1246-1284) in 1284 zijn Herbarius communis voltooide,23 en waar vier eeuwen
eerder (omstreeks 860) een zekere Johannes Clemens de Marla als magister medicinae aan
de medische faculteit was verbonden.24

Eigentijdse literatuur over het ‘piskijken’ was in de tijd van Douwe Ales ruim voor handen.
De Amsterdamse medicus Antonie Eygel (1624-1674) wijdde in 1672 nog een driedelige mo -
nografie (Apologema pro urinis humanis, of Verantwoordingh voor de menschelicke wate ren)
aan het onderwerp. En in 1683 verscheen van de hand van Johannes Munnicks (1652-1711),
inmiddels hoogleraar geneeskunde te Utrecht, zijn beknopte, in het Nederlandse vertaalde
Verhandelinge der wateren, en hoe men dezelve bezien moet, dat zich – rekeninghoudend
met de invloed die Munnicks van de chemiatrie en iatrochemie had ondergaan – door de
lezer van Douwe Ales’ uroscopische paragrafen als een leerzame gids laat gebruiken. Dat
deze literatuur geflankeerd werd door publicaties waarin tegen kwalijke praktijken van
ondeskundige piskijkers en vooral tegen de uromantische praktijken van ‘pisse-propheten’
werd gewaarschuwd, kan Douwe Ales – gesteld al dat hem deze literatuur onder ogen is ge -
komen – moeilijk zijn ontgaan. De verhandeling over ‘de onsekerheid der piskijkerie en
bedriegelijkheid der piskijkers’ die de Middelburgse geneesheer Antonie de Heide (1646-1694)
in 1682 toevoegde aan de uitgave van het Nieu ligt der apothekers, aanwijsende de onkennis
omtrent de kragt der genees-middelen en verbeterende grove misslagen in ’t voor schrij ven en
bereiden der genees-middelen gemeenlijk begaan, is er een voorbeeld van. In zijn eigen
uroscopische paragrafen verhaalt Douwe Ales over patiënten die de bekwaamheid van hun
‘meester’ op de proef stelden (‘tem[p]teerden’) door ze urine van beesten aan te bieden
(B17). Het verschil in reuk moest tot herkenning van de dierlijke oorsprong leidden. Dat
de uroscopie hier in handen van een ‘meester’ is, bevestigt overigens het beeld van de
plattelandspraktijk, waar chirurgijns bevoegdheden uitoefenden die binnen de steden aan
medicinae doctores waren voorbehouden.

De kern van de hippocratische uroscopie wordt gevormd door de leer van de consis -
ten tie of substantia (tenuis-dun, crassa-grof en dik, mediocris-middelbaar), de ‘contenten’
en de kleuren van de urine. Daarbij wordt verder aandacht besteed aan de hoeveelheid,
helderheid, reuk, het geslacht van de zieke (‘de natuyre van mannen ende van frouwen’, vgl.
A1, B4 en B10) en de fase van het ziekteproces (B6-7). Belangrijk is ook de plaats van het
contentum in de matula: de wolkjes (nubes of nubecula) bovenin, het contentum (dan
suspensum of enaeorema genoemd) middenin, en het bezinksel (sedimentum of hypostasis)
onderin (vgl. A2 en A28). Dat alles maakt deel uit van het grotere geheel van de vigerende
ziekteconcepten, waarin tal van accentverschillen (bijvoorbeeld tussen het humorale of
pneumatische ziekteconcept) of nieuwe elementen, zoals de koking (coctio) volgens Gale nus
en de verbranding (dustio) van Avicenna, voor een complex geheel zorgen dat hier verder
geen bespreking behoeft. In de beide uroscopische teksten [A, B] van Douwe Ales kan men
allerlei elementen uit deze middeleeuwse en vroeg-moderne uroscopie gemakkelijk
herkennen. Zo schrijft hij over ‘rowen bloede’ en ‘verbrant bloet’ (A1), waarbij sprake is van
‘overvloedigheit’ resp. ‘gebreck’; wordt aan de lever herhaaldelijk een sleutelrol in het
ziekteproces toegeschreven (A6-8, A13, A16, B1, B3 en B13), en betrekt hij de leer van de
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seizoenen en de astrologie (B16) in zijn uroscopische beschouwingen. Opvallend is dat
Douwe Ales bij zijn verwijzing naar de ‘den geestelijke leeden’ (A13) een fout maakt bij de
specificatie van deze membra spirituales: daartoe werden immers de organen gerekend die
voorzien waren van spiritus vitales (hart, longen en de arteriële vaten vanaf het hart)25 en
dus niet de lever dat het hoofdorgaan was van het veneuze vaatstelsel met daarin de spiritus
naturales. Van de systematiek die zo kenmerkend is voor de laat-middeleeuwse urosco -
pische teksten, is bij Douwe Ales weinig terug te vinden. Dat hij niet, zoals al in de vroege
middeleeuwen gebruikelijk, bij de opsomming van de kleuren, maar wel bij de opsomming
van de contenta een zekere volgorde wil aanhouden – getuige de correctie die hij aanbrengt
in de overgang van A15 naar A16 – is een aanwijzing temeer dat de bron(nen) die Douwe
Ales gebruikte uit latere tijd dateren. De bedoelde nummering is overigens slechts een
flauwe afspiegeling van wat die bronnen te bieden hadden.26 Het lijkt of zulke scholastische
systematiek niet aan Douwe Ales is besteed. Voor hem volstaan aforistische one-liners, zoals
die ook zijn terug te vinden in andere receptenboeken uit de niet-geleerde hand werk stand.27

In de eerste uroscopische tekst (A) richt Douwe Ales zich vooral op de leer der ‘con tenten’,
zoals het opschrift ‘van saaken die in die urine driewen’ duidelijk aangeeft en zoals hij even
later nog eens nadrukkelijk herhaalt (A16: ‘Nota bena: dit is expert van den con tenten’).
Hierbij gaat het om de opvatting dat de urine bij ziekte bijmengingen bevat: ingrediënten of
die niet tot de natuurlijke samenstelling van de urine behoren. Of in de woorden van Douwe
Ales: ‘dat is van dengen, die dat men in urine siet ende nochtans gien urine en is’ (C), een
formulering die nauw aansluit bij de opening van de Vlaamse ‘Leringe van orinen’, waar
gesproken wordt ‘vanden contenten, dat es van alle dien dingen diemen in der orinen ziet
dat nochtan orine niet en es’.28 Een vergelijking met deze uroscopische tekst uit de veer -
tiende eeuw levert trouwens tal van parallelle passages op met de onderhavige passages
bij Douwe Ales. De woorden waarmee hij de contenta nader beschrijft, zijn geen vrije woord -
keuze van Douwe Ales, maar zijn de gangbare termen in de Latijnse en Middel nederlandse
uroscopische geschriften. Zo wordt er gesproken over ‘schubben als assche’ (A1 en A27:
squamae en cinis); ‘granen’ (A2: grani) en ‘bobbelkens’ (A5: bullae)29; ‘witte wrongele’ (A3:
stremsel, coagulum); ‘roode [roede], kleine dengerkens oftet netten waerren’ (A3: [?]); rood
en wit zand (A3-4: arena) of gruis (A10: calculi); ‘oft schaverse van doeck ware’ en schilvers
(A6-8: ‘schafvelenge’, ‘schawelenge’, ‘schavelinge’: petaloïdes of partes atomosae) of ‘seemel’
(A6: pithyroïdes of furfura) en met de kleur rood of wit (A7-8); zwarte of witte ‘haerkens’
in verschillende vormen (A9, A23-24: pili of capilli); met vet aan het oppervlak (A11: ‘als
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23 Ebel, ‘Herbarius communis’ (1940).

24 Zie O’Boyle, The art of medicine (1998) 54.

25 De parallelle passage in Munk, Een Vlaamsche Leringe van Orinen (1917) 55 spreekt over ‘longere, herte, borst entie

pipen in den halse daer di geest inne op ende neder gaet’.

26 Zie bijvoorbeeld de opsomming van de twintig ‘contenta’ bij Berhard de Gordon, Omnium aegritudinum à vertice

ad calcem, opus praeclariss quod lilium medicinae appellatur (1542) 465vo-468re.

27 Vgl. bijvoorbeeld de tekst, gepubliceerd door Van Doinck, ‘Doctrine om d’urine te leeren kennen, 1549’ (1929).

28 Munk, Een Vlaamsche Leringe van Orinen (1917) 50.

29 De Munnick, Verhandelinge der wateren, en hoe men dezelve bezien moet (1683) 60 geeft aan dat het bij ‘greintjes’

om zeer kleine ‘bobbeltjes’ (bubbeltjes, bullae) gaat, ‘maer zy worden zoo niet genoemt, omdat zy zoo kleen zijn’.
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oolije geverwet’, oleaginea of pinguendo); met sperma (A12: ‘dingen [...] oft het karpia
ware’); met wolken (nubeculae) die of ‘van boowen needer schinen tot in den midel toe’
(A13), of helder (A14) of zwart (A15) zijn; etter (A16: pus); helder bloed (A17: sanguis);
schuim (spuma) dat verdwijnt of blijft (A18) of ‘taije’ is (A19) en met een bepaalde reuk
(A18-19 en A27: ‘klemen an den reuck’) of kleur (A20, geel); kransen ‘oft et schappels van
dermen waren’ (A21: circuli of coronae); zwarte aarde (A22) en ‘roode kleine schellefkens
[...] ofte kaxid[?] ware’ (A25).

In de tweede uroscopische tekst ligt het accent niet langer op de contenta (zie B5, B9: ‘smout
[…] als olie’, pinguendo, B13: nubeculae, B14-15: hypostasis), maar gaat het meer om de eerder
genoemde andere kenmerken van de urine. Zoals gezegd vindt men van de klassieke, vaste
reeks kleuren die in de uroscopische tractaten worden beschreven en be dis cussieerd, bij
Douwe Ales weinig terug. In totaal worden slechts vijf van de 19 (of 20) officiële kleuren
genoemd, namelijk rood (B1, B19-20, ook A20: rubeus), bleek (B2, B12: ‘bleeck […] als water’
en B16: albus), ‘klaer’ (B3, B16, ook A27: ‘helder’, glaucus [of palli dus?]), geel (B11 ‘geluwe’:
citrinus) en zwart (A26: niger adustionis resp. incensitationis).

Ten slotte is er nog het prognostische element van de uroscopie, dat in het bijzonder
naar voren komt bij de beoordeling van zwarte urine. ‘Swarte urine ende kutel [=luttel!],30

dat bediet den doot en niet lange te leewen’ noteert hij in de eerste uroscopische paragraaf
(A26), of zoals Munnicks het formuleerde, ‘zoo ’er in de pis omtrent den grond van het glas
is een nevel van zwarte couleur, betekent zy eene aenstaende doot’.31 In de tweede paragraaf
noteert Douwe Ales dat er voor een patiënt die ‘in ’t beginsel van sijn sickte veel urins’ maakt,
weinig hoop is en dat hij ‘in ’t laeste van dien doot is’ (B6). Bijzonder is de prognostische
passage over de urineproef met behulp van het zog van een vrouw ‘die een knegtken soget’,
en waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een fatale, slepende en een acute ziekte (A28).
Deze test, die – voor zover bekend – niet is terug te vinden in de uro sco pische teksten die
inmiddels zijn uitgegeven, moet afkomstig zijn uit de Salernitaanse school, waar men bij de
uitgave van de Articella de klassieke uroscopie uitbreidde met prognostische beschouwingen.32

4.3.2 Astrologie
Evenals de uroscopische teksten is de passage over de astrologie (i.c. de astronodia)33 in
Douwe Ales’ eerste receptenboek slechts een fragmentarische weergave van de rijke kennis
die sinds de late middeleeuwen, na een krachtige impuls vanuit de Arabische geneeskunde,
over dit onderwerp beschikbaar was.34 Dat het menselijk lichaam in gezondheid en bij
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30 Zie Munk, Een Vlaamsche Leringe van Orinen (1917) 65: ‘Swarte orine ende luttel bet[ekent] die doot’.

31 De Munnick, Verhandelinge der wateren (1683) 74.

32 Zie Baader en Keil, ‘Mittelalterliche Diagnostik’ (1978) en vooral Singer, ‘A review of the medical literature’ (1917),

in een breder historisch kader geplaatst door French, Medicine before science (2003) 72-74.

33 French, ‘Astrology in medical practice’ (1994) introduceerde de term astronodia om aan te geven dat er van een

on derscheid tussen astronomie en astrologie in de Middeleeuwen geen sprake was.

34 Zie over de medische astrologie, behalve in algemene werken zoals van Tester, History of Western astrology (1987)

en de bijdrage van French, ‘Astrology in medical practice’ (1994), het overzicht bij Rothschuh, Konzepte der Medizin

(1978) 73-105 (‘Astromedizin – Iatroastrologie’), en de begeleidende commentaren van G. Keil e.a. in: Vom Einfluss

der Gestirne (1983) met uitvoerige literatuuropgaven.



ziekte invloed van de hemellichamen ondergaat, moet voor Douwe Ales aan geen twijfel
onderhevig zijn geweest, ook al genoot de iatroastrologie of iatromathematica aan het einde
van de zeventiende eeuw lang niet meer het gezag zoals dat bij de schrijver(s) van zijn
onbekende Middelnederlandse bron(nen) het geval was geweest. De vele teksten die in de
volkstaal bewaard gebleven zijn, laten zien dat (medisch) astrologische kennis, ondanks
haar complexiteit en moeilijkheidsgraad, geen monopolie was van academische geleerden,
maar dat ook niet-academisch geschoolde genees- en heelkunstbeoefenaren én leken zich
tot op zekere hoogte met deze kennis vertrouwd konden maken.35

Dankzij de uitgave van verschillende van deze Middelnederlandse teksten en de uitvoe rige
toelichting daarop,36 krijgt men gemakkelijk zicht op de ideeën die ten grondslag liggen aan
de onderhavige passage bij Douwe Ales. De eerste basisgedachte is de melothesia: de over -
tui ging dat sterren(beelden) en planeten een bijzondere relatie hebben met bepaalde
organen en lichaamsdelen. Op allerlei afbeeldingen uit de Middeleeuwen en Renaissance
vindt men die relaties weergegeven (afb. p. 68). Voor de sterrenbeelden die de regio van de
voortplantingsorganen (‘de schamelheid’) beheersen (zie bij Libra-Taurus, Gemini-Scorpio
en Cancer-Sagittarius) wordt ook in de tekst van Douwe Ales onderscheid gemaakt tussen
mannen en vrouwen c.q. wordt er specifiek melding gemaakt van vrouwenziekten.

De tweede basisgedachte van de iatroastrologie is de dodecatemoria: de verdeling van de
cirkelbaan met de sterrenbeelden van de dierenriem (zodiac) in twaalf ‘Huizen’, waarvan elk
Huis een bepaalde invloed heeft op het menselijk lichaam.37 Referentiepunt is de ooste lijke
horizon, waar het opkomende sterrenbeeld, de ascendant, de nummering van de Huizen,
waarvan er voor de mens slechts zes zichtbaar zijn, bepaalt. De twaalf sterrenbeelden worden
door Douwe Ales in de goede volgorde vermeld: 1. Ram=Aries (‘Arius’), 2. Stier=Taurus,
3. Tweeling=Gemini (‘Gemenij’), 4. Kreeft=Cancer (‘Kancker’, ‘Kancer’), 5. Leeuw=Leo, 6.
Maagd=Virgo (‘Vierga’), 7. Weegschaal=Libra, 8. Schorpioen = Scorpio (‘Schorpio’), 9. Boog -
schutter=Sagittarius (‘Sagitarius’), 10. Steenbok=Capricornus (‘Kaprisorus’, ‘Capri cornes’), 11.
Waterman=Aquarius, en 12. Vissen=Pisces (‘Pisies’, ‘Pissies’).38 Uitgaande van de ascendant
weet men welk sterrenbeeld in het Zesde Huis staat door vijf posities in de reeks op te
schuiven: 1 (Aries)+5=6 (Virgo), 2 (Taurus)+5=7 (Libra), etc.

Deze eenvoudige opsomming vindt men bij Douwe Ales foutloos terug. Maar een com bi -
natie van deze positiebepaling van de sterrenbeelden met de positie van de zon (Sol), maan
(Luna) en planeten (Saturnus, Jupiter, Mars, Venus Mercurius) zoals in iatro astro logische
teksten gebruikelijk is, laat hij achterwege. De toch al lastige tekst zou er aanzienlijk door
worden gecompliceerd. Alleen bij de ascendant-positie van Aries zien we een restant van
het volledige astrologische schema terug, wanneer en passant de Maan wordt genoemd.
Eerder al, in de tekst over de uroscopie (B16: ‘dan domineert dat meeste die teekens Sartur -
nus ende Markurijies’) was ook al even iets van dit schema zichtbaar. Juist die combinaties
en de verschillende interpretaties die er in de iatromathematische teksten aan werden
gegeven, maakten de iatroastrologie tot zo’n esoterische bedrijvigheid.

Terloops komt men in de receptenboeken nog driemaal een ‘astrologische’ notitie tegen.
In een recept voor anale fistels en aambeien (232), wordt het gebruik van de drank voor -
ge schre ven ‘in ’t wasen van die maen’, kennelijk om zo een optimaal effect te bereiken. Even
later (236) wordt het gebruik van het middel tegen ‘varen’ op de astrologische ka len der ge -
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positioneerd (‘geewen den patient te drincken morgens voor die sonen opganch, drie reijsen
in ’t wassen van die maen’). Verder staat in de marge van het recept (572) tegen hoofd  pijn en
‘die nije sijckte’ (zie hierna) een verwijzing naar Saturnus (‘SATUR’), zonder dat duidelijk is
wat daarmee wordt bedoeld.

4.3.3 Magie en bezweringen
Ook in de receptenboeken van Douwe Ales heeft de magisch-religieuze geneeskunde haar
sporen achtergelaten.39 De lectuur van de receptenboeken maakt gemakkelijk duidelijk dat
Douwe Ales’ ideeënwereld magisch was gekleurd. De bezweringen die in het hand schrift
zijn opgenomen illustreren dat op pregnante wijze. De wereld van religie en we tenschap
mocht dan goeddeels ‘onttoverd’ zijn,40 in het dagelijks leven en zeker in de folklore was
de ia tro ma gie aan het einde van de zeventiende eeuw nog volop aanwezig.41 Verschillende
ver  zamelhandschriften met toverformules, bezweringen en andere vormen van incantaties
(incantamenta), veelal ontleend aan geschriften van veel oudere datum, leveren daarvoor
de bewijzen.

Van de zeven bezweringen die Douwe Ales in zijn receptenboeken heeft opgenomen zijn
in de literatuur – voor zover die voor ons beschikbaar was – geen parallelteksten gevon den.42

Wel zijn er verschillende elementen die in de genoemde literatuur uitvoerig beschreven
zijn, duidelijk herkenbaar. Vijf bezweringen eindigen met de zegenbede of trinitarische
formule: ‘In de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes’ (443, 446-448, 665).
Eenmaal is deze formule voorzien van het kruisteken (448). De getallen die in de be zwe -
ringen worden genoemd hebben duidelijk magisch-religieuze betekenis. Drie bezweringen
moest men driemaal herhalen (443, 446, 448), en er zijn de drie Maria’s die in het verhaal van
Jezus’ kruisiging en opstanding voorkomen (Maria de moeder van Jezus, Maria van Bethanië,
Maria Magdalena). Dit Maria-trio wordt in de bedoelde bezwering (447) ver bon den aan het
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35 Zie het uitvoerige overzicht bij Veltman, ‘Een breed spectrum tussen hemel en aarde’ (2004).

36 Zie vooral Jansen-Sieben, Pseudo-Hippokratische Iatromathematika (1983) en Huizenga, Nuttelike practijke van

cirur gien (1997). De klassieke introductie tot de iatroastrologie is de verhandeling van Mercier, Astrology in

medicine (1914) en nadien vele malen herdukt, laatst in 2009.

37 Beide ideeën hebben overigens veel diepere wortels in het religieuze denken: zie Neugebauer, Melothesia and

dodecatemoria (1959).

38 Vgl. Hübner, Die Eigenschaften der Tierkreiszeichen (1982).

39 Zie voor de terminologie (iatrodaemonologie, iatrotheologie, iatromagie, etc.) bij Rothschuh, Konzepte der

Medizin (1978) i.h.b. 21-157.

40 Zie de klassieke studie van Thomas, Religion and the decline of magic (1971 en latere uitgaven) en zijn boek Man

and the natural world (1983).

41 Zie Thompson, Magic and healing (1947 en 1989); Lobsack, Magische Medizin (1980), en Poma, Magie et guérison (2009).

42 Een groot aantal verzamelingen is tevergeefs doorzocht, o.a. Kaindl, ‘Ein deutsches Beschwörungsbuch’ (1893);

De Vreede, Middelnederlandsche geneeskundige recepten (1894); Ebermann, Blut- und Wundsegen (1903); De Keyser,

‘Een uitvoerig Middelnederlands bezweringsformulier’ (1928); Sinninghe, ‘Nederlandsche bezweringsformules’

(1943) en ‘Nederlandse bezweringsformules’ (1947); V[iaene], ‘Oude bezweringen tegen kanker, brand en koorts’

(1954); Hampp, Beschwörung, Segen, Gebet (1961); Van Haver, Nederlandse incantatieliteratuur (1964); Braekman,

Middeleeuwse witte en zwarte magie (1997) en de daarin vermelde eerdere publicaties over dit thema; Schulz, Magie

oder die Wiederherstellung der Ordnung (2000) en idem, Beschwörungen im Mittelalter (2003).



boommotief, zoals dat bekend is van de boomheiligdommen en Mariakapelletjes.43 Bij de
bezwering van ‘het quat ofte fenin’ (ook 448: ‘fuile fenijn en quaede beest’) worden drie han -
de lingen (simile-magie door ergoanalogie)44 genoemd: ‘ick ontvange dij’, ‘s00 neem ick dij’ en
‘ijck legge dij op deese plaetse neer’, en dat alles met de bedoeling dat ‘du daer ver swi nen en
vergaen’. De verwijzing naar ‘die man […] die onsen Lieve Heere aen den Heilijge des sloech’
zal betrekking hebben op de discipel Judas Iskariot en zijn tragische dood, maar doet in deze
formulering sterk denken aan de (Heilige) Longinus, de blinde soldaat die de speer in Jezus’
zijde stak, en die in vele middeleeuwse bezweringen is terug te vin den.45 In twee be zwe -
ringen worden de vijf kruiswonden of stigmata (handen, voeten en zijde) genoemd (444,
665), waarvan er één (665) de verbinding legt met de be zwerende hand met de vijf vingers
en vijf nagels. Twee bezweringen eisen het noemen van de naam van de patiënt (443, 444).

De bezwering tegen de hondsdolheid (445) moest haar magische uitwerking hebben van
het klankrijm en het opzettelijk malapropisme van enkele (schijnbaar) betekenisloze
woorden: ‘pax tax nax dewes in ax / pax nax tax dewes in ax’. Braekman maakt in zijn studie
Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied gewag van de magische
woordentrits ‘rex. pax. nax. [in Cristo]’, en verwijst daarbij naar de verklaring die de Duitse
cultuurhistoricus Joseph Klapper (1880-1967) daaraan gaf.46 Deze vermoedde dat het uit -
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gangs punt de kerkelijke zegen pax tecum (vrede zij U) of pax domini sit semper vobis cum (de
vrede van de Heer zij altijd met U) is. De bekende voorkeur voor drieledige formules zou
voor de toevoeging van het derde lid verantwoordelijk zijn.

Ten slotte gaat er nog een bezwering schuil in het recept – van Dokkumse origine – tegen
‘een langduijrende sijckte’ (590). Een handvol zout, door verwarming volledig gedroogd,
moet volgens dit voorschrift in drie porties op de patiënt worden gestreken onder het uit -
spreken van de triniteitsformule. Daarna moet op al even magische wijze een kop water
uit stromend water en tegen de stroom in worden geschept en in één teug worden leeg
gedronken.

Bij de keuze van de ingrediënten van de recepten blijken de simile-magie (ook bekend als
de signaturenleer) en de singulariteitsmagie een belangrijke rol te spelen: de eerste door
de overeenkomsten tussen onder meer de vorm, werking en kleur van het middel en de
kwaal; de tweede door de toekenning van buitengewone geneeskrachten aan bijzondere en
zeldzame – en dus kostbare – botanische of dierlijke middelen en mineralen.47 De re cep -
tenboeken van Douwe Ales bieden van deze simile-regel voorbeelden te over: het gebruik
van merg uit de benen van een hengst ‘voor verkrompen seenen’ (1, 62); van ogentroost
(Euphrasia L.) bij oogaandoeningen (45, 58, 200, 600); van saffraan (Crocus sativus L.) en
de stinkende gouwe (Chelidonium majus L.) met zijn zwavelgele bloemen en oranjegele
melksap bij geelzucht (102, 219, 220, 576, 577); van nieskruid (Veratrum album L.) om via
de neus het hoofd te ontlasten van slijm (129); van leverkruid (Agrimonia eupatoria L.) bij
leverkwalen (167: ‘Neemt leevertcruit: ende is sonderlengh goet teegen die verhetegheit
der leeuers ende alle koortsen’); van duimkruid (Centaurium L.) bij een beet in de duim
(231), van de kleine steenbreek (Pimpinella saxifaga L.) bij blaasstenen (493-494, 580, 646) en
van de kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua L.) die door zijn sterke, mild giftige werking tot
de singulariteitsmagie wordt gerekend (vgl. 497 en 505). Bij het gebruik van maagdenwas
(Caera pura) om de verzakking van de baarmoeder (prolapsus uteri) te genezen (575) laat
zich een magisch verband tussen de nomenclatuur van het middel en de pathologie van
de kwaal licht vermoeden. Bij enkele ziekten van de baarmoeder, namelijk bij opvliegers
(139: ‘vort opstiegen der moer’) en prolapsus uteri (586: ‘voor een die dat lijf uit gaet’),
wordt de schaal van uitgebroede eieren als middel aanbevolen. Ook het gebruik van kreef -
ten ogen (Oculi cancri, gastrolieten van een kreeft) en van de ambersteen (barnsteen) met
zijn wonderlijke eigenschappen bij een vrouw ‘die in arbeit is en niet verlost kan worden’
kan gemakkelijk als een magische uitwerking van vorm-gelijkenis en singuliere krachten
worden verklaard (48, 143). In al deze voorbeelden gaat het om uiterlijke kenmerken van
de ingrediënten. In de ‘seer kostelicke raet’ die Douwe Ales geeft ‘om seerte te geneesen
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die geen meisters geneesen konnen’ is bij uitzondering de kleur van het instrument waarmee
het middel (eenvoudige jeneverolie) op de wond wordt aangebracht van cruciale betekenis,
namelijk een zwarte kippenveer (30). De eikenmistel (Viscum quercinum)48 die bij epilepsie
(379) werd aanbevolen moest op een mensenschedel groeien (‘vive quersini kraneij honi -
mi bus’) om bij de genezing van epilepsie werkzaam te zijn.

Ook het afdekken van wonden met rode-koolbladeren (Brassica oleracea rubra L.), soms
ook wel kortweg koolbladeren genoemd, past bij de signaturenleer (266, 273, 277, 279, 284,
289, 311, 346), al gaf Douwe Ales ook een meer rationele verklaring door aan rode-kool -
bladeren een etterbevorderende werking toe te schrijven (415: ‘die rood kool maeck den
etter in die wonde nog binnen’; ‘dat roode koolsblat dat men op die wonde leit mackt
etter’). Om de huidschilfering door ‘witte roos’ tegen te gaan adviseerde Douwe Ales ‘roode
koolse blaa deren’ te nemen, ‘die rootste die ghij kriegen kont’; de rode kleur kon men nog
versterken door de bladen in de (zure) ciderwijn van Poitou (‘petouwe win’) te leggen
(63). De keuze voor het rode-koolblad bij wonden had haar tegenhangster in het bruine
koolblad dat bij (brand)wonden moest worden gebruikt (312: ‘een bruin koolsblat ower die
wonde ge bon den’). Behalve de rode kool werden voor bloedingen en wonden ook andere
rode ingrediënten voorgeschreven, zoals de rooden bijvoet (137, 267, 272, 525, 526: Artemisia
vulgaris L.), de bloedsteen (515: Sardis) en het bloedkoraal (270, 272, 274: Coral lium
rubrum).

Het recept waarin de patiënt ter behandeling van zijn benauwdheid op de borst (‘naer
borstijcheit’) een levende graspieper (Anthus pratensis L.) in een pan moet doen en moet
branden ‘totdat men hem tot polwer kan wriewen’, waarna de poeder als een pannenkoek
moet worden ingenomen (252), is een vorm van magische ziekte-overdracht (transplan ta tio
morbi) en ziektevernietiging (deletio morbi): de duidelijk hoorbare doodstrijd van het arme
beest imiteert hier de symptomen van de lijder, die met de dood van het vogeltje van zijn
kwaal is verlost. Eerder beschreef Douwe Ales een recept tegen de ‘kanker’ (67), waarin
men ’s morgens in de dauw een kikker met een witte buikkant moest vangen, en dan de
buik zo moest opensnijden dat het dier levend op het gezwel kon worden gelegd: ‘daer sal
den kancker van teeren’. Deze handeling moest men herhalen totdat de kwaal genezen was.
Een soortgelijk recept noteerde Douwe Ales voor ‘een dranck teegen die dulheit ofte
raserije’, waarvoor vier of vijf kikkers in schoon water ‘moorf ’ (murw) moesten worden
gekookt en daarna als een pap genuttigd moesten worden (378). Zwarte kanker zou men
kunnen genezen door een mol te verbranden (‘barnet hem tot pulver’) en de as van het
zwarte, in de aarde wroetende beestje op de aandoening te strooien, en daarna ook de as van
zwarte kevers (‘swarte schallebitters’) die in een nieuwen pot waren verbrand (593). Genezing
van blaassteenlijden was onder meer mogelijk door uit een grote pot urine te drinken
waarin tot as verbrande ‘bulsteren [schillen] van rooden boonen [Faba sativa maior rubi -
cun da]’ waren gekookt (632), of uit een glas warm water waarin verpulverde eikels waren
opgelost (647).

Een soortgelijke vorm van simile-genezing door gelijkende handelingen (ergo-analogie)
vindt men in het recept (395) tegen de koorts, waarbij het om de hals dragen van een
hazenotendop vol pissebedden heilzaam zou zijn (‘als die krubben sterwen, soo vergaet die
koortse’) en in het voorschrift (397) om gedurende een nauwkeurig omschreven periode
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(‘laet se daer op 9 dagen hangen; onthout die uire als ghij hem daerop hanght’) een weeg bree -
wortel (Plantago maior L.) aan een halsband boven de hartstreek te dragen en die daarna in
stromend water te gooien (‘smit het in vlietende water’). Bij ‘gek makende’ hoofd pijn (‘soo
dat men schier van sijnnen wert’) moest de lijder een levende paling in een doek om zijn
hals dragen totdat het dier dood ging. Hielp dat niet, dan moest men de behandeling her -
 ha len: ‘neemt een ander aell en doet als fooren soo langh als ’t beetert’ (540). Een fraai
voorbeeld van deze transplantatio en deletio morbi is ten slotte het recept bij de aandoening
van het hoornvlies, waarbij de consumptie van een tot moes gebakken appel door blauwe
zeewormen (blauwe springstaart, Anurida maritima L.) de aandoening moest elimineren
(545).

Eenmaal wordt de bijzondere werking volgens het singulariteitsprincipe onderstreept door
de kostbaarheid van het middel. Het gaat om het alchemistisch c.q. chemiatrisch middel
‘voor alle water tot rijcke luijden’ (499) waarvan ’20 bladen gouts’ die op een ‘schil derstien’
waren fijngewreven,49 het werkzame bestanddeel was. Bij het geheimmiddel ‘voor een die
swellen aen ’t lijf heeft’ (abcessen) dat eerder door een anonieme vorstin was gebruik en dat
‘het wel fijf hondert rijxdaelders kost’ (128) en de ‘kostelijcke wontdranck’ (416) waarvoor
de Parijse geleerde Georgius Bruxellensis (?-1514) ‘een verwieten rock’ (een kleurig en dus
kostbaar kledingstuk) gaf, heeft – gelet op de ingrediënten – de kostbaarheid vooral
betrekking op de hoge waardering van het middel.

In het laatstgenoemde recept vindt men nog een tweede magische gedachtegang,
gefundeerd op de symbolische betekenis van getallen.50 De behandeling werd namelijk
ingezet met één zeeworm, op dag twee gevolgd door 3 zeewormen, op dag drie door 5, op
dag vier door 7, enzovoort, tot op de negende dag (met 17 zeewormen)! Op dergelijke
getallenmystiek en -magie moet men bij de lectuur van de receptenboeken voortdurend
bedacht zijn, ook al is niet altijd duidelijk of Douwe Ales deze getallen c.q. aantallen zelf
in die symbolische betekenis heeft gebruikt of dat ze als zodanig slechts in zijn bronnen
stonden genoteerd. Van een rationele keuze kan echter toch moeilijk sprake zijn, wanneer
bij de dosering gekozen wordt voor juist vijf eierdooiers (9), voor drie druppels amberolie
(Oleum succini) (10), voor vijf lepels scharleiwater (Salvia sclarea L.) (21), voor negen vijgen
(Ficus carica L.) (24), voor zeven eieren van zwarte(!) kippen (320), etc. Het zojuist
genoemde sympathetische geneesmiddel tegen de koorts dat men aan een halsband boven
het hart moet dragen, moet daar volgens het recept negen (3x3) dagen blijven hangen
(397). De superieure medicinale drank die in recept 331 wordt beschreven, hielp tegen
allerlei ziekten, ‘al waer se gedragen 7 jaer’, een toevoeging die ook wordt gemaakt bij de
chronische (‘al hade hij het gedragen langer dan seeven ijaer’) ziekte waartegen het panacee
van recept 409 werkzaam zou zijn.51 In de verwijzingen naar ‘een mensche die wel 40 ijaer
blint hade geweest’ en die binnen veertig dagen na gebruik van het aanbevolen middel
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(58, 200) weer ziende werd, en naar een patiënt die na veertig jaar van zijn blindheid werd
genezen (602), heeft het getal 40 de religieuze betekenis die het in veel godsdiensten heeft
en die via de bijbelse teksten (40-daagse afzondering of quarantaine) ook Douwe Ales
vertrouwd zal zijn geweest.

In verschillende recepten is sprake van een werking op afstand die slechts magisch c.q.
bovennatuurlijk kon worden verklaard (zie 4.4.4). In de neoplatonische geneeskunde van de
Renaissance werd dit thema verder uitgewerkt in de zogeheten sympathetische genees wijze
die onder meer door Paracelsus (1493-1541), zijn epigoon Johannes-Baptiste van Helmont
(1577-1644) en andere Paracelsisten werd gepropageerd.52 In de recepten boeken van Douwe
Ales is dit thema vertegenwoordigd door de bekende wapenzalf (514): een middel dat
bedoeld was om verwondingen te genezen en dat op afstand werkzaam zou zijn wanneer het
slagwapen met deze zalf werd ingesmeerd.53 Mocht men onverhoopt niet over het wapen
kunnen beschikken, dan kon men volstaan met een replica: ‘ende oft ghij ’t wapen niet konde
bijkoomen, soo maeckt een houten oft stocxken en treckt dat door die wonde ofte steeket daer
in ende dan sult ghij ’t selve stocxken aen ’t eijnde aen vangen en smeeren soo verre als ’t in
die wonde gesteeken heeft; daerna soo neemt een wit doexken en bewijndet dat voorschreven
wapen daer meed niet te hard ofte niet te sacht’ (zie 3.5.3). Tot de in grediënten van de
wapenzalf behoorde het ‘most van een doods hooft […] van een mensche’ (baardmos of
schedelmos, Usnea), een geliefd middel uit de occulte geneeskunde van de Paracelsisten. Ook
de mum(m)ia, de met asfalt- of bitumen door trokken stukken mensenvlees uit mummies
waaraan magische kracht werd toegeschreven, en die door de chemiatrische school van
Paracelsus tot de universele medicamenten (arcana) werden gerekend,54 vindt men in de
receptenboeken van Douwe Ales terug (12, 248, 265, 272, 378, 512, 564).

Douwe Ales geeft in zijn notities tal van inkijkjes in het magische denken dat hem blijk baar
nog altijd bekoorde en waarvan hij heil en zegen (‘Looft God’!) verwachtte, maar voor de
huidige lezers blijft er veel te gissen over welke gedachtegang aan zijn adviezen ten grondslag
ligt. Wat bijvoorbeeld was de hogere symboliek van het voorschrift (302) ter behandeling van
mannelijke onvruchtbaarheid, waarbij de lijder moest urineren door de spaken of raderen
van een wagenwiel dat op een wegkruising was neergelegd? En wat maakte de bladeren van
de grote klit (Arctium lappa L.) als ingrediënt van een recept tegen jicht (630) zo bijzonder,
wanneer zij geplukt waren ‘op St. Jans nacht voor de sonne’ (midzomernacht, 24 juni)?
Bovendien is er mogelijk allerlei dat ons ontgaat, omdat onze betekenisgeving niet past bij
het irrationele denken van Douwe Ales en zijn voorgangers. Zo wijst Olbrecht, de bewerker
van een Mechels bezweringsformulier uit 1702, op de mogelijk magische betekenis van het
‘probatum est’, de slotformule waarmee ook tal van recepten van Douwe Ales eindigen. Die
formule zou men niet moeten lezen als de bevestiging van een ervaringsfeit, maar als de
bekrachtiging of versterking van de beoogde werking.55 Op dit spoor zou het merk waar dige
slot van recept 13, waar geen ‘probatum est’ maar het onbegrijpelijke ‘est walicibinum’ staat,
als bezwering moet worden gelezen.

Hoe vloeiend de overgangen zijn tussen magie, volksgeneeskunde en medische ‘we tenschap’
wordt fraai geïllustreerd door de recepten tegen het neusbloeden. Het gebruik van koude
voorwerpen om de bloeding te stelpen is nog altijd een gangbare en ook wetenschappelijk
geaccepteerde behandelmethode. Maar wanneer bij Douwe Ales in het dubbelrecept om
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‘bloet ter nuise te stempen’ (336, 489) met vier borden en twee emmers putwater wordt
gewerkt, waarbij de koude borden tegen het voorhoofd worden gehouden, krijgt de
handeling een decorum dat bij het magische denken past. In het recept om ‘bloet ter
nuijsen van hitten’ te stelpen (490) wordt op het voorhoofd een doek gelegd die is nat
gemaakt met sap van huislook (Sempervivum tectorum L.) en rozenwater (Aqua rosaris).
Een alternatief biedt recept 609 waarin brandnetels (Urtica dioica L. of Urtica urens L.)
worden gebruikt, ontdaan van hun sap: ‘dan wrieft met die nettelen den mensche sijn
handen, bennen, sijn voorhooft en sijn tuupeten [= slapen] bij sijn ooren aen beijde sijden
van den hoofde; ’t sal stempen’. Ook ganzendrek (Stercus anserinum) onder de neus zou
een prompte werking hebben (626). Het daaropvolgende recept (627), eveneens bedoeld
om een neusbloeding te stelpen, adviseert het gebruik van gedroogde jonge blaadjes van een
wijnrank (Vitis vinifera) en van poeder van wijnruit (Ruta graveolens L.) met wijnazijn (Ace -
tum vini): allemaal ingrediënten die met rode wijn als metafoor van het bloed in verband
staan. Aan het slot van dit recept staat de cryptische toevoeging ‘en bint uwen kleine fenger
al fast’, wat door Van Andel als een zeer algemeen volksmiddel wordt beschreven: ‘een draadje
binden om den pink aan denzelfden kant van het lichaam waar het bloedende neusgat is’.56

4.3.4 Chirurgie
In het eerste boek van Douwe Ales wordt de receptenreeks onderbroken door twee pas sa ges
[E] die aan de chirurgische onderwerpen zijn gewijd, namelijk aan zwellingen en gezwellen
(425-428: ‘om alle wennen te erkennen ende vort te geneesen’) en aan ontwrichtingen (429-
433: ‘om alle leeden in toe setten, die uit gaen sijn’). Beide thema’s behoren tot de klassieke
indeling van de middeleeuwse en vroegmoderne chirurgie met de categorieën van de
onnatuurlijke gezwellen (apostemata, tumores praeter naturam), de ontwrichtingen
(luxationes), de wonden (vulnera), de zweren (ulcera) en de botbreuken (fractura).57 In de
regel was deze chirurgie niet invasief en beperkte ze zich dus tot uitwendige handelingen.
De meest invasieve ingreep was het steensnijden, maar die operatie lieten ook geëaxa mi -
neerde chirurgijns over aan steensnijders (lithotomisten) die meestal als reizende meesters
een welvarend bestaan opbouwden.58

De chirurgie waarover Douwe Ales schrijft, beperkt zich tot twee vormen: het gebruik
van mechanische hulpmiddelen, toestellen en apparaten, en het bereiden van uitwendige
middelen ter behandeling van chirurgische aandoeningen. De materia chirurgica was voor
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een chirurgijn een belangrijk, zo niet het belangrijkste deel van zijn werkterrein.59 Door de
stedelijke en chirurgijnsgilde-ordonnanties werd dit terrein scherp afgebakend van de
inwendige medicamenten die alleen door medicinae doctores mochten worden voor ge schre -
ven en in de apotheek moesten worden bereid.60 Bij de zelfmedicatie waarvoor Douwe Ales
zijn recepten verzamelde, was dit onderscheid niet aan de orde en konden in- en uit -
wendige middelen vrijelijk worden voorgeschreven, bereid en toegediend. Hoewel een
groot deel van de recepten van Douwe Ales betrekking heeft op chirurgische indicaties, zal
de materia chirurgica niet in deze paragraaf, maar in het gedeelte over de farma ceu tische
voorschriften in het algemeen aan de orde komen (zie 4.4). Daar vindt men onder meer
de tientallen recepten voor wondbehandeling en de behandeling van huid- en ge slachts -
ziekten, en ook die voor de behandeling van blaasstenen en fracturen, die bij Douwe Ales
nooit manueel of instrumenteel, maar altijd farmaceutisch is.

Schrijvend over de tumoren richt Douwe Ales zich vooral op de ‘wennen’, die in de Ne der -
landse chirurgische literatuur van de Middeleeuwen en Renaissance worden om schreven als
zwellingen met een vettige of vlezige substantie (substantia adiposa vel pulposa), ook bekend
als het spekgezwel (steatoma) resp. vleesgezwel (sarcoma).61 Bij de bespreking van de lastige
differentiële diagnostiek komen echter ook andere tumores in beeld, zoals zwellingen
(cystes, abscessen, enz.) gevuld met etter (‘fulnisse’, 428d) en blaasjes of blaren gevuld met
lucht (428b-c: ‘wint’). Verschillende keren gebruikt Douwe Ales ook de term ‘knorre’ of ‘kor -
ne’ voor kennelijk harde knobbels (426b, 427b, 430, 432, 433); elders wordt het woordje ‘kor ne’
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ook gebruikt voor een peperkorrel (58) en amandelpit (458). In Der chirurgijen in struc  tie oft
onderrechtinghe (1557) van Johannes Tagaultius (?-1545),62 een veelgebruikt hand- en leerboek
onder Nederlandse chirurgijns,63 worden de spek- en vleesgezwellen tot de ‘phlegmatijcke
excrescentien’ gerekend, samen met de honinggezwellen (meliceria). Bij de gezwellen aan de
hals wordt ook gesproken over scrophula, later beter bekend als de tuber culeuze klier ziekte
scrofulose (cervicale tuberculeuse lymfadenopathie).64 Mede gelet op de locaties en kenmerken
van de zwellingen die Douwe Ales in deze passage beschrijft, behoren on ge twijfeld ook allerlei
andere (moderne, etiologische) diagnoses tot de mogelijkheden. Of zoals Baten het in zijn
Hant-boeck der chirurgyen omschreef: ‘Alle dese soorten van geswellen diemen met so me -
nigen name mach noemen alsmen selve wil, hebben al ’t samen haren oor spronch uyt een
phlegmatyck humeur, die aldaer te samen vergadert wordrt, en een van dese voorsz[eide]
geswellen causeert in dewelke alsmen die opendoet, diversche materien daerin gevonden
wordt die somtijts in een eygen bursken ofte velleken besloten light gelick […]’.65

De lastige diagnostiek vereiste niet alleen bijzondere aandacht voor de consistentie van de
zwelling (‘smeer’, ‘vleis’, ‘wint’), maar ook voor de bewegelijkheid (vgl. 427a over het ‘wa gen’
of bewegen van de ‘wen’), de locatie (425, 426a: aan de schouder en 426b-c: in de keel, waar -
mee in beide gevallen kennelijk de hals wordt bedoeld [ook wel lupia collaris ge noemd]; 427a:
op het schouderblad en de ribben; 427b: bij de elleboog; 428a: op de bovenarm; 428b: aan de
handen en 428c: voeten; 428d: op het ooglid, en 428e: op de heupen en in de lies [‘hoepen
ofte kie’?]) en de aanwezigheid van bloedvaten waarmee het gezwel is verbonden of
opgevuld. ‘Ende als men eenighe groote glandulen incideren wil, soo moet men seer nauwe
toesien dat wy de adere niet en snijden die aen de wortele der selver glandulen leyt, ende
die haer het voetsel aenbrengt, want alsulcx dickwils een groote uytstortinghe des bloets doet
verwecken, waer uyt ten lesten een groot perijckel comt’, schreef ook Tagaultius.66 Een gesteeld
gezwel aan de schouder mocht met het brandijzer (cauteriseerbout, caute rium) worden
verwijderd, maar een ‘wen […] die plat op die schouder leght’ moest vanwege het gevaar
van bloeding ongemoeid worden gelaten (425). Bij ‘een wenne die komt van het hart’
(426a) moet men denken aan een gezwel dat met de halsslagader (de Arteria carotis, die als
uitgang van het hart naar de hersenen werd beschouwd) is verbonden en dat bij
beschadiging een zodanige bloeding geeft dat de patiënt overlijdt. Bij dat anatomische
beeld past het gevaar op een verlamming met fatale gevolgen: ‘die selve stervet in 20 oft 30

dagen, dat is gewis’. Minstens even gevaarlijk was een beschadiging van de mediaanader
(Vena mediana) bij de behandeling van een knobbel (426b: ‘die korne het als een wenne’)
in de elleboogholte.
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Voor de ‘wen’ in keel worden twee situaties beschreven (426b-c): één waarbij elke vorm van
behandeling met cauter, lancet of corrosiva achterwege moet worden gelaten, en één
waarbij het gezwel eerst met corrosiva (ook caustieke medicamenten genoemd), zoals gebrand
aluin (Alumen ustum), moet worden bewerkt en dan moet worden weggesneden. Een ‘wen’
op de bovenarm en het ooglid moet eerst met corrosiva worden behandeld; daar na volgt het
insnijden (niet wegsnijden) van de zwelling en de applicatie van adstringentia, zoals arseen
(Arsenicum), aluinpoeder (Alumen) en malrovesap (Marrubium album L.): ‘soo hielet die
wonde gelijck als een ander wonde’.

In de passage over de ontwrichtingen (luxaties) kondigt Douwe Ales de behandeling aan
als ‘een probeer konst’, waarmee verwezen wordt naar de daartoe benodigde vaardigheden
die worden verkregen door oefening. De behandeling van luxaties behoorde tot het werk -
terrein van zowel de chirurgijn als de eerder genoemde ledezetter naar wie Douwe Ales
verwijst met de term ‘meister’ (429). Maar omdat bij luxaties geen snijvaardigheid aan de
orde is, konden de vereiste handelingen ook gemakkelijk door niet-chirurgisch geschoolde
en getrainde lieden worden uitgevoerd.

Van de zes belangrijkste ontwrichtingen (onderkaak, bovenarm, ellenboog, pols, dijbeen en
enkel) worden telkens de symptomen genoemd die een juiste diagnose mogelijk maken, en
wordt (behalve in 433) de behandelprocedure beschreven, met de hulpmiddelen die daar bij
nodig kunnen zijn, zoals een ladder (430), voetenbankje (429: ‘noet [= voet] schamel’ en
430-431: ‘voetbanck’) en stoel (431-432). Voor de behandeling van de ontwrichte enkel wordt
overigens kortheidshalve verwezen naar de passage over de pols (432: ‘des gelijcken doet
ock met die voeten’). Minstens even belangrijk als de behandeling was de nabehandeling:
met verzachtende en pijnstillende middelen (zalf van de knoppen van de Populus nigra L. en
van de bladeren van de Altheae officinalis L., beter bekend als ‘dialtia’, 429) en met ver band of
touw (430: ‘en kluwen met garen’) om het gewricht te fixeren. Tweemaal (429, 431) wordt in
dat verband melding gemaakt van een kleefpleister, door Douwe Ales een ‘excrose plaester’
(Emplastrum oxycroceum, ook wel Emplastrum galbani rubrum) genoemd.

Dassage eindigt abrupt, midden op een pagina, waarna de reeks van recepten wordt
voortgezet (F). Het gevolg is, dat de behandeling van de heupontwrichting is weggevallen
en dat roept vragen op over de werkwijze van Douwe Ales. Miste hij het vervolg van de
(onbekende)67 bron die hij kopieerde? Realiseerde hij zich, op dit punt gekomen, dat hij
de vereiste manuele vaardigheden miste om de beschreven therapie ooit in praktijk te
kunnen brengen? Of blijkt hier toch sprake van een ‘blinde’ kopieerlust of schrijfdrang,
waar bij het belang van de inhoud ondergeschikt was aan het bezit van medisch-farma ceu -
tische teksten?

Buiten de besproken chirurgische paragrafen vindt men in de receptenboeken van Douwe
Ales nog op vier andere plaatsen een vermelding of verwijzing naar heelkundige ingrepen.
De eerste twee zijn verwijzingen – eigenlijk indirecte voorschriften (‘doet se laaten’) – naar
een aderlating, namelijk in een recept (141) om bij een gehuwde of ongehuwde vrouw (‘een
vrou ofte luichters’)68 niet alleen door farmaceutische middelen de men struatie op te
roepen (een abortivum?), maar ook door het laten openen van ‘die moeder aeren’ (Vena
sa phe  na). De derde heelkundige passage betreft wel degelijk een instructie voor een heel -
kundige behandeling, namelijk van een hoornvlies dat met ‘peerlen ofte fellen’ (zie hierna)

80 H O O F D S T U K V I E R



was aangetast (602). Na een uitgebreide medicamenteuze voor behan de ling, terwijl een
hel per (‘dit blasen moet gedaen sijn bij een ander’) al gember kauwend zachtjes in het oog
van de patiënt69 moest blazen (‘met den adem tochte […]in de oogen adamen’) en in tus -
sen de ogen met de handen moest open houden, ‘soo sal men neemen eenen sijlveren
spelde plat gemackt ende schrap die felekens daer meede soetelijck af ’. Of deze ingreep
ooit door Douwe Ales zelf is uitgevoerd, staat te bezien. Ook hij zal voor een heelkundige
behandeling van de ogen liever een beroep hebben gedaan op een oogmeester die bij tijd
en wijle de Friese Wouden tot zijn territoor maakte.

Het vierde recept waarin een manuele vaardigheid wordt genoemd, betreft een vrouw die
lijdt aan ‘dat opstiegen der moeder’ en die daarvoor met behulp van stoving (fomentatio)
wordt behandeld (308). Het bijzondere is niet alleen de indicatie die tot een gynaeco -
logische praktijkvoering behoort, en ook niet het gebruik van een aromatische stoving
van de uit- en inwendige geslachtsorganen (‘en stoowe die frouwe van onderen op soodat
die wasem haer van onderen optreckt’), maar vooral het aanleggen van een tourniquet
even boven de knie om te voorkomen dat het bloed zich zou verplaatsen op het moment
dat de baarmoeder door de walgelijke stank van de bevergeil (Castoreum) die via de neus
naar binnen slaat, gedwongen wordt weer op haar oude positie terug te keren (zie verder
4.4.1 vrouwenziekten).

4.4 Douwe Ales’ receptenverzameling

Verdeeld over vier clusters [D, F, H en K] zou Douwe Ales, althans wanneer men bij de tel -
ling afgaat op de nummering die is toegevoegd, in totaal 650 ‘recepten’ hebben verzameld.
Eerder is al (zie 3.6) aangegeven dat 30 recepten dubbel zijn genoteerd, dat wil zeggen, in
identieke of bijna identieke bewoordingen (met opmerkelijke verschillen in spelling) en met
dezelfde of bijna dezelfde ingrediënten. Deze dubbele recepten brengen spellings va rianten
gemakkelijk aan het licht (zie 3.4.1), en zijn ook zeer geschikt als hulpmiddel bij tran scrip -
tieproblemen, voor het aanbrengen van correcties en voor het maken van conjec turen. Onder
de 620 resterende ‘recepten’ vindt men verder nog allerlei niet-farmaceutische voorschriften,
namelijk tien ‘recepten’ die geen therapeutisch doel dienen maar gericht zijn op prognose,
diagnostiek en preventie (zie hierna); een verdwaalde, eerder besproken bezwering (302);
een addendum met de opsomming van 24 ‘gebreken’ als indicatie voor de vier pacifica die
daaraan voorafgaande zijn beschreven (256-260); een beschrijving van de werking van de
ingrediënten van een heidense wond- en kwijldrank (415); een dubbel-recept (454), en nog
vijf ‘recepten’ (201, 209-212) voor middelen die niet de ziekte, maar de dragers van ziek ten c.q.
ziekteverwekkers bestrijden, namelijk kleerluizen (Pediculi vestimentorum, Rickettsiae) en
luizen op de menselijke huid (Pediculi humani corporis). Daarentegen worden de para sie ten
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op de hoofdhuid (o.a. de Pediculi humani capitis) bestreden als onderdeel van het ziekteproces
dat zij inmiddels in gang hebben gezet, zoals nog zal blijken. Het totale aantal farmaceutische
voorschriften dat Douwe Ales ons heeft overgeleverd komt na deze cor rec ties uit op 603.

Tot de diagnostische voorschriften behoren een fraaie beschrijving hoe men een lijder
aan Spaanse pokken (syfilis) kan herkennen (178); een simpele procedure om te bepalen of
iemand ‘laseregh is of niet’ (401),70 en een bloedschouw (hematoscopie) die informatie zou
kunnen verschaffen over de periode (tot wel tien jaar toe) dat een ziekte had geduurd
(422). In het laatste geval gaat het kennelijk om bloed dat door aderlating was verkregen
en waarvan werd aangenomen dat het met zwarte gal was gemengd. Als herkomst van het
zwart bloed waarover wordt gesproken, liggen bloedbraken (hematemesis) of bloed ont -
lasting (melena) voor de hand.71

De drie prognostische voorschriften zijn gebaseerd op het al of niet uitbraken van een
toegediend middel. In twee gevallen gaat het om de smeer- of walwortel (Symphytum offi -
ci na le L.) om te bepalen ‘oft die quetsuire doodlijck is of niet’ (185)72 en ‘oft die mensche
leewen ofte sterven sal aen ’t gebreck’ (405). In het derde geval werd nootmuskaat voor -
geschreven om te bepalen of een ziekte dodelijk was (578). Zulke eenvoudige hulpmiddelen
staan in schril contrast met de uitvoerige overwegingen die medicinae doctores in het spoor
van de antieke geneeskunde aan hun prognostiek ten grondslag legden.73

Tot de preventieve middelen behoren vooral de recepten tegen de pest. De ‘proobeert
ende exparten dranck voor die pestelentsie’ (80) blijkt men in tijden van de pest alleen te
moeten nuttigen om van de ziekte verschoond te blijven (‘soo sult ghij vrij sin van alle fier
te ontfangen en te genaaken’). Ook het recept ‘voor de pest als ghij in die huisen gaet’ (246)
is enkel preventief bedoeld; het beschrijft het mengsel waarin het katoen moet worden
gedrenkt dat men in de oren en neusgaten moet stoppen, en somt de middelen op die
men, kennelijk alleen ter bescherming, bij het opstaan en gaan slapen moet innemen. Het
recept ‘om met des Godes hulpe’ de pest ‘van het eene steede op het ander te drieven’ (406)
kan men eveneens moeilijk therapeutisch duiden, maar lijkt een middel waarmee men de
geografische verspreiding van de ziekte wilde beïnvloeden. Het recept ‘om niet moe te
worden van loopen’ (247) valt eveneens onder de preventieve middelen. Tot dezelfde
categorie be hoort ten slotte ook de bijvoet (Artemisia vulgaris L.) die de gebruiker bescher -
ming moest bieden tegen toverij, vergiftiging en hondsdolheid (333: ‘oft hem een beest
beete dat duil ware’).

Bij een aantal recepten mist men de bijzonderheden over de ziekte(s) of aandoening(en)
waarvoor het middel was bedoeld. Met de nodige voorzichtigheid kan de indicatie uit de
context worden afgeleid of door vergelijking worden vastgesteld. Een bijzonder voorbeeld is
de ‘faijen dranck’ waarvoor drie onderling sterk gelijkende recepten worden gegeven (370,
371 en 377). Dezelfde receptuur vindt men grotendeels terug in de recepten 423 en 424,
waarvoor ‘die leevendige varen’ als indicatie wordt genoemd (zie ook 236: ‘die varen’). Soms
wordt de naam ‘varen’ gebruikt voor scheurbuik of reuma. De Franeker medicus Jelle Banga
(1786-1877) meldde in 1868 dat het woordje ‘varen’ in sommige delen van Friesland nog ge -
bruikelijk was voor jicht, vooral in combinatie met gewrichtszwelling. Zelf dacht hij dat het
ging om trichinose, een wormziekte door het eten van rauw of onvoldoende verhit varkens -
vlees.74 De medisch-historicus Erich Püschel (1904-1991) hield de ‘varen’ voor een psy chische
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aandoening.75 In de oorspronkelijke betekenis gaat het echter om een ontsteking die gevolgd
wordt door verettering onder de huid en eindigt met de vorming van een langdurig ette -
rende fistel.76 Dat verklaart wellicht ook de plaats van de recepten 370 en 371 aan het einde
van een serie recepten voor wonddranken.

Bij het eerder genoemde kwartet van recepten met hars/pek, was en ‘schapenongel’ als
basisingrediënten gaat het in alle gevallen om een trekzalf, terwijl dit maar bij één van
deze recepten wordt vermeld (74). De drie andere recepten worden gepresenteerd als een
‘plaester gratijoden heelplaester’ (74: Emplastrum Gratia Dei) die in verschillende kleuren
kan worden bereid (wit, geel of groen), om een ‘swarte salwe om swellen door te trecken
en te heelen’ (85) en om een ‘kostelijcke salf ’ (305) in vier kleurvarianten (wit, bruin, zwart
en geel). De toevoeging: ‘deese salwe is alle maneeren goet, waertoe ghij het van doen hebt’
lijkt een toevoeging van Douwe Ales zelf, die het middel mogelijk voor allerlei met succes
heeft gebruikt. Zoals Huizenga al in zijn studie over het Gratia Dei-recept heeft vastgesteld,
illustreren zulke toevoegingen en ook de gesignaleerde variatie van ingrediënten, het vrije
gebruik (op basis van empirie en los van autoriteit) van de bronnen waaraan deze recepten
zijn ontleend.77 Het recept voor roosolie (317: Oleum rosarum) is blijkbaar bedoeld om een
ingrediënt te bereiden dat onderdeel is van vele andere recepten waarbij wel een indicatie
wordt genoemd (13, 71, 88, 90, 100, 101, 150, 296, 319, 324, 462, 556, 557, 586, 651). Dezelfde
relatie is er tussen het recept tegen de ‘quetsuiren in ’t lijf ’ waarin ‘balsum olie’ het enige
ingrediënt is (53, 158),78 en de recepten voor de bereiding van allerlei balsems waarvoor geen
indicaties worden genoemd, zoals de ‘oprechte ijtalijaensche balsum’ (120, 655), de ‘op reechte
wilde boere balsum’ (121) en de ‘kostelijcke groene meijbalsum’ (324) die overigens wat betreft
de samenstelling als een variant van het Gratia Dei-recept mag worden beschouwd.
Tien recepten, waaronder de eerder genoemde serie van vier ‘pacificum’-dranken (256-
259/260) en ‘kostelijcke salf ’ (305), zijn bedoeld om een panacee te bereiden. Weliswaar
wor den er in sommige van de recepten allerlei specifieke indicaties opgesomd, maar die
zijn blijkbaar bedoeld om het brede, zo niet alles omvattende werkingsspectrum van het
desbetreffende middel te illustreren. Bij de ‘dranck voor veel kranckheeden der mensche’
(116) noemt Douwe Ales de ‘waetersuicht, scharbuick, inwendigh koorts, verronnen bloet tot
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apstuinien, veruichte leeden en verwrongen, en vele anders meer’. De ‘meedecael dranch
boowen alle drancken’ (331) wordt aanbevolen ‘voor alle banden omt harte, teegen gich -
tigheit ofte tot sieckte ofte verkoutheid al waer een mensche ale tijt sieck, ofte verdrooght’.
Ook verschafte deze drank ‘aptijt’ en werd hij gebruikt ‘tot alle kranckheit al waer se ge dra -
gen 7 jaer’. Bij de ‘goeden konst teegen feele inwendege gebreeken’ (409, [662], 664)79 worden
een ‘quade mage’, ‘benauteit om ’t harte’, koorts en ‘het water’ genoemd, evenals een ziekte ‘die
leewer en lange [= longe] verteert en vermindert’, betovering (‘die gaet oft hij betovert is’)
en langdurig lijden (‘die met een lange krancheit gegaen heeft en niemant weet wat hem
letten mach al hade hij het gedragen langer dan seeven ijaer’. Tot de panacee-serie behoren
verder de ‘goede kuinst teegen veele gebreeken, die dat menschelijcke lichaem aen koomen,
inwindigh ofte uitwendegh’ (253) en de ‘dranck van alle inwindige sicten om ’t hart, om
die borst, in die side ende voor in ’t lijf van kolde en hitte’ (434). In de paragraaf over de
afzonderlijke indicaties (4.4.1) zijn de voorbeelden die Douwe Ales in de panacee-recepten
noemt, onderdeel van de toelichtingen gemaakt.

Ten slotte zijn er verschillende recepten die geen indicatie vermelden, maar wel de wer -
king aangeven en zo de toepassing van het middel verduidelijken. Tot die categorie behoren
de purgeermiddelen, bedoeld om het lichaam te zuiveren (catharsis), meestal door rei ni ging
van de darm (391: ‘een goede exelente purgaetsie om van onderen te purgeren’ en 549: ‘pur -
gatije teegen die pocken […] als ghij te stoell wilt’), maar soms ook door zui vering van het
bloed (146: ‘purgatije om bloet te suiveren’, 160; hetzelfde middel als onderdeel van 517:
‘voor een druijpaert geprobeert’). In beide gevallen is er geen sprake van een aandoening
van de darm of het bloed die als indicatie geldt, maar is de purgatie be doeld als algemene
behandeling. Soms wordt de purgatie niet nader omschreven (337, 421), maar blijkt uit de
ingrediënten (vgl. 549) dat het om een darmzuivering gaat. Het gebruik van de clysteer spuit,
eveneens bedoeld als algemeen middel ter zuivering van de darmen en daarmee van het
lichaam als geheel, komt alleen in recept 177 in beeld (‘om mede te spuijten’) wanneer de
ingrediënten worden opgesomd waarmee de clysteerspuit moest worden gevuld, in clu sief de
stukjes kampfer die men – keurig verpakt in ‘diefrente [verschillende] panpiertiens’ – bij de
apotheker moest laten bereiden.

4.4.1 De indicaties
Om de farmaceutische delen van Douwe Ales’ receptenboeken inhoudelijk te bestuderen
en de recepten hun medisch-farmaceutische betekenis te geven kunnen twee sporen
worden gevolgd. Het gebruikelijk spoor is de identificatie van de simplicia en de botanisch-
farmaceutische annotering daarvan, zodat alle aandacht uitgaat naar de ingrediënten. Hier
wordt gekozen voor een meer medisch-historische benadering die het spoor volgt van de
indicaties c.q. de klachten waarvoor de recepten genezing moeten geven. De term indicatie
wordt daarbij niet in haar actuele betekenis gebruikt, zoals gebruikelijk binnen het me dische
regiem van een therapie of receptuur die op zorgvuldige diagnostiek is ge baseerd, maar in de
betekenis van een klacht waarvoor het receptenboek een remedie verschaft. Eén indicatie
kan aan meer dan één recepten zijn gekoppeld. Andersom kunnen bij één recept ook meer
dan één indicaties horen. Aan de hand van de verschillende recepten zal een en ander worden
geïllustreerd en toegelicht.
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Een aantal recepten hebben geen orgaangebonden werking, maar richten zich op de behan -
de ling van algemene ziekten.
Koortsen. Zolang koorts als ziekte sui generis en niet als symptoom van ziekte werd
beschouwd, waren koortsmiddelen een belangrijk onderdeel van de farmacopee. In zijn
receptenboek noemt Douwe Ales verschillende koortstypen: de gewone koorts of de koort -
sen in het algemeen (69, 131, 149, 167, 260 en de serie van zes recepten 394-399, 409, 492, 573,
574, 659, 662, 664); de ‘inwendigh koorts’ (116, mogelijk ook bedoeld in 659: ‘als gij die koorts
op het lijf heeft’), en de intermitterende koortsen, namelijk de dagelijkse koorts (491: febris
continua), de anderdaagse koorts (167: febris quotidiana) en de derdedaagse koorts (167,
400: febris tertiana) of malaria, wat in de tijd van Douwe Ales – en nog lang daar na – een
endemische ziekte was.80 Bij de medicatie moest men rekening houden met het koorts -
verloop. Sommige recepten zijn bedoeld om bij het begin van de koorts te gebruiken (131:
‘als die koorts aenkomt’, 149: ‘als ghij koorts krijcht’, 167). In de recepten leest men dat de
koorts ont  staat in de lever: vandaar dat het leverkruid (Agrimonia eupa to ria L.) als koorts -
middel wordt aangeprezen (167: ‘is sonderlengh goet teegen die verhetegheit der leeuers
ende alle koortsen’).
Oedeem. Een tweede algemene ziekte is de waterzucht (oedema, hydrops) waarvoor 22

recepten beschikbaar zijn, deels in serie genoteerd (497-505, 652-654 en de receptenreeks
661-664, waarin waterzucht de enige of één van de genoemde indicaties is). Slechts in twee
gevallen wordt de waterzucht gelokaliseerd (41, 116, 229, 357: ‘tegen het water ofte teegen die
geene die die buick seer dick en hard is’, 409, 497: ‘teegen het ydroposun ofte water suicht’,
498-505, 550, 652-654, 661-664).
Kanker. De derde algemene aandoening is de kanker of het kankergezwel (cancer, carci -
no ma), waarbij men het moderne begrip van celwoekering moet loslaten om zich te
verplaatsen in de middeleeuwse en vroegmoderne geneeskunde die de kanker tot de huid -
aandoeningen rekende. Baten bespreekt de kanker in het hoofdstuk over de huid, in
aan sluiting op de para graaf over de verharde ulceratie (scirrhus).81 Kanker wordt daar be -
schreven als een ‘voort s ettende ulceratie, dewelcke men oock voor een soorte van fistel
hout’ (ulcus carcinomatosum, ulcus carcinodes). Was de ulceratie eenmaal uitgegroeid tot
een gezwel, dan viel er met recepten weinig meer te bereiken en moest het lancet of het
cauterium uitkomst bieden. In recept 64 wordt dit geïllustreerd door het woordje ‘seer’ als
synoniem voor ‘kancker’ te gebruiken. Douwe Ales, kennelijk puttend uit oude bronnen van
de magisch-religieuze geneeskunde, beschouwt deze aandoening als een levend wezen dat
zich voedt ten koste van de lijder. Bij Baten en zijn tijdgenoten zijn het de humores die de
hoofd rol spelen, en dan vooral de melancholische humeuren. Als effect van de behan de -
ling spreekt Douwe Ales daarom over het afsterven van de kanker (40, 64: ‘die kancker sal
daeraf eeten dat hij sterft’ en, nog nadrukkelijker, 597) en in het eerder genoemde magische
recept met de levende kikkers (67) ook over het verteren van de kanker. De meeste recepten
zijn voor (huid-)kanker in het algemeen (40, 64, 67, 592, 597, 656). Eenmaal is er sprake van
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‘alle quaet geswel’ (441). In het tweede receptenboek noemt Douwe Ales in een serie van zes
recepten verschillende bijzondere vormen van kanker, namelijk de zwarte kanker (gan graena
of carbunculus malignus, 593) waarbij de ziekte het lichaam binnendrong (‘dat gat daer
die kancker ine is’); de ‘kancker die doodt is’ (waarschijnlijk de niet-ulcererende kanker of
carcinus), genoemd in combinatie met ‘fijstelen’ (594); de zwarte kanker (cancer aqua tus) in
de mond die bij scheurbuik kon optreden (595, vgl. ook 64) en de witte kanker (596) waar -
mee misschien vitiligo of (een vorm van) lepra wordt bedoeld.
Intoxicaties. Tot de algemene ziekten kunnen ook de vergiftigingen worden gerekend. Of
het recept ‘voor een mensch, die gebeeten is van een duim’ (231) tot deze categorie be -
hoort, blijft onduidelijk zolang het woordje ‘duim’ niet is opgehelderd. De verwonding
waar van sprake is (‘hout die wonde soo lange open’) zou men kunnen opvatten als een ver -
 wonding van de duim, maar dit wordt onwaarschijnlijk door de tekst van recept 239 waar de
giftige beet van adder als een steekwond wordt voorgesteld (‘van een adder ge steeken’ resp.
de zalf die ‘op die wonde’ moet worden aangebracht; vgl. ook 134). In recept 42 gaat het bij
het ‘vergift in ’t lijf ’ blijkbaar om het gif van wormen, net als in recept 321 waar sprake is
van het ‘vernin van een worm gesteeken’.82

Huidziekten. De belangrijkste huidziekten, althans de huidziekten waarvoor bij Douwe
Ales de meeste recepten te vinden zijn, zijn die op de behaarde hoofdhuid (zie hierna). Tot
de overige aandoeningen behoren de wratten (verrucae) op de handen (262: ‘[…] wasschet
daerin handen in; ende schrapt die huit los totdat het vergaet’) en in het gelaat (464:
‘aensicht warten’); de likdoorns (clavi, 230, 237: ‘die lijckdoorn met die woortel’, 649) en
‘gebarste handen ofte gestooten of gesneedene’ (ragaden, 101). De huiduitslag (exan the ma) bij
allerlei infectieziekten (330: ‘alderhande seerijcheit, kinderpocken, muiselen [mazelen] ofte
andere diergelijcke gebreeken’) werd bestreden door de koorts te behandelen (‘deckt hem
dan wel warm toe, dat hij sweete; soo salt haest uit slaen’). Hetzelfde geldt voor de be han de -
ling van de ‘witte roos’ (erysipelas, 36, 63) die bij de wonden en wondbehandeling nog ter
sprake komt. Voor de behandeling van algemeen voorkomende (ernstige) huid ziekten kon
men in de tijd van Douwe Ales op de medische markt terecht bij schouw-, schurft- of pok -
meesters.83 Sommigen van deze protopecialisten claimden, net als de vele kruidenverkopers
(m/v), het bezit van een geheimmidel (vgl. 22: ‘een seckreet’, 83).
Overige algemene ziekten. Ten slotte vindt men in het handschrift van Douwe Ales nog
enkele zeer algemeen geïndiceerde recepten, namelijk voor ‘een lange duirende sieckte’ (260,
vgl. ook het bezweringsrecept 590); het recept van de Dokkumer pastoor Simons ‘om een
groote sijckte te genesen’ (589),84 en de recepten voor ‘pijnstillers’ (254: ‘om die pine te stil len’,
260: ‘onlijdelijke pine’, 261: ‘om pine tee stillen in het uiteste’). Bij het recept dat bedoeld is ‘om
wegh te neemen die blauigheit der wangen’ (350) gaat het om een symptoom dat zich niet aan
één ziektebeeld laat verbinden. Welke ziekte bedoeld wordt met ‘koekreuwe’ (486) blijft
onduidelijk. Uitgaande van de oude betekenis van het woordje ‘koek’ zou het om een ziekte
met verhardingen of knobbels (tuberculose?) kunnen gaan.

  De lokale aandoeningen kunnen hier in de bekende, ook door Wirsung en Baten in hun
Medicijn-boec gevolgde orde van het hoofd tot de voeten (a capite ad calcem) worden be -
sproken.
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Aandoeningen van het hoofd. Hoofdpijn is een aandoening met gradaties en vormen,
zoals ook Douwe Ales weet: er is gewone hoofdpijn (caephalalgia 51, 86, 107, 155, 532-534,
572), schele hoofdpijn (hemicrania, 195) en zware tot zeer zware hoofpijn, ‘soo dat men
schier van sijnnen wert’ (cephalaea 41, zie ook 107, 540). In het laatste geval zal er sprake
zijn geweest van migraine, of zoals Baten het beschrijft, van ‘een onlijdelijke hoofdpijne,
die somtijts ophout, dat men daerdoor meynt datse gantsch gedaen is, soo datse daerinne de
vallende sieckte ghelijckende is, ende nochtans so comense op haren tijt wederom […] bij vele
menschen so sterck, dattet schijnt datter yemant van binnen int hooft met een hamerken
light en clopt, ende dat haer het hooft bersten sal’.85 De hoofdpijn in recept 535 zal ook tot
deze categorie behoren: hierbij is ‘die mensche soo kranck in ’t hooft, dat hij niet weet wat
[hij] doet ende hij niet staen en kan en met den tanden knarset’. Deze beschrijving sluit
nauw aan op de vierde vorm van hoofdpijn die Douwe Ales in één adem noemt met de val -
lende ziekte, namelijk ‘koude hersen[en]’ (congelatio 157), een hoofdpijn die volgens Baten
‘achter uut den hoofde (comt)’, ‘den mensche alle ghevoelen ende roeren (beneemt)’ en lijkt
op de slaapziekte (lethargia) en stupor.86 In de vijf recepten tegen epi lep sie wordt deze ziekte
altijd ‘vallende si(e)ckte’ (41, 122, 156, 174) genoemd, met uitzondering van re cept 379 waar
sprake is van de ‘murbum agadilium ofte fallen suicht’ (morbus caducus, morbus comi ti alis).87

Het ‘rasende hooftseer van hijtte koomende’ (203, ook 536), bekend als de hitteberoerte
(ook: hitteslag, hyperthermie) of zonnesteek (heliosis), vindt zijn tegenhanger in de hoofd -
pijn die door koude wordt veroorzaakt, waarbij er – Batens Medicijn-boec volgend – niet
zozeer moet worden gedacht aan gewone verkoudheid, maar aan zware griep (influenza).
Volgens Baten ontstaat deze hoofdpijn ‘uut coude phlegmatijcke’ en veroorzaakt zij ‘be swaerte
aller leden, als oft sy in stucken geslagen ende ghebroken waren, de pijne en is niet al te groot,
sonder geswel ende dorst, slaperich, veel uutwerpens uut den mondt ende neusen, want
sulcken vochtigheyt wert in de siecken vermeerdert’.88 De aangewezen remedie is dan ‘om
quataren uit het hooft te tapen door de nuis’ en ‘druipelken[s] in die nuis op [te] trecken’:
‘den patient sal terstont niesen en alle vuilligheit sal terstont uitloopen; en die patient sal
terstont van pine geneesen sijn’ (129). De ‘katarendrocht’ wordt als bijkomende indicatie,
naast hoofd- en tandpijn, ook genoemd in recept 107. Bij andere hoofdpijn-patiënten van
wie het hoofd ‘verkoldet is (‘van loopen ofte arbeijdt)’ moest men de koude hu meuren
door prikkelende berokingen (kruidnagels, mirre, gember) laten afvloeien (537, 538). De
vermelding van hoofdpijn in combinatie met ‘die nije sijckte’ (572) betreft mogelijk een
verwijzing naar de Engelse zweetziekte (sudor anglicus), een mysterieuze epidemie die
tussen 1485 en 1551 in Engeland veel slachtoffers maakte, en waarvan de ziektesymptomen
en het ziektebeloop doen denken aan een ernstige influenza-infectie. De oorzaak wordt in
de moderne literatuur bij de virale zoönosen (Arbovirus, Hantavirus) gezocht.89
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82 Zie over de worm als pathogene factor Weijnen en Ficq-Weijnen, Ziektenamen (1995) 85-95.

83 Zie Prakken, ‘Van schouw-, schurft- en pokmeesters tot huidartsen’ (1976).

84 De ziekte laat zich niet identificeren: groot heeft hier de betekenis van ernstig.

85 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 23.

86 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 23.

87 De herkomst en betekenis van de term ‘Morbus agadilium’ heb ik niet kunnen vinden. 

88 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 29.

89 Zie Wylie en Collier, ‘The English sweating sickness (sudor anglicus)’ (1981).



Psychische aandoeningen. Aandoeningen die men nu tot de psychische aandoeningen
zou rekenen, zijn – meer nog dan algemeen al geldt – een lastig onderdeel van de retro -
dia gnostiek, omdat de terminologie onderdeel is van een geheel andere denkwereld dan
die van de mo der ne psychiatrie.90 Vijf recepten geeft Douwe Ales voor patiënten die lijden
aan be to vering, of zich althans gedragen alsof zij betoverd zijn (260, 409, 587, 662, 664).91

Tegen de gevreesde razernij door hondsdolheid (Rabies) worden drie recepten gegeven (54,
134,  348). Waar schijnlijk gaat het om dezelfde aandoening in de recepten waarin de indi ca -
tie om schre ven wordt als ‘raaserije int hooft’ (260) en ‘dulheit ofte raserije’ (378). Versterking
van de ‘harsenen, verstant en memorie’ (160) of alleen van de memorie (54, 260) lijkt een
meer algemene gezondheidsmaatregel, evenals de medicatie tegen nachtmerries (41) en
het gebruik van slaapmiddelen (260). In recept 59 blijkt echter duidelijk de relatie met de
psychiatrie, wanneer ‘krancksenige parsoonen’ wordt aangeraden de aanbevolen drank in
een donkere kamer, ‘meest op ’t bedde en alleenegh sonder verstoorenge’ te gebruiken,
‘want deese dranck sterckt het brijen’. In recept 539 wordt slapeloosheid (insomnia), die ook
als afzonderlijke indicatie wordt genoemd (214, 215, 269), in één adem genoemd met
krankzinnigheid, namelijk bij personen die ‘dat brijen gesoncken ware dat hij niet slapen
konde ofte mal van hoofde ware’ (539). Ook de nachtmerries (ephialtes nocturnes) behoren
tot het domein van de vroege psychiatrie, gelieerd als zij waren met het denken over de
succubus en incubus, de demonen die mannen resp. vrouwen tijdens hun slaap bezochten;
anderen beschouwden de nachtmerrie als een vorm van epilepsie.92

Hoofdhuidziekten. Van de huidziekten zijn de aandoeningen van de behaarde hoofd huid
het sterkst vertegenwoordigd. De bekendste aandoening is hier het hoofdzeer (favus, tinea
capitis: 30-32, 47, 50, 89, 117, 118, 140, 202, 204, 332, 351, 384, 483, 485), door Baten beschreven
als ‘een afschouwende gebreck […] met roven, schelveren, verderven ende uutvallen des
hayrs met veel jeuckten, stancx ende schouwelicke mismaeckheyt’.93 Door secundaire
infecties konden allerlei zwellingen (202: ‘swunlen’) optreden. Een kwart van deze recepten
was bedoeld voor de behandeling van hoofdzeer bij kinderen (89, 332, 483, 485). Andere
huidziekten die veelvuldig op het hoofd voorkomen, zijn de haarworm (herpes scabiosus),
ook wel ringworm (61: ‘rijtworm’) genoemd, beschreven als ‘een verheffinge in de huyt,
met roodigheydt, jeucksel, ende kleine peuckelkens’ waarbij het wormpje zich nestelt in de
huid (39, 50, 61, 135, 148, 205, 314, 389, 456, 484);94 de hoofdluis (pediculosis capitis, 208); de
dauwworm (crusta lactea of ser pi ginosa) die vooral kinderen treft (205, 484); de schurft
(scabies, schoorfde hoofden en ‘ruijde’ of ‘ruidigheit’: 22, 25, 50, 83, 84, 161, 197, 208, 307, 449,
566-568, vgl. ook A24) en de kaalheid (alopecia, 206, 207). De benaming ‘ruijde’ of kwalificatie
‘ruidich’ voor schurft, die niet al leen op het hoofd maar ook elders op het lichaam kan
voorkomen (119, 244, 276, 310, 478: ‘bienen die ruidich sijn’, 487, 660), vindt men terug in de
naam van het middel dat daarbij werd voorgeschreven, namelijk: ruitzalf (119, 276, 310). Het
feit dat de schurft soms in één adem wordt genoemd met andere huidaandoeningen (84:
‘quade presen des aen ge sechts’), maakt wel duidelijk dat de verschillende huidziekten
weliswaar sympto ma tisch konden worden onderscheiden, maar dat het ontbreken van een
adequate etiolo gische diagnostiek, gebaseerd op de identificatie van de verwekker (zoals de
schurftmijt)95 ruimte liet om uit eenlopende ziektebeelden onder dezelfde therapeutische
noemer te brengen. Recept 449, waar sprake is van ‘een warachtijch stuijck voor schoorft -
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heit als oft het laserije waer ende oock voor aldeleije ruijdijgheit, swellenge ende andere
seeren’, is daar een mooi voorbeeld van.
Aandoeningen van het gelaat. Ditzelfde recept (449) eindigt met een samenvatting (‘al -
derleij seerijcheit des lijchaems uitwendech’), waarbij wordt verwezen naar de lepreuze
aantasting van het gelaat (‘ofte ock laserije ware in ’t aengesichte’; vgl. ook 615: ‘een lazers
aenschijn’). Elders geeft Douwe Ales ‘een raet tot een quadt aengesicht’ (94), en in zijn tweede
receptenboek vindt men een cluster van zes recepten (459-464) voor allerlei huid aan -
doeningen in het gelaat. Wat precies onder ‘alle plecken in ’t aengesecht’ (459) wordt
bedoeld is niet duidelijk, en wordt ook niet duidelijk uit de desbetreffende paragraaf met
hetzelfde opschrift in Batens Medicijn-boec.96 Bij ‘aensicht pusten’ (460, 461) kan Douwe
Ales allerlei huidziekten op het oog hebben gehad, in het bijzonder acne vulgaris of come -
dones. Bij de aandoening ‘aensicht oploopen’ (463) moet men denken aan een gezwollen
gezicht c.q. een gezicht met zwellingen of puisten. Aan het slot van het tweede recepten boek
vindt men nog een serie van vijf recepten (611-614) voor sproeten (‘sprooten’ en ‘spooren’)
en pigmentvlekken (zoals lentigo) of moedervlekken (naevi). Voor de ‘pokelen’ die in recept
613 worden genoemd, geeft Douwe Ales zelf de (sterk verbasterde, onher ken baar geworden)
vaktermen, namelijk ‘roode opsitatis ofte burdulus’, waarmee kennelijk de carbunculus wordt
bedoeld. Over de indicatie ‘aensicht klaer te maken’ (462) geeft Battus ons helderheid door
te verklaren dat daarvoor medicatie moest worden gebruikt ‘so yemant een doncker ende
droevich aangesicht hadde’.97

Oogaandoeningen. Met veertig recepten zijn de oogkwalen een belangrijke categorie in
Douwe Ales’ receptenboeken. Het optreden van gespecialiseerde oogoperateurs of ocu lis -
ten c.q. staarstekers laat zien dat er op de medische markt waarop ook Douwe Ales zijn rol
speelde, veel vraag was naar behandeling van oogziekten. De chirurgische behandeling van
de staar (cataracta) wordt overigens in zijn receptenboeken niet genoemd. Buiten de bekende
medische en (medisch-)chirurgische handboeken, Batens Medicijn-boec niet uitge zon -
derd,98 waren er al in de vroegmoderne geneeskunde oogheelkundige monografieën in
omloop, zoals het bekende werk van Jacques Guillemeau (Traité des maladies de l’oeil, 1584)
waarvan in 1597 een Nederlandse vertaling verscheen.99 Of Douwe van deze werken gebruik
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90 Van de uitgebreide literatuur wordt hier alleen de studie genoemd van Beek, Waanzin in de Middeleeuwen (1969).
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92 Zie Roscher, Ephialtes (1900).

93 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 40.

94 WNT, s.v. haarworm, citaat van Van Beverwijck, Heelkunde.

95 Zie Schuurmans Stekhoven, ‘Geschiedenis van het schurftonderzoek’ (1919).

96 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 44-45.

97 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 47.
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heeft gemaakt, blijft onzeker, ook al kunnen de series oogrecepten (i.h.b. 454-458, 543-546

en 600-605) daarvoor een aanwijzing zijn.
Tegen oogkwalen in het algemeen werd op grote schaal gebruik gemaakt van oogwaters

(collyria). Ook bij Douwe Ales zijn er recepten voor te vinden (34: ‘oogen waater, dat goet en
oprecht is’ en 546), in het bijzonder een (dubbel genoteerd) recept ‘om te maaken water om
te geneesen alle manieren van seere oogen soo veel des menschen oower koomen mach, is ’t
vette, bruine ofte neewel; ende in wat manieren blintheit’ (58, 200). De ervaringen van
Douwe Ales of van een van zijn bronnen met de behandeling van oogkwalen komt mooi
tot uitdrukking in het recept ‘teegens kranckheit van ’t gesichte ende donckere oogen’, waarbij
hij noteert dat ‘soo wel jongen als ouden en soo wel een gesonde als sieke’ er ge bruik van
maken, ‘en dat dickmael beproeft is geweest ende overmits welcke ijck sach tot eener tijt drie
gebroeders verlost van ’t gebreck des siens’ (600).

Wanneer Douwe Ales recepten geeft ‘voor vierigheit der ogen of in de ogen’ (15, 77) en
‘voor roode en vuerege oogen’ (541) gaat het over ontstoken ogen die in de medische litera -
tuur zowel onder het brede begrip ophthalmia als onder het specifieke begrip ‘heete
ooghen’ (conjunctivitis) worden besproken.100 Onder ophthalmia rekent men bijvoorbeeld
de ‘oogen die swellen’ waarvan in recept 457 sprake is. De ‘vurigheid’ van de ontsteking
wordt in recept 541 duidelijk onderscheiden van de roodheid: als er ‘vuijr’ in het oog is
moet men niet alleen de oogdruppels met Lapis calaminaris gebruiken, maar ook een doek
drenken in zog waarin huislook (Sempervivum tectorum L.) is gemengd en die dan op het oog
binden, ‘soo treckt dat fuier daer uit’. Ophthalmia c.q. conjunctivitis zijn verder de be lang -
rijkste oorzaken van ‘het jeucken ende byten der oochselen’ (Baten)101 waarvoor de recepten
387 en 601 zijn bedoeld, en tevens van de pijnlijke ogen (‘om smerten van die oogen’)102

waarvoor recept 198 dienstig zou zijn. Naast de algemene behandeling van ‘alle maneren
van roode oogen’ (187) zijn er verschillende recepten tegen oogkwalen die het gevolg zijn
van uitwendig geweld (133, 165, 233: ‘als een mensche sin ooge beseert heeft dat het root ofte
bloedegeg is’, 458), zoals het bloedoog (haemophthalmos) en het gekneusde oog (contusio
bulbi).103 Met de ‘blauwe oogen’ van de recepten 126 (‘om blauwe oogen te verdriewen’,
164) zullen de hematomen bedoeld zijn die optreden door verwonding van de omliggende
weefsels en structuren van het oog.104 In het recept voor iemand ‘die geslagen is in ’t ooge’
(225) wordt het effect van het geweld in het midden gelaten.

Tot de aandoeningen van het oogbindvlies (conjunctiva) en het hoornvlies (cornea)
behoren de vlekken, vliezen en schellen die in verschillende recepten als indicatie worden
genoemd. Een nauwkeurige differentiatie van de oorzaken is niet goed mogelijk.105 Onge -
twijfeld ging het meestal om trachoom, of meer specifiek om het bloedrijke vlies (pannus
trachomatosus) dat bij deze ziekte het hoornvlies overgroeit; om de aandoening van de
conjunctiva bij scrofulose (phlyctaena conjunctivae), of om de ‘ooglap’ (pterygium of ptery -
gium pannus) die evenals de melkwitte vertroebeling van het hoornvlies (albugo oculi of
leucoma) ook wel ‘oogparel’ werd genoemd.106 Douwe Ales zelf spreekt over ‘oogen daer
peerlen op sin’ (97, 456); ‘peerlen ofte fellen op die oogen’ (602); ‘schellen en die littee kenen
die op die oogen wassen’ (168); een ‘vleck van een oge’ (417), ‘oogen vlecken ofte schellen’
(455) en ‘fleck[en] en fulnisse ut die oogen’ (604). Waar Douwe Ales het (Friese)107 woord
‘flie’ gebruikt (218, 240: ‘een ooge daer een flij opwast’, 543-545, 605), zal het om de zojuist
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genoemde ‘ooglap’ gaan. Gelet op het frequent voorkomen van trachoom zal het recept ter
behandeling van ‘geheeven oogen als oft se vallen willen’ (217) betrekking hebben op een
complicatie van deze ziekte (ptosis trachomatis), hoewel het symptoom ook bij allerlei
andere ziektebeelden te vinden is.108

De recepten vóór een ‘klaer gesecht’ (44) en ‘klaere oogen’ (45), of – tegengesteld gefor -
muleerd – tégen het ‘doncker gesecht’ (169), de ‘quade duijstere oogen’ (509), de ‘donckere
oogen’ (600, 603) en ‘quade oogen’ (604) zullen bedoeld zijn voor de behandeling van de
slechtziendheid die Guillemeau c.q. Baten beschrijven als ‘een continueele verduystering
of schemeringe des gesichts en dat sonder eenige apparentie van eenigh gebreck of hin der -
nisse der oogen, wesende nochtans ’t gesichte veel duysterder’ (ambliopia, caligo cornea).109

Ten slotte behoren tot deze categorie van oogmiddelen de recepten ‘voor oogen die traa -
nen’ (107, 454) en voor de onbegrepen indicatie ‘annadulced oculi’ (187).
KNO-ziekten. Het grote aantal recepten voor oogkwalen staat in schril contrast tot de vier
recepten die Douwe Ales voor doofheid noteert (123, 213, 548, 651). Als weten schap pe lijke
discipline én als medisch specialisme kwam de oorheelkunde pas veel later tot ontwikkeling,110

in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de behandeling van keel- en neusziekten. De
keelziekten die door Douwe Ales worden genoemd kunnen grotendeels als ziekten van de
ademhalingsorganen worden geclassificeerd. In het recept voor ‘onsteekende verhettinge
in de mont’ (33) is ook sprake van ontstoken en gezwollen amandelen (tonsillitis). Het daar
gebruikte Judasoor (Auricularia auricula-judae Quel.) zou men overigens ook als magisch
middel kunnen opvatten. Deze zwam groeit meestal aan een vlierboom en dat is de boom
waaraan volgens de overlevering de apostel Judas zich heeft verhangen (dood door
strangulatie van de keel!) na zijn verraad van Jezus.
Mond- en tandziekten. Scheurbuik (scorbutus) behoort tot de algemene ziekten, maar
manifesteert zich vooral in de mond. Het tandvlees wordt aangetast (gingivitis) en ver -
kleurt blauw (vgl. ‘blauwschuit’) of zwart, de tanden raken los en de adem gaat stinken
(foetor ex ore). In sommige recepten wordt de stinkende adem nadrukkelijk genoemd (41:
‘voor stenckende tantvlees ende quade mont’, 183: ‘voor die quade luicht’, 340: ‘schorbuick
ende quaet tantfleis, stenckende mont en alle quade monden’, 366: ‘vor stenckende adem en
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100 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 54 (‘Ooghen sieckte, Ophthalmia’).

101 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 49 en 56.
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107 Zie WNT, s.v. Vlei (IV). Het woord komt echter niet voor in het Woordenboek der Friese Taal, behalve als ‘vlo’.

108 Zie Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 69 (‘Vant ontloopen der ooghen als oftse uutvallen wilden’).

109 Guillemeau, Hondert en dertien gebreken (1678) 67.

110 Haverkamp, Ontwikkeling der oorheelkunde in Nederland (1947).



verotte tantvleis’).111 Andere recepten noemen alleen de tandvleesaandoening (65: ‘dat
tantvleis en dat gebreckelijck vleis in de mont’, 235: ‘voor die scharbuick in de mont, soodat
hem het tantfleis verfuilt ende verrot’). In recept 366 worden de blaren omschreven als
‘grau we bleinen’ en ‘vuierege bladeren’. Daarnaast zijn er nog acht recepten die volstaan
met de scheurbuik als indicatie te noemen (70, 116, 132, 162, 163, 242, 472, 529). Ook het ‘goet
montwaeter’ (68) zal behalve voor lijders aan stomatitis in het algemeen bedoeld zijn voor
lijders aan scheurbuik in het bijzonder. Bij de zojuist genoemde ‘onsteekende ver het tinge in
de mont’ (33) en ook bij de ‘vierige mont’ (46) moet men denken aan spruw (aphtae, candi -
diasis) dat tevens oorzaak kan zijn van ‘seerige lijppen’ (542). De witte uitslag die de ziekte
kenmerkt laat zich gemakkelijk associëren met de ‘vilt’ tanden (ruwe tanden: tand steen,
tandplaque?) die in hetzelfde recept (46) als indicatie wordt genoemd. Voor het overige
horen in deze rubriek de tand- en kiespijn thuis die in vroeger eeuwen de gezond heid en
het welzijn van jong en oud veelvuldig en ernstig verstoorde (4, 23, 29, 66, 98, 107, 329, 495,
571). Cariës zal daarbij een belangrijke boosdoener zijn geweest. Bij deze aan doening werd
gedacht aan de inwerking van tandwormen,112 zoals ook bij Douwe Ales is terug te vinden.
In het recept dat bestemd is voor iemand ‘die wormen ijn sin tanden heeft’ (322) zullen ‘die
wormen […] leevendich wechloopen’ na het spoelen van de mond met een afkooksel van
betram of tandwortel(!) (Anacyclus pyrethrum L.), hetzelfde simplicium dat wordt genoemd
in het recept bij scheurbuik en ‘alle quade monden, also datet tantulen en tanden swert
worden’ (340). Als alternatief voor het trekken van tanden (en kiezen) noteert Douwe Ales
het zaad van de heiloof of klimopplant (Hedera helix L.) als middel om ‘de tanden te doen
uitvallen’. Om de effectieve en agressieve werking van het middel te onderstrepen, wordt
de gebruiker gewaarschuwd alleen die tanden in te wrijven ‘die ghij quit weesen wijlt’ en
zo de andere te ontzien (216).113

Borstkwalen. Met 37 recepten, waarvan er 13 in twee series (188-194, 616-625) worden
gepresenteerd, zijn de aandoeningen van de borstorganen bij Douwe Ales ruim vertegen -
woordigd. Het aandeel wordt nog groter, wanneer men spreekt over de ziekten van de
adem  halingsorganen, waartoe ook de meeste keelziekten worden gerekend. De bena min -
gen zijn veelal te algemeen om er – al was het maar voor een beter begrip van de actieradius
van Douwe Ales’ receptuur – historische of contemporaine diagnoses aan te verbinden.114

Bij de keelziekten, waarvoor Douwe Ales acht recepten in één serie (221-228) noteerde,
gaat het om heesheid (221: ‘om een klare steem te maken’, 222-223: ‘om die steme te ster -
ken’) en keelontsteking (angina, squinantia, faryngitis, laryngitis) in allerlei gradaties (159:
‘voor een quaede kiele’; 349: ‘teegen een seere kieele’; 353: ‘voor een ruige keele, dat van
koude komt’; 354: ‘voor een ruige kiele die de steme beneemt’, en 366 ‘voor een bose keele’).
De hoest middelen (151: ‘om den hoest te verdriewen’, 260, 293: ‘voor hoest ende flunen [flui -
men]’, 506: ‘voor die hoest’, 648, en de deels genummerde serie van zeven recepten ‘tegen den
hoest’ 633-639) behoren tot dezelfde categorie. Bij de verstikkende keelaandoeningen (224:
‘die sin hals van die huich gewollen is, dat hij niet sluicken kan’, 227: ‘die de kiele ge wollen
is oft hij smooren sal’) denkt men direct aan difterie, maar deze diagnose ging in de tijd
van Douwe Ales nog schuil achter andere ziektenamen, zoals kroep (croup), angina mem -
bra na cea en laryngitis exsudatoria. Bij de ‘gebrecken in die kiele van den huich’ (226, 228)
is uvu litis de meest voor de hand liggende diagnose,115 ook al kan de aandoening onder deel
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zijn van andere ziektebeelden zoals aften en scrofulose. Voor de kinkhoest (pertussis) vindt
men bij Douwe Ales twee bijzondere recepten: één inwendig middel voor kinkhoest ‘die
lange geduirt heeft en is geprobert aen 2 a 3 persoonen’ (407) en één sympathetisch zalfje dat
door ‘meester Sijbbe Kamgieter is geprobeert en goed bevonden’ en dat op de polsen, ‘die
slaep van den hoofde ende onder het hol van die foeten’ moest worden gesmeerd (515, zie
ook 576).

Achter de ‘quade borst’ (49, 162, 616-620, 622, 625), ‘ainborstijcheijt’ (359, 621, zie ook
156), ‘naer borstijcheit’ (252), ‘korte adem’ (359) en een ‘seer boorst’ (624) zullen vooral
bron chitis, pleuris (pleuritis), longtering (phthisis, tuberculosis pulmonum) en astma schuil
zijn gegaan. Maar ook voor de gewone verkoudheid verschaffen de receptenboeken raad
(260, 331). Het middel dat ‘rieneght die boorst’ (221) en dat bedoeld was ‘om ’t harte te
reijnegen’ (186, 623: ‘dit reinecht dat hart boven maten en boven alle denck’) herkent men als
expec torantia. Twee recepten zijn expliciet bedoeld voor de zijdewee of pleuritis (598: als eenen
mensche sijn zijde soo seer doet dat hij hem niet lijden kan ijoft hem duijnckt sijn sijnnen te
verliesen, 599: ‘contra pleuresum’). Het recept ‘teegen apostumien ende swellenge der boorst
ende longe’ (24) zal bedoeld zijn voor een van de vormen van ette ren de ont ste kin gen van de
borstkas c.q. de longen (abscessus pulmonum, empyema, phthisis purulenta).116 Het bloed -
spuwen (sputum cruentum) en bloedhoesten (haemoptoë, haemorrhagia pulmonum) zijn twee
vormen van het ‘bloed opgeven’ (haemoptysis) die op grond van de receptteksten van Douwe
Ales niet altijd duidelijk zijn te onderscheiden van het bloedbraken (haemate mesis): voor de
recepten 55 en 56 en de serie van zeven recepten 188-194 wordt hier de haemoptysis als
indicatie gekozen.117 De onderliggende oorzaak was soms een ernstige verkoudheid c.q.
long ontsteking (vgl. 56: ‘dat van koude komt’), maar meestal de longtering, die in recept
496 expliciet als indicatie wordt genoemd.

Uit niets valt op te maken dat Douwe Ales op de hoogte is geweest van de ingrijpende
veranderingen in de opvattingen over de beweging van het hart en van het bloed na de ont -
dekking (1628) van de bloedcirculatie door William Harvey (1577-1648). Hij gebruikt nog
de oude term ‘hartader’ voor slagader (arteria) bij de opsomming van de effecten van een
pacificum (260), en bedoelt dan waarschijnlijk de behandeling van een aneurysma (‘een
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hartader geborsten’). Ook bij de vermelding van de ‘hartworm’ (491, in het recept voor een
febris continua) moet men afstand nemen van de moderne cardiovasculaire op vat tin gen: de
hartworm is daar niets anders dan de benaming van een algemene ziekteoorzaak.118

Benauwdheid en ‘banden’ (beklemmend gevoel) om het hart (331, 409, 662, 664) kan be -
trekking hebben op angina pectoris, maar evenzeer op een psychische toestand van vrees
en droefheid. Bovendien zijn het hart en de maag in de volksgeneeskunde en het medisch
denken van leken niet zelden synoniem door een verkeerde anatomische associatie bij de
lokalisatie van de symptomen.119 De omschrijving ‘alle inwindige sicten om ’t hart’ (434)
kan dan ook een breed scala aan long- en maagziekten omvatten.
Maag-darm-leverziekten. Verkeerde voeding en gebrek aan voedingshygiëne boden ruim
baan aan allerlei ziekten van maag en darmen. Behalve twee recepten tegen braken (57: ‘om
die geen eeten in houden en kunnen’, 245) en één tegen bloedbraken (109)120 vindt men in de
receptenboeken van Douwe Ales recepten voor maagklachten, zoals ‘een verfulde maage’
(182), ‘een quade mage’ (386) en ‘een kostelijck ende heerlijcke dranck voor alle de geene die
qualeck spisese verteeren konnen ofte ander sens gaen quinen met een ongesonde mage’
(411), buikpijn (108: ‘pine in die darmen’ en 152: ‘pine in die buick’) en diarree (250: ‘die
loop’, 368: ‘darmen verkout in t lijchaem’; zie ook 9: ‘met deese dranck kunt ghij alle buick -
loop stempen’). Dat er niet minder dan tien recepten te vinden zijn om bloedige ont lasting
te behandelen, laat zien dat de dysenterie (3, 14, 241, 362, 581, 582: ‘bloetganck’, 38: ‘roo loop’,
73: ‘bloet loop’ en 127, 142: ‘root melisoen’) in haar endemische en epidemische vorm een
ernstig probleem vormde.121 Om bij obstipatie de stoelgang te bevorderen noteert Douwe
Ales een serie van zeven, deels genummerde recepten (558-564) voor zetpillen (‘een sub -
stan tie om lange pillen die men achter in steeckt’) en nog twee losse recepten (81: ‘om te
helpen die geen stoelganck heeft’ en 408: ‘een goede laxatijf ’). Tot de gastro-enterale far -
ma cie be horen ook het recept tegen ‘verhoolen wint in die buick’ (355) en het middel tegen
de inge wandswormen (365). Met ‘het lanck eewel’ (315) zal Douwe Ales de hevige buikpijn
en buikkramp, veelal gepaard met fecaal braken, bij de passio iliaca of chordapsus op het
oog hebben gehad (in het Duits Darmgicht genoemd); niet de lendewee zoals het WNT ver -
on der stelt.122 Dat aambeien (haemorrhoïden), vroeger ook wel spenen, takken of vijgen
ge noemd, veelvuldig voorkwamen, wordt door Douwe Ales zelf geconstateerd wanneer hij
schrijft over ‘die tacken of ambeijen in ’t fondement daer veele manen en frouwen meede
beladen sin’ (404). Tegen deze kwaal, en tegen de fistels die niet zelden de anale ongemakken
compliceren, vindt men in de receptenboeken verschillende zowel in- als uitwendige
middelen (103, 166, 232, 297, 404, 508, 547). Ook bij de indicaties voor het gebruik van de
Egyptische heidense wonddrank worden de anale fistels genoemd (277, 346).
Zeven recepten zijn geïndiceerd bij geelzucht (icterus), door Douwe Ales ‘geele sickte’ (102,
144, 576, 577, 591) en ‘gielsuicht’ (219, 220) genoemd. Door deze ziekte hier onder de maag-
darm-leverziekten te rangschikken worden de niet-hepatische vormen van geelzucht
(bloedafbraak, voeding) niet uitgesloten. In vier van de zeven recepten (219, 220, 576, 577)
vindt men de stinkende gouwe (Chelidonium majus L.) en in drie ervan (ook) het saffraan
(Crocus sativus L.) als ingrediënt: twee planten met fel gele bloemen en dus passend bij de
idee van de eerder genoemde signaturenleer.
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Blaasziekten. De zeventien recepten ter behandeling van stenen in de blaas (calculus
vesicae) of, algemener, van stenen in de urinewegen (urolithiasis), bevestigen het beeld van
de vroeg-moderne geneeskunde waarin deze aandoening tot de belangrijke gezond heids -
problemen behoorde (145, 173-175, 363, 493-494, 579-580, 632 en de serie 640-647). Naast het
chirurgisch verwijderen dat door steensnijders (lithotomisten) werd gepraktiseerd,123 ver -
schaften de medicijnboeken – zoals van Douwe Ales – recepten voor allerlei inwendige
middelen om de steen tot poeder te maken (173: ‘den stien poer te maken’) of te ver brok ke -
len (579: ‘en breeckt die stien in die blase en doedt in stuijken afgaen’; 580: ‘soo breeckt die
stien en gaet in kleijne stuijken af ’; 640: ‘om den stien te doen breeken ende lossen’, etc.) en
ook uitwendig middelen, zoals de olie van de pijlbrem (Genista sagittalis L.) die op het
scrotum (‘die blase van die manlijcheit tot bijna dat fondament’) moest worden gesmeerd
(644). Opvallend is het grote aantal ‘steenrecepten’ dat Douwe Ales voorziet van een legiti -
mering of autorisatie door te verwijzen naar het geapprobeerde gebruik door befaamde
meesters uit de Oudheid en Middeleeuwen (632, 643-647; zie 3.5.2). Voor problemen met
de urinelozing, die in de regel worden veroorzaakt door urineweginfecties en blaasziekten
geeft Douwe Ales vijf recepten voor zowel inwendig (35: ‘om te helpen die sin waater niet
maken kan’, 518) als uitwendig (199, 519, 583) gebruik. Van deze middelen is de inwikkeling
van ‘het gehiele reetschap’ (de uitwendige genitalia) met warme paardenstront (199) on -
getwijfeld het opvallendste. Aparte recepten zijn er voor het ‘bloet pissen’ (haematurie,
234, 260), ‘die kolde pisse’ (238, 260) resp. de ‘drupel pis’ (strangurie, 440). Of er bij het re -
cept ‘voor snieden van ’t water’ (176) eveneens sprake is van strangurie, is onzeker. Mogelijk
wordt hier de snijdende pijn bedoeld die Baten beschrijft als ‘alsucken brandt in het water
[comt], dat de patyent anders niet en denct dan dat hem een vyer door de roede loopt’.124

Genitale en venerische ziekten. De venerische kwalen waarvoor Douwe Ales recepten
geeft, omvatten het gehele spectrum van ziekten die in de moderne dermato-venereologie
etiologisch scherp zijn afgebakend, maar die rond 1700 alleen op grond van de lokalisatie
en de belangrijkste symptomen werden gediagnosticeerd. De bekendste en ongetwijfeld
belangrijkste venerische kwaal was de (grote)125 pokken (syfilis, lues venerea), waarvoor in -
wendige galenische middelen – dranken en purgaties (vgl. 517) – worden voorgeschreven
(343: ‘een dranck teegen die pocken’, 412, 452 ‘een costelijcke dranck voor die pocken ofte
andere quade zickte in ’t mensche lijf ’, 453, 513, 549). De spagyrische middelen, waaronder
de kwikverbindingen, en de zweetton werden in de tijd van Douwe Ales vooral door de
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eerder genoemde pokmeesters toegepast.126 Het primaire affect (ulcus durum) en vooral de
gummata (gummata gallicum) die zich in een later stadium van deze ziekte openbaren als
cirkelvormige weefselwoekeringen (granulomata) met in het centrum weefselversterf (ne -
cro sis), worden door Douwe Ales op vijf plaatsen plastisch beschreven als gaten (179: ‘heeft
den patient gaten in ’t lijchaem’, 366: ‘al hadde men 20 of 30 gaten bij sin gemacht’, 436:
‘grooten in ’t lijf ’) of leemten (292: ‘die lemptere’, 419: ‘leemten uth die voeten en alle
lidmaten’). De tweede ziekte op de ranglijst van venerische kwalen is de druiper (gonor -
rhoea), die ongetwijfeld een rol speelde bij de vele mictieproblemen die hiervoor de revue
passeerden (180, 375, 451, 507, 517, 552). Als symptoom van de syfilis en gonorrhoea konden
de lymfklieren in de oksel en lies zwellen en vervolgens ontaarden door verettering en
abcesvorming. Voor patiënten met een dergelijk zogeheten klapoor of venusbuil (bubo
venereum) biedt Douwe Ales twee recepten (325, 341), waarvan de laatste gebruik maakt
van een loodverbinding (cerussa) als ingrediënt. Ook bij de behandeling van wratten ‘aen
’t einde van een mans manlijcheit en andersens’ (verrucae, condylomata acuminata)
gebruikt Douwe Ales een agressief (spagyrisch) middel, namelijk het koperrood (vitriolum,
sulfas ferri), terwijl de huidbeschadiging die hierop volgde (‘soo isser een klein gaetken’)
zorgvuldig met holwortel (Aristolochia longa/rotunda L.) werd nabehandeld (511). Tot de
recepten voor venerische ziekten zijn ook de recepten voor enkele algemeen beschreven
kwalen gerekend, namelijk de ‘mannen seerigheit’ (90), de eerder bij de magische midde len
beschreven onvruchtbaarheid (302: ‘een man de verdorwen is van eenegh dingh, dat hij geen
vreucht vortbrengen kan) en de ‘onreinheid’ waarvan sprake is in het enige vene ri sche recept
dat bedoeld is voor vrouwelijke lijders (553: ‘foor een besmette frouwe, die niet seer lange en
niet dickwels door een onreine manspersoon is besmet geweest’). Ten slotte is er nog de chi -
rur gische categorie van de testikelzwellingen, waartoe behalve de zaadbalkanker (carcinoma
testis) waarschijnlijk ook andere aandoeningen met zwelling van het scrotum (epididymitis,
hernia scrotalis, etc.) werden gerekend (87: ‘swellenge der kullen, 181: ‘een verkreegen dicke
kloot’, 344: ‘die sijn kloot geswollen is sooals een hooft’).

Vrouwenziekten. De ruime aandacht voor vrouwenkwalen (totaal 52 recepten!) vormt
een krachtige onderbouwing voor de stelling dat Douwe Ales zijn receptenboeken niet
uitsluitend voor eigen gebruik heeft aangelegd. Welke bronnen hij voor zijn gynaeco lo -
gische en obstetrische recepten heeft gebruikt, wordt nergens gespecificeerd. Overziet men
de indicaties voor Douwe Ales’ recepten dan behoren die tot de gangbare medisch-farma -
ceu tische literatuur over vrouwengeneeskunde uit de (late) Middeleeuwen en Renaissance,
zoals de vroege vroedvrouwenboekjes (Rosengaert-literatuur),127 de ‘Heimelijkheid der heime -
lijkheden’ en de geschriften van Vrouwe Trotula.128 Tot deze indicaties behoren de ‘rauicheit’
(113: branderigheid, schraalheid) van de ‘schaamelheit’ (vulva en/of vagina) en de witte vloed
(menstrua alba, fluor albus),129 waarvoor zowel inwendige (21, 82, 111, 112, 316, 440) als uit -
wendige (110: ‘met het waater sal se het lijf betten […] ende laet stil houden, en met den eers
wat hoogh legen, en sien wat God geewen wil’) middelen worden voorgeschreven. Vol gens de
zojuist genoemde literatuur was ook bij vrouwen met een afgekoelde baar moeder (‘die de
moeder verkolt is’) de witte vloed het belangrijkste symptoom.130 De therapie hiervoor
bestond uit het innemen van een mengsel van koeienstront en wijnazijn (7).
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Een afwijkende menstruatie beschouwde men als een zelfstandige aandoening, en tevens
als oorzaak van allerlei andere vrouwenkwalen. Of zoals Baten het formuleerde: ‘als [de
maentstonden ofte blommen] niet af en gaen, te veel gaen, onordentlic afgaen ofte leelic
van couleure zijn, so causeren sy aller meseriën, genegentheyt tot oncuysheyt ende veel derley
siecten’. Menstruatiebloed was volgens Baten ‘een coude, onverteerde grove materie ende
het bloet des ganschen lichaems, twelck […] in de lijfmoeder vergadert ende tot zijnder
tijt als een schadelicke materie wederom uutgedreven wert’.131 Tot de kleurveranderingen
rekende men de zojuist genoemde witte vloed, en de gelige (cholerische) en donkere (me -
lan  cho lische) menstrua. De rode vloed die in de recepten 16 en 109 als indicatie wordt
genoemd, heeft betrekking op bloedverlies tijdens de zwangerschap (haemorrhagia ante -
partum) of na de geboorte (haemorrhagia postpartum).132 In laatstgenoemd recept wordt de
vergelijking gemaakt met bloedbraken en dient het voorgeschreven middel om de aderen in
de baar moeder te sluiten en ‘die bevruchte vrouwe’ voor verder onheil te be hoeden. Tot de
menstruatiestoornissen behoren verder de ‘groote vloet der vrouwen’ (20: menor ragie, hyper -
menorroe); de veelvuldige menstruatie (polymenorroe, 79: ‘die haer stonden te veele heeft’)
en te weinig menstruaties (oligomenorroe, 27). De middelen ‘om een vrou ofte luichters den
vloed te doen koomen’ (141, 338, 361, 392) – in recept 141 gecombineerd met een lating van de
moederader (vena saphena) – waren bedoeld ter behandeling van secundaire (bij vrou wen die
eerder menstrueerden) resp. primaire (bij meisjes bij wie de menarche uitblijft) amenorroe.
Overigens zouden de voorgeschreven middelen ook als abortivum kunnen zijn toegepast.133

Met negen recepten die bedoeld zijn om het ‘opstijgen’ der baarmoeder te genezen
vormen de ‘opvliegers’ (passio hysterica, suffocatio uterina, uteri adscensus, etc.) bij vrouwen
in de menopauze of het climacterium bij Douwe Ales een belangrijk thema. Baten beschreef
dit ‘opstijgen ofte optrecken der moeder’ als een ‘schrickelicke sieckte, ghelijck in veel
dingen de vallende sieckte epilepsiae, ende de groote onmacht syncopi, om dieswille, dat
dese lijfmoeder groote gemeynschap heeft met der herten, arterien, hersenen ende met de
vellekens die de hersenen bedecken. Dit ghebreck’, zo licht Baten nader toe, ‘dat compt de
vrouwe aen uit diversche oorsaken, ende principalic wanneer hare maentsieckte op  ghe -
houden werdt. Jae, dat noch meer is, door de ophoudinghe hares naturelicken zaedts
sonderlinghe derghener die des mans conversatie ghewoone zijn, ende nu ontbeeren
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126 Zie Prakken, ‘Van schouw-, schurft- en pokmeesters tot huidartsen’ (1976) en Nater, Kwik, pokhout en arseen (1975).

127 Zie Broers, ‘Rosengaerden der bevruchte vrouwen’ (1864); idem, ‘Onze oude vroedvrouwenboeken’ (1871) en ‘Onze

oude vroedvrouwenboeken’ (1872).

128 Uitvoerig bij Diepgen, Frau und Frauenheilkunde (1963); Elaut, Der vrouwen heimlicheid (1974); Rowland, Medieval

woman’s guide to health (1981); Hallaert, The ‘Sekenesse of wymmen’ (1982); Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaan -

de ren (1983) en vooral Green, The Trotula (2002).

129 In recept 316 is sprake van ‘het witte water’. Deze indicatie is hier als synoniem van ‘witte vloed’ opgevat. Bij Metztke,

Lexikon der historischen Krankheitsbezeichnungen (1984) 62-63 en 121 wordt ‘weiBer FluB’ geïdentificeerd als ‘Ruhr’!

130 Zie Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen (1984) 136 en Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 412: ‘Dan so

verre als dit ghebreck uut coude procedeert […]’.

131 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 401.

132 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 438-439: ‘Tegens het overvloedich vloeyen na de geboorte’.

133 Zie voor de gangbare abortiva Lewin, Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel (1904) en meer historisch

Riddle, Eve’s herbs ( 1999).



moeten, als weduwen, ende verouderde dochters. Want mitsdien het voorschreven zaet bij de
selve also opghehouden werdt, soo causeren daeruut veel winden in de moeder, die de selve
also op drijven, datse somtijdts tot aen het diaphragma druckt.’134 In de onder ha vige recepten
gaat het meest om inwendige middelen (6, 139, 154, 260, 530), soms in combinatie met
uitwendige (10, 136). Het eerder genoemde recept 308 waarin een vrouw wordt geadviseerd
haar baarmoeder te fomenteren en tegelijkertijd zowel een tourniquet om haar dijen aan
te leggen als een stuk bevergeil (Castoreum) onder de neus te houden om de baarmoeder
‘weeder op haer rechte platse’ te krijgen, verraadt de plastische voorstelling over de be -
weeg lijkheid van de baarmoeder in het lichaam. Dezelfde voorstelling vindt men terug in
recept 531, waar het recept vergezeld gaat met de waarschuwing het middel niet ‘te veel ofte
fack’ te gebruiken, ‘opdat sij [=de baarmoeder] niet voor die blase en schiet al [en] te haestegh
gestilt en wort en alsoo het waterlossen beneemt’. Voor vrouwen bij wie de op vliegers gepaard
gaan met ‘grote pine in ’t hooft […] dat se needer vallen en pine in ’t hooft hebben’ noteert
Douwe Ales nog een speciaal recept (385), met als toegift een medicament dat ‘op een
stuick butter broot gegeeten’ moet worden en dat bedoeld was om ‘die pine van ’t herte’
te verdrijven. Die hartpijn (cardialgia, cardiaca passio) is hier vooral bedoeld als symptoom
van een bedrukte en beklemde gemoedstoestand, zoals ook het geval is in de beide recepten
voor (kraam)vrouwen ‘daert om ’t harte leit’ (435, 438).

Opmerkelijk zijn de beide recepten om een verzakking van de baarmoeder (prolapsus
uteri) te behandelen. Het eerste recept (575) beschrijft als ‘ecxcelente konst’ het ver vaar -
digen van een bol van ‘maagdenwas’ (caera pura) die als een blokkade in de vagina moest
worden in ge bracht, en dus feitelijk geen medicament was, maar een mechanisch hulp -
middel. Het tweede recept (586) spreekt over een smeersel van rozenolie met verpulverde
schalen van bebroede eieren (‘doppen van eijers daer de kuckens uut sijn’) waarmee op
metafore wijze wordt verwezen naar het ‘gebroken’ omhulsel dat de baarmoeder inwendig
in positie houdt (575: ‘een frouwe, die gebrooken is dat tot haer froulijckheit uuthanght’).

Voor barende vrouwen heeft Douwe Ales ‘probeert raet’ van een hoog magisch gehalte.
Het eerste middel (5) bestaat uit zwart geblakerde haver dat in een ‘tamelick lanck’ zakje
op het ‘kruis van den ruige’ (kruising van wervelkolom en bekkenkammen, de cristae
iliacae) moet worden gelegd, waarna de vrouw het poeder van in hennepafval (‘hiede’)135

verbrande muskaat (Myristica fragrans), opgelost in warme Rijnse wijn, moest drinken.
Een tweede middel (18: ‘om een vrouwe terstont van ’t kint verlost te worden’) bestaat uit
een kauwsel van lavendelbladen (Lavandula stoechas L.) dat direct het beoogde effect zou
hebben wanneer ze bij de vrouw op de navel zou worden gelegd. Ook de ‘remeedie voor een
die in arbeit is en niet verlost kan worden’ (48, 143) voegt zich door de signatuur (zie 4.3.3)
van de kreeftsogen (Oculi cancri) en de amber- of barnsteen (Sucinum) onder de magische
middelen. In recept 28 wordt gebruik gemaakt van een klein stukje, twee tarwekorrels
zwaar, tot poeder verwerkte ‘eenhoorn’ (feitelijk de tand van een narwal, Monodon mono -
cerus L.). Dit middel werkte als een drasticum purgans: zodra het was ingenomen begonnen
‘op staende voet’ krachtige weeën die het kind, ‘hetsij leevendigh ofte doot, sonder eenige
pine ofte weedom’ zouden uitdrijven, zelfs als het zou gaan om een al jarenlang mee ge dragen
dode foetus (lithopaedion). Het mengsel van holwortel (Aristolochia longa / rotunda L.) en

98 H O O F D S T U K V I E R



mirre (Commiphora L.) dat Douwe Ales voorschrijft om een dode foetus af te drijven (17,
78), moet een algemener middel zijn geweest dan het kostbare eenhoornpoeder. Ten slotte
hoort bij de baring het uitdrijven van de nageboorte (placenta), waarvoor het eerste
receptenboek twee middelen geeft: één inwendig middel (6) dat eerder al voor opvliegers
werd geadviseerd, en één magisch werkend middel (19), namelijk een gebakken en met
Rijnse wijn besprenkelde korst roggebrood die bij de vrouw ‘een hant breet boowen haaren
newel’ moet worden gelegd, ‘soo heet als sij dat lijden magh’.

Voor de vrouw in het kraambed met een fluxus (haemorragie) geeft Douwe Ales, behalve
het eerder genoemde recept (6), nog een alternatief middel dat moet worden ingenomen in
combinatie met het bedekken van de baarmoeder met varkensgras (Polygonum aviculare L.).
Het cryptische recept ‘teegen de kram’, waarbij heet gemaakt wittebrood in wijn op de baar -
moeder moet worden gelegd (306), zal betrekking hebben op de kraamvrouwenkoorts of
wat in Douwe Ales’ tijd de ‘melkkoorts’ (febris lactea) werd genoemd. Dezelfde diagnoses
kan men verbinden aan de beschrijving van een kraamvrouw die ‘van hitte in haer kiele
gaer slaet’ (437) of ‘groten dorst ende brant’ heeft (439).

Ten slotte adviseert Douwe Ales nog allerlei smeersels ter behandeling van tepelaan -
doeningen (100: ‘een kostelijke speenzalf ’’, 170) en van vrouwenborsten (96: ‘seere borsten’;
319 ‘geswollen borsten; 327: ‘swollen borsten ofte swellen’; 360: ‘borsten, die hard zin ende
sweeren’, 366: ‘bose borsten der vrouwen’). Een specificatie met moderne medische equi -
valenten is op grond van deze generalistische beschrijvingen vrijwel ondoenlijk.136 Tot de
aandoeningen met een verstoorde lactatie behoren de uitblijvende of ontoereikende zog -
pro ductie (171: ‘om vrouwen soch te kriegen’) en het onnatuurlijk verlies van zog (8:
‘verdroop in vrouwen borsten’; 356 ‘frouwen borsten om te droogen’) door overvloedige
zog productie (galactorroe) of als symptoom van andere aandoeningen van de borsten. Het
middel van recept 171 claimt ‘die kinden oock goet coluir’ te geven en is dus blijkbaar ook
geïndiceerd bij ongezond bleke zuigelingen. Bovendien is dit recept een dubbelrecept door
de mededeling aan het slot dat ook het nuttigen van pauweneieren de zogproductie zal
bevorderen.
Bewegingsorganen. De indicaties die op noemer gebracht kunnen worden van de aan -
doeningen van het bewegingsapparaat, zijn in drie groepen te verdelen. Ten eerste zijn er
de aandoeningen na een ongeval (trauma), waaronder de botbreuken de belangrijkste zijn.
De medicamenten die hiervoor bij Douwe Ales te vinden zijn zullen slechts onderdeel van
de volledige therapie zijn geweest. De materia chirurgica bij fracturen beperkte zich tot de
pijnbestrijding bij het reponeren en fixeren (in beenlades) en de wondverzorging bij
gecompliceerde fracturen.137 Tot deze categorie behoren de ‘dranck als eemant en rijbbe aen
twee gevallen heeft’ (282), de zalf met mensen- en hondenvet ‘tegen brooken beenen (303),
de pleister (‘goede roeden opostolika’) voor ‘gebrooken armen ofte beenen’ (318), en de
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134 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593)412-413.

135 Volgens WNT de Friese vorm (ook: ‘hêde’) van ‘heede’. De werkzame delen van de Cannabis sativa L. zijn dus niet

in deze receptuur opgenomen.

136 Zie daarvoor, uit iets latere tijd dan Douwe Ales’ receptenboeken, de publicatie van Bicker, Verhandeling van het

zog der vrouwen (1763). 

137 Zie uitvoerig Van Loon, Historisch overzicht van de fractuurbehandeling der lange pijpbeenderen (1935).



beide drankjes ‘teegens gebrooken rijbben’ (554: ‘3 leepel fol eer men hem verbijnt’, 555). Een
bijzonder middel was de ‘popkens dranck’ (kruidenaftreksel) van Heer Frijdach, waar
‘ontallijke menschen meede geneesen ende geholpen [waren] die tot der doodt toe sijn
gequetst geweest, armen en beenen gebrooken hadden en daer die meijsters geen raet meer
toe en wisten’ (516).

De tweede categorie omvat aandoeningen van het bewegingsapparaat door inwendige
kwalen en ziekten van de beenderen, spieren en pezen zelf. Daartoe behoren het herhaalde
recept voor verkorte pezen of verkrampte spieren (1, 62: ‘voor verkrompen seenen’), de
recepten tegen verlammingen van ledematen (288: ‘teegens geroerde leeden’, 328, 352), de
middelen tegen allerlei spieraandoeningen (37: ‘opreechte leedsalwe’, 130: ‘pinne in ’t lijf
[…] ende in die beenen daer men daer niet aen siet’, 300: voor ‘die hem verarbeit heeft in die
side ofte lijf ’, 303: ‘seeren ruggen en seere litmaten’, 588: ‘groote pijne in die leeden, in die
ruuge, lenden en schouders’) en de onduidelijke indicatie van de recepten ter ‘ver ster kege
der lidmaten contra morbum [Gallicum?]’ en ‘die stemminge daer toe’ (373-374).

Een aparte categorie, overigens niet altijd duidelijk van de voorgaande te scheiden,138

vormen de recepten tegen allerlei gewrichtsziekten (morbi articulares), bekend onder
verschillende namen zoals jicht (41, 43, 124, 243 en de trits 629-631), voeteuvel (podagra, 260,
358, 410, 442, 570 [ook in de handen]), ‘gichtigheit’ (331) en reuma (410: ‘podegra […] in
alle leeden’) of ‘flerecijn’ (528: ‘groote pijne in armen en beenen van het fleresijn in die
leeden’). Het middel ‘teegen dat leede water’ (372) lijkt bedoeld voor een vochtophoping
in een gewricht, maar dezelfde term ‘leedewater’ wordt elders (572) ook duidelijk gebruikt
in de betekenis van wondvocht, namelijk vocht dat uit een hoofdwond komt.
Wonden en zweren. Eén op de acht recepten van Douwe Ales is bedoeld voor de behandeling
van wonden, zowel de verwondingen door uitwendig geweld als de huiddefecten die het
gevolg waren van inwendige ziekten. Deze wondbehandeling met medicamenten, i.c. met
materies chirurgica, was een belangrijk, zo niet het belangrijkste deel van de bedrijvigheid
van chi rur gijns. Kende men de ingrediënten, dan konden de meeste smeersels en drankjes ge -
mak kelijk ook door leken zonder enige chirurgische scholing worden bereid en toe ge diend.

Douwe Ales was één van hen. In zijn receptenboeken vindt men, behalve een drietal
wondoliën (413, 414, 420), enkele tientallen recepten voor ‘wonddranken’ (267-268, 270-275,
277-289, 347, 596), soms ook koeldranken (266, 402-403, 415) of bloeddranken (12: ‘voor
gerunen bloet’, 172: ‘voor geronnen bloet in t lijf ’, 265, 290, 335, 388 en 488: ‘om bloet dat
verrot is van binen van vallen ende quetsen’) genoemd, en vaak gespecificeerd als ‘heidens’
(15x) of ‘heidens Egyptisch’ (3x) om aan te geven dat de receptuur was of zou zijn ontleend
aan de Oosterse (Hermetische) of de Arabische farmacopee. 139 Waarschijnlijk behoren de
eerder genoemde ‘fayen’-dranken (370, 371 en 377) tot dezelfe categorie. Wonddranken, zo
schrijft Baten, waren voor chirurgijns een belangrijk middel om ‘zijn meesterstuc [te]
bewijsen, hebbende elck eenen besonderen als een secretum secretorum’. Aan het bezit van
een uniek recept voor een wonddrank was volgens hem veel gelegen: ‘want als die in wen -
dige partijen gequetst zijn, oft alsser eenig inwendich bloet geronnen is, soo en can men
sulcx niet beter dan door alsulcken middel genesen’.140 Deze monopolisering van bepaalde
wonddranken vindt men terug in de vermelding van de oorspronkelijke bezitters van de
recepten die Douwe Ales in zijn collectie opneemt’: de ‘goeden heidensche wontdranck
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die meester Beerent tot Münster placht te gebruicken’ (267), ‘de heidenschen meister Jans
won dranck van Angijum’ (270) die overigens identiek is aan de ‘kostelijck heidens wont -
dranck van meister Karoles die Joode’ (274), de ‘oprecht heidensche wondraenk van oude
mr. Jan van Halum’ (279), de wonddrank van een Delftse meester die kennelijk de volks naam
‘smeer den borst’ droeg (289), ‘enen goeden b[l]oet dranck ende is goet be vonden bij
meister Sierck Willems Kalema tot Dockum’ (388), de ‘kostelijcke wont dranck daer doctoor
Grie go rijus van Brussel een verwieten rock voor gaf ’ (416), en de eerder genoemde wond -
drank die via de heer Azewijn van Gramsbergen aan het receptenboek van de kanun nik
Vrijdagh, de heiden’(!) was ontleend en die overigens alleen werkzaam was bij specifieke ver -
wondingen (526: ‘en sal niet valigeeren, gehouen, gesteeken, geschooten [wonden] als daer
geen darmen sijn gequest’). Dezelfde Vridagh leverde nog twee bijzondere wond dran ken,
namelijk een voor zowel verse als oude wonden (311: ‘al waren se 14 jaren open geweest’)
en de eerder genoemde ‘popkens dranck’ (516).

De recepten voor wondbehandeling zijn vaak voorzien van specificaties van de aard of
plaats van de verwonding, het stadium van de wondgenezing en de complicaties door
infectie en ettering, en van de beoogde effecten van de voorgeschreven middelen. Zo zijn
er recepten voor ‘vleeswonden’ (184) en de vanouds belangrijke, levensbedreigende hoofd -
wonden (418: ‘een hooftwonde, die duiremater ofte piemater door gewont is’, 527), voor
‘verse’ wonden (91, 294, 369, 382), voor ontstoken wonden (147: ‘om ’t vier uit een wonde
te reinigen’, 345: ‘om den brant te stillen op staende voet’, 512: ‘om fuijer uit geschootene
wonden te krijegen’) en voor ontstoken gezwellen (106: ‘hiet geswellen’). Om de lozing
van pus te bevorderen, in het bijzonder bij apostemen of abcessen, waren verschillende
trekzalven nuttig (75, 85: ‘swarte salwe om swellen door te trecken en te heelen’, 105: ‘een
swarte salwe tot stenckende wonden’, 290, 291, 299, 342, 512). Tot de littekenvormende
middelen (cicatrisantia) behoren de ‘witte plaester dat haestigh vel maackt ende hielt olde
seerer, cuireert ende geneest’ (71), het poeder ‘tot olde seeren dat kuireert ende vel mackt’
(72), het ‘ungentum mierabele’ (Unguentum mirabile)141 dat ‘het fleis [maakt] en suiwert’
(298) en de ‘hiel salwe’ (342). Aparte vermelding verdienen de zogeheten wiekzalven, be doeld
‘een wonde te hielen in drie dagen’ (323) of ‘om fleis te doen wassen’ (482) met be hulp van een
wiek (carpia) of pluksel van linnen of vlas waarmee de wond werd opge vuld (zie ook 104).
Om ‘alle varske wonden, ock olde seere beenen oft olde schaden toe geneesen’ (294) schreef
Douwe Ales ‘een kostelijck scherp water’ voor dat als corrosivum of corrodentium werkte. Ook
bij ‘quaet fleis’ (littekenwoekering, keloïd) diende een corrosivum als genees middel, maar nu
in de vorm van een poeder (383). Zonder lidteken genezen bleef de ideale behandeling (345).
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Wiekzalven vinden we ook onder de wondreinigende (detergentia) en ettering bevor de -
 rende (suppurativa) middelen (296, 367 resp. 76). De recepten in de trits 606-608, met de
oorspronkelijke nummering 1-3 aan een onbekende bron was ontleend, worden ge spe ci fi -
ceerd voor het gebruik bij ‘wonden die niet bloeden willen’, ‘om gerunen bloet van wonden
ofte fallen’ (vgl. 116, 172) resp. ‘om wonden te reinegen’ (vgl. 295, 304). Voor verse wonden
vindt men bij Douwe Ales ook het ‘mondificatijf ’ (Unguentum mundicativum)142 uitvoerig
be schreven als het aangewezen geneesmiddel ‘als u dijnckt dat die wonde niet wil etteren
en te droog is’ en ‘als die wonden te fochtijch sijn en dat ghij se wilt droogen’ (556, 557). In
twee (iden tieke) recepten wordt pijnstilling bij een verwonding als beoogd effect genoemd
(53, 158), en ook het ‘speesifikum om te rusten’ (269) was blijkbaar bedoeld om pijn bij een
kwets uur te verzachten.

Het medische begrip ‘roos’ wordt in de vroeg-moderne genees- en heelkunde in vele beteke -
nissen gebruikt, ook voor allerlei niet-dermatologische aandoeningen.143 Bij de wondroos
gaat het om erysipelas (115, 334, 364, 376). In recept 251, waar sprake is van ‘die roos in die
mont ofte in die tanden ofte in het oor’, gaat het kennelijk om spruw of een (phlegmo neuze)
ontsteking in het algemeen (vgl. ook 249, 364, 376). Drie recepten zijn gericht tegen de witte
roos, die door Metzke wordt omschreven als erysipelas met huidblaasjes (36, 63, 334).144 Voor
de ‘etterbuilen’ (abcessus, apostemata, phlegmonae) biedt Douwe Ales een geheimmiddel
(128: ‘een seckreet voor een die swellen aen ’t lijf heeft’) en een serie van zes genummerde
recepten (520-525). Met ‘die gaten der roose’ (104) worden fistula bedoeld, wat tevens geldt
voor de ‘quade gaten in t vleis’ (93, 470) of de lopende (etterende) gaten (52, 477, 510), al
zou het daar ook om gummata of ‘stijnckende en loopende ulceratien’ kunnen gaan.145 Bij het
recept ‘om een gat te maken’ (565) gaat het om het zojuiste genoemd corrosivum, hier bedoeld
om een etterbuil te openen. Wat een patiënt met ‘die roos inwendigh in de leeden’ (249) heeft
gemankeerd blijft onduidelijk. Opmerkelijk is dat Baten in zijn hoofdstuk over ‘die roose’
het ignis sacer als synoniem noemt van de erysipelas, zonder in te gaan op de bijzondere
verschijnselen van dit ‘heilige vuur’, beter bekend als het Sint-Antoniusvuur (nu: ergotisme).146

Aan dezelfde ziekte – die in de tijd van Douwe Ales weliswaar niet meer epidemisch voor -
kwam, maar zeker nog wel sporadisch in streken waar roggebrood tot de gewone voeding
behoorde – moet men denken bij het recept tegen het koud vuur (gangraena, 248).

Tal van recepten zijn bedoeld om ‘allerleij seeren, wat het oock weesen mach’ (ulcera), en
in het bijzonder de ‘seeren aan de benen’ of ‘quade benen’ (ulcera cruris) te behandelen. In de
meeste gevallen zal verlichting van het lijden (de jeuk niet uitgezonderd) het beste resultaat
zijn geweest (vgl. 309: ‘om armen ofte beenen te koelen’). In totaal gaat het om 35 recepten,
waaronder een serie van zeventien (26, 60, 92, 93, 95, 134, 150, 153, 196, 255, 294, 309, 313, 314,
326, 339, 366, 465-481, 551). De ernst van de aandoeningen varieert sterk, van ‘verswollen
seeren’ (60) tot zere benen ‘al is ’t vier [de ontsteking] daer in’ (134), ‘quade stenckende beenen’
(153) en benen waarin maden lopen (326). In één van de recepten (314) wordt de haarworm
(zie de ziekten van de hoofdhuid) in één adem genoemd met ‘seeren beenen’, wat duidelijk
maakt hoe vloeiend de diagnostische grenzen zijn tussen de aan doeningen waarvoor
Douwe Ales zijn recepten noteerde. De recepten waarin sprake is van ‘alle vierig heit […]
princepael aen beenen’ (11), de ‘geschorftheit’ (161), de ‘drooge seericheit of ruidicheit’ (366)
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en de ‘bienen die ruidich sijn’ (478) zouden eveneens onder de paragraaf van de huid -
ziekten genoemd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de ‘bloetvennen’ (fu run culus, 320) en
de fijt (panaritium, 380, 381) – door Baten een ‘apostematie des vyngers’ genoemd147 – die
door Douwe Ales in één adem met de apostemen worden genoemd.

Gelet op de omschrijving als ‘axedent’ (25), de verwijzing naar de littekenvorming (13: ‘dit
heelt sonder enige lickteiken’, 263) en het uitwendig gebruik – terwijl bij ‘brand’ in de
betekenis van koorts en ontstekingen veelal inwendige middelen worden toegepast –
hebben deze recepten betrekking op brandwonden. Dezelfde indicatie vindt men in het
recept voor ‘vorbrantheit’ (138) en bij de vijf (‘exelente’) brandzalven (99, 264, 312, 393,
650).
Pest. Dat Douwe Ales in zijn receptenboeken melding maakt van de pest wekt geen
verbazing, ook al behoorden de grote epidemieën van deze gevreesde ziekte inmiddels al
tot het verleden.148 Recepten tegen de pest, van (laat-)middeleeuwse herkomst of ontleend
aan de pesttractaten van de zestiende en zeventiende eeuw circuleerden in groten getale.149

Uit de Noordelijke Nederlanden is het laatmiddeleeuwse zogeheten ‘Leeuwarder hand -
schrift’ een bekend voorbeeld.150 In zijn receptenboeken geeft Douwe Ales negen recepten
tegen de pest (80, 246, 301, 390, 406, 584, 585, 657, 658), waarvan er drie (80, 246, 406) eerder
zijn genoemd, omdat zij vooral bedoeld waren om besmetting met de ziekte te voorkomen.
In recept 657 wordt verwezen naar de pestepidemie te Venetië in het jaar 1504 die bekend
is door de ingrijpende maatregelen die daar tegen de pest werden genomen.151

4.4.2 De ingrediënten
In zijn receptenboeken heeft Douwe Ales ruim 3.000 ingrediënten vermeld. Er zou een precies
aantal van de verzamelde planten, dieren, mineralen en chemische verbindingen genoemd
kunnen worden, maar een dergelijk cijfer verhult dat er allerlei arbitraire beslissingen bij
de telling zijn gemaakt. Zo is er geen rekening gehouden met de dubbele recepten, om zo
de spellingsvarianten te kunnen inventariseren’. Ook allerlei niet-farmaceutische middelen
zijn meegeteld, zoals het rodekoolblad om de lepra te diagnosticeren (401), het duinzand om
de pijnlijke spieren en gewrichten te mee te verwarmen (588), en de dranken, zoals wijn en
bier (behalve water), waarmee de voorgeschreven middelen moesten worden ingenomen.
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142 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) noemt in het register alleen het Unguentum mundicativum de apio, gemaakt

van Apium graveolens L. en geindiceerd bij een hernia intestinalis (p. 236).

143 Metzke, Lexikon (z.j.) 101-102 geeft een opsomming van 22 vormen en betekenissen. Vgl. Wirsung-Baten, Medecijn-

boec (1593) 478-479.

144 Metzke, Lexikon (z.j.) 102.

145 Zie Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 481-182.

146 Zie uitvoerig Baer, Das Antonius-Feuer in Kunst und Medizin (1973).

147 Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 444.

148 De laatste epidemie woedde in 1666-1667. Zie over de pest in Friesland: Nijboer, ‘De Slaande Ingel’ (1995).

149 Zie voor een overzicht: Dijstelberge en Noordegraaf, Plague and print (1997).

150 Zie Braekman en Dogaer, ‘Spätmittelniederländische Pestvorschriften’ (1982) 460-464. Dit handschrift bevat echter

geen recepten.

151 Zie Rodenwaldt, Gesundheitsgesetzgebung (1956).
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Illustratiepagina uit het Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogerijen (1748) 
van Nicolaes Lemery (1645-1715), plaat xx. 
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Illustratiepagina uit het Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogerijen (1748) 
van Nicolaes Lemery (1645-1715), plaat xxi. 



Ook zijn farmaceutische benamingen meegeteld die betrekking hebben op het gehele
recept en niet op de samenstellende delen, zoals de balsems (121, 331) en balsemoliën (53,
158), de bloeddranken (265, 290: bloet dranck; 388: boet dranck), de brandzalven (99: brant
salfe; 264, 312: brantsalwe; 393, 650: brantsalve), de cataplasmata (255: kataplasma), de
digerentia om een wond te laten etteren (556), de geheimmiddelen (22, 128: seckreet; 83, 117:
seekreet), de kwijldranken (415: quel dranck), de laxativa (408, 498: laxatijf voor ’t water),
de mondwaters (64: mondtwaater; 68: montwaeter), het eerder genoemde mundicativum
(556: mondificatijf), het oogwater (34: oogen waater), de pacifica (257: pasijfijkom; 258:
pasijfijkum; 259: pasijfikum [zie ook 260: pasifikum]), het steenpoeder (173: stien poer),152

de met zalf besmeerde wieken of turunda (104: wieken in veet; 367: wijck salwe), de reeds
genoemde wapenzalf (514) en de wonddranken (266-268, 270-275, 277-279, 283-287, 289,
346, 347, 415, 416, 569: wondraenck, wondraenk, wondranck, wondtdranck, wontdranck).
Uiteraard waren de farmaceutische composita samengesteld uit meerdere ingrediënten,
die echter door het ontbreken van een specificatie niet in de telling zijn opgenomen.

De meeste ingrediënten zijn herkend i.c. geïdentificeerd. In (slechts) 61 gevallen (minder
dan 2%) is het niet gelukt een oplossing te vinden voor de puzzelwoorden en raad sel achtige
woordcombinaties die Douwe Ales zijn erfgenamen en lezers heeft nagelaten.153 Deze 60

termen vindt men in 45 recepten, waarbij dus enkele recepten door meerdere onbekende
ingrediënten nogal cryptisch blijven (145, 175,154 248, 416, 529, 600). In bijna 40 gevallen
moest de gevonden oplossing als onzeker worden gekwalificeerd, wat bij vermelding in
de tekst of in de bijlagen met een vraagteken is aangegeven. Voor de identificatie van de
ingrediënten is gebruik gemaakt van een groot aantal woordenboeken en naslagwerken,
waaronder de eerder genoemde farmaceutisch-historische ‘Fachprosa’-werken, medische
en chirurgische handboeken (met uitgebreide registers van de materia chirurgica) en vele
farmacopeëen, in het bijzonder de Pharmacopoea Leovardiensis Galenico-chymica en de
nederlandstalige uitgave daarvan uit 1702.155 In het hierna volgende overzicht van deze
identi ficaties zijn telkens ook de spellingsvarianten c.q. de verschrijvingen van Douwe Ales
genoteerd, echter zonder rekening te houden met de spaties die bij de transcriptie zijn
overgenomen of zijn aangebracht.

Een recept van Douwe Ales, bedoeld om zichzelf of anderen een middel tot genezing te
verschaffen, telt gemiddeld vijf ingrediënten. Enkele ‘recepten’ zijn wel als zodanig zijn
genummerd, maar vermelden geen ingrediënten, omdat ze bedoeld waren als instructie
voor een magische handeling, het gebruik van hulpmiddelen (bijv. de door putwater
gekoelde borden om tegen het voorhoofd te houden in recept 336), het stellen van een
diagnose of indicatie (vgl. 178, 260, 422, 436), of simpelweg, omdat in het recept een (over-)
schrijffout is gemaakt en het ingrediënt niet wordt genoemd (164). In totaal noteerde
Douwe Ales 50 recepten (waaronder twee dubbelrecepten) met slechts één middel dat, mits
op de voorgeschreven wijze toegepast of ingenomen, de beoogde kwaal moest gene zen.156 De
lijst van deze middelen en hun één-op-één relatie met de kwaal waarvoor het recept werd
toegepast, geeft een goed beeld van de meest eenvoudige vorm van medicamenteuze
therapie die Douwe Ales heeft gedocumenteerd.157
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Lavendelbladen bij baring (18), scharleiwater bij witte vloed (21), berkenloof bij open benen (26), jeneverolie

bij huidaandoeningen ‘die geen meisters geneesen konnen’ (30), judasoor bij spruw en een ontstoken keel (33),

Deventerkoek voor haarworm (39, 135), brandnetelzaad bij kanker (40), ogentroost bij oogaandoeningen

(45), balsemolie bij pijnlijke verwondingen (53, 158), een likkepot van regenwormen bij buikpijn (108),

vermalen knekels bij witte vloed (111), weegbree bij venerische kwalen (113), tijm bij psychische klachten en

bij onzuiver bloed (160), helmkruid bij aambeien (166), wollekruid bij tepelaandoeningen (170), pierolie bij

vleeswonden (184), verbena bij bloedspuwen (190), paardenstront bij mictieklachten (199), essenhout bij

doofheid (213), heilof bij gebitsaandoening (216), hysop bij heesheid (221), zilverglit bij keelontsteking (227),

groene was bij likdoorns (230), aluin bij oogaandoening (240), mosslen bij wratten (262), varkensstront bij

vervuilde wonden (295), bijvoet bij betovering (333), betonie bij hondsdolheid (348), brandewijn bij verlamde

ledematen (288), varkensstront bij dysenterie (362), sneeuw ‘dat in die martie gesnijt is’(!) tegen koorts (403),

goudenregen bij kraamvrouwen koorts (437), klitwortelzaad bij mictieklachten, menstruatie en witte vloed

(440), kamillewater bij hoofdpijn (532), galigaan bij hoofdpijn (533), betoniewater bij psychische klachten,

ijlhoofdigheid en aandoeningen van de hersenen (535), gember bij aandoeningen van de hersenen (538),

Franse wijn bij pijnlijke en open benen (551), opium bij tand- of kiespijn (571), maagdenwas bij verzakking

van de baarmoeder (575), boomolie bij dysenterie (581), kladdewortel bij pestziekte (584), hondenpoep bij

(zwarte) kanker en fistels (594), ganzendrek bij bloedingen (626), vet van een wild hert bij jicht (629), de

trits rode bonen (632), heidebremolie (644) of eikels (647) bij blaassteen, en de reuzel van een gecastreerd

varken bij eksterogen (649).

De meeste recepten tellen twee ingrediënten; ongeveer158 tweederde van het totaal tussen
de drie en tien, en zo’n 45 recepten tussen de elf en vijftien bestanddelen. Daarboven volgen
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152 Het betreft het beruchte Lithontribon (Lithontripticus), een middel waarvan de receptuur sinds het midden van

de 17e eeuw onder zware kritiek stond. In recept 466 is het ‘witte stienpoeder’ een ingrediënt.

153 In alfabetische volgorde zijn dat de volgende ingrediënten: 146: aqua sniatara, 379: arterikripert, 400: asues, 248:

aufinicia, 162: bladden, 416: bruskeij, 416: cartami contusi, 600: colisui, 600: con[f]ijt van nieijeraen, 419: conflooris

albij, 529: consoxi, 470: cruisiana, 600: damartive, 145: dariatare, 496: duijven, 441: erf, 284: erue, 552: flaege, 516:

flores neemixharum, 443: fonise, 175: giltas ijnatuor nisse cia ijuwes doses draman unnami(?) […] hierat, 151:

gragisij, 150: grasijde, 547: hel van den schuilpen, 542: hoonestumen, 529: hronst, 68: kruijpel kruijt, 654: laken

bladen, 529: lumijen kruijt, 373: macha delbeeren, 130: martel, 248: menck, 600: miralolanob conditorium maris,

145: mislen saet, 173: mitegrat cronius, 167: muarhenum, 470: nefolijnarick bladen, 121: olij van seewen tartijen, 574:

oort, 309: ost maloot, 600: pillen trootus, 193: portesaen, 416: reij, 625: rijs, 340: rooshanch pulver, 653: root ofte

bruin water snennicse, 366: sap van groene kruiden daer die gummen in versaemt sin, 496: schaliose, 177: schrime -

len, 248: siam, 525: sicaewortel, 655: sijnetsen, 138: sleen, 124: soodevijs, 180: struixie, 615: sulphinx end ndcurven,

410: swart borwaens sout, 145: swij hayuc atte, 145: vermerelle, en 120: walleken.

154 De telling wordt hier beïnvloed door de ingrediënten die verscholen gaan in de frase ‘giltas ijnatuor nisse cia

ijuwes doses draman unnami(?) […] hierat’ als één onbekende term op te vatten.

155 Pharmacopoea Leovardiensis Galenico-chymica (1687) en Winter, Leeuwarder apotheek (1687, 1702: op internet

toegankelijk gemaakt door M.H.H. Engels) en idem, Correcte Leeuwarder apotheek (1692). De bekende farma ceu -

tische naslagwerken uit de 17e en 18e eeuw, zoals het Gazophylacium van Woyt, de Pharmacopée universelle van

Lémery en vele meer, behoeven hier geen specificatie.

156 De balsemolie (53) en de Auria alexandrina (107) zijn als composita hier niet meegeteld.

157 Zie voor de wetenschappelijke namen de hierna volgende tekst en de bijbehorende tabellen 3 en 4 en bijlage 2.

158 Een exacte telling is niet mogelijk door de niet geïdentificeerde ingrediënten en ingrediëntencombinaties, door de

verwarrende herhalingen binnen hetzelfde recept en door de variatie waarvoor in het recept ruimte wordt gelaten.



nog 14 recepten met meer dan vijftien ingrediënten,159 namelijk één (272) met 16, drie (412,

452, 516) met 17, vier (120, 284, 526, 549) met 18, één (116) met 20, twee (493, 655) met 21,
en één (145) met 22 ingrediënten, met aan de top het recept ‘teegens kranckheit van ’t
gesichte ende donckere oogen’ (416) met 36 en de wonddrank van Gregorius van Brussel
(600) met niet minder dan 39 ingrediënten. In de eeuw na de afsluiting van Douwe Ales’
receptenboeken zou deze polyfarmacie onder zware kritiek van de Verlichtings genees -
kunde komen.160

Dranken en vloeistoffen. Het gebruik van water als onderdeel van de recepten van Douwe
Ales is niet in de inventarisatie van ingrediënten opgenomen. Een uitzondering is gemaakt
voor het regenwater (13: reegenwaater; 226, 233, 307, 367, 390, 472: reegenwater; 366: plancke
waters ofte reegenwaters; 412: reegenwatter; 510: reegen water), het zojuist genoemde
sneeuwwater (403), rivier- of beekwater (13, 92, 370: loopen water), bronwater (65: versche
stroom water) en het gedestilleerde water (622: water gedisteleert).

De bekende alcoholische dranken vormen een belangrijk deel van de ingrediënten in
Douwes ‘doktersboek’. In 78 recepten is sprake van bier (Cerevissa; 114: beer),161 of van bij -
zondere biersoorten, namelijk ‘goet inbrouwen bier’ (59), Hamburgs bier (357: ham bor ger
bier), ‘Hollans bier’ (98), het krachtige, dikke en bruine ‘jopenbier’ (12, 28: joopen bier;
290, 471: jopenbier), licht bier (144: lijgt bier), gerstenat (Aqua polenta; 145: kerste nat) en
bier waarin een stuk metaal was gekookt (Cerevissa ferrata; 250). Dit aantal wordt ver
overtroffen door de vermelding van wijn (Alcohol vini) in niet minder dan 140 recepten.162

Hierbij zijn ook de gespecificeerde wijnsoorten meegerekend, namelijk de rode (16: roode
win) en witte wijn (188), de Franse wijn (10: franske win; 115, 182, 242, 253, 409: (witte)
franse win; 517, 518, 519, 531, 551, 664: franse wijn; 520, 530: fransche wijn; 552: fransen wijn),
de Rijnse wijn (5, 281, 289, 311, 439, 479: rinsche win; 19, 27: rense win; 163, 185, 244, 330, 412:
rinse win; 244: rijnsche win; 272: rensche win; 331, 503, 516, 583: rijnschen wijn; 361: rinsen
win; 363: renschen wijn; 378: vinum rinses; 495: rinschen wijn; 499: rijnshen wijn; 500:
rense wijn; 526: rijnsche wijn; 541, 543: rijnse wijn; 546: rinse wijn), de ‘petauwwijn’ uit het
Franse Poitou, (63: petouwe win; 316: petou; 481: pittaus), de bessenwijn[?] (120: berse wijn),
de romenij of zoete Spaanse wijn (Vinum Romanum; 411: bastaert; 435, 438, 491: romenije; 491:
bastart), de druppelwijn (Vin de goutte; 218: dropwin), de brandewijn (Spiritus vini; 35, 43, 119,
124, 149, 177, 229, 245, 253, 303, 310, 358, 396, 442, 487, 495, 550, 556, 655, 657, 661, 663,
brandewijn; 288, 411, 495: gebrande wijn), waarbij ook het Aqua vita (460, 499, 500, 501)
en het ‘oprechte water’ (349: oprechtwater) worden gerekend, en ten slotte de Franse
brandewijn (120: franse brandewin).

Op de lijst van vloeistoffen staan verder de azijn of edik (Acetum: 122, 167: asijn; 20, 384:
edick; 23, 350: eedick; 50, 51, 80, 217, 658: asin; 51, 244, 246: eeck; 86, 634: azin; 284: etick; 593,
596, 656: azijn; 653: eetick water [verdunde azijn?]) en de wijnazijn resp. wijnedik (Acetum
vini: 7: winedick; 11, 125, 329, 355, 402, 406: winetick; 61: wijnetick; 136, 191: wineetijck; 140,
298, 334: winetijck; 148, 511, 559: wijnasijn; 155, 456: winasijn; 281: winazin; 301, 311:
wineedick; 322: wineeck; 417: wineetick; 495: wijnsazijn; 512: wijnazijn; 534: wijneeck; 552,
572: wijnetijck; 555: wijnasijn; 602: wijnazin; 602, 627: wijnedick; 640: wijnazijn).

In de categorie melk en melkproducten maakt Douwe Ales gebruik van gewone zoete
melk (Lac; 55, 102, 320, 377, 423: melck; 159, 365, 389, 497, 654: soete melck; 251: soetmelck),
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karnemelk (Oxygala; 197, 539, 544, 652: karnemelck), het onbekende ‘suijpen melck’ (544),
vaarmelk, van een koe die nog niet gekalfd heeft (9, 36: vaerkoemelck; 14, 70, 73, 582, 591:
faerkoemelck), melkroom (Cremor lactis; 95, 463, 650), wei (Serum lactis; 57: wij; 491: melck
weij; 617, 623, 643, 654: weij) en de bijzondere (vaar)melk waarin metaal was gekookt (Lac
ferratum; 9: ‘daer sal men een stuick stael in sieden’; 73: ‘in die melck moet eerst een stuick
stael gesooden weesen’; vgl. 250).
Planten en plantenproducten. De term ‘planten’ omvat hier het gehele spectrum van
levensvormen die tot de botanie worden gerekend. Met plantenproducten worden hier de
plantendelen bedoeld die in de receptuur van Douwe Ales worden gebruikt (bloemen,
bladeren, zaden, wortels, bast etc.), de specifieke vruchten en vooral ook de vele harsen en
gommen. De botanische identificatie van de plantnamen i.c. van de volksnamen die Douwe
Ales noteert, levert niet in alle gevallen een nomenclatuur waarin het plantengeslacht en
de plantensoort kunnen worden gespecificeerd. Soms moet met de geslachtsnaam worden
volstaan, soms zelfs met de familienaam, omdat verdere determinering te onzeker is. De
identificaties die in bijlage 2 zijn opgenomen kunnen met meer botanisch-historische
expertise ongetwijfeld nog worden gecorrigeerd en geamendeerd.163 Bij veel identificaties rijst
overigens de vraag of Douwe Ales wel over de plant of het plantenproduct heeft kunnen
beschikken, hetzij door eigen kweek of bereiding, hetzij via de handel in geneesmiddelen
zoals die in zijn tijd in de Friese Wouden heeft gefungeerd. In een poging daar enig zicht
op te krijgen is de Leeuwarder apotheek van 1702 vergeleken met bijlage 2, waaruit blijkt dat
van de 255 planten die in Douwe Ales’ receptenboeken zijn geïdentificeerd, er 148 (58%) in
de Leeuwarder c.q. de Friese apotheken gangbaar waren. De beschikbaarheid van de overige
107 planten vraagt nader onderzoek, onder meer door vergelijking van de lijst met de Flora
Frisica of lyst der planten welke in de Provintie Friesland in het wilde gevonden worden (1760)
van de Franeker botanist David Meese (1723-1770) of – omdat het boek meer medisch-
farmaceutische bijzonderheden biedt – de Flora Frisica […] benevens eene schets van
der zelver verspreiding, en aanwijzing van die geneeskrachtige, oeconomische en technische
gewassen (1840) van de Leeuwarder apotheker Josephus Johannes Bruinsma (1805-1885).164
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159 Vooral de chemiatrische recepten kenmerken zich door een groot aantal ingrediënten.

160 Zie Couvreur, Pharmacie et la thérapeutique (1953) en Ackerknecht, ‘Wendepunkte’ (1957). Het bekende voorbeeld

is het Mithridatium en de Theriak, zie Watson, Theriac and mithridatium (1966) 109-152 over de neergang van het

gebruik in Engeland.

161 Zie de recepten 3, 29, 87, 116, 122, 130, 137, 139, 147, 152, 154, 162, 172, 176, 179, 181, 182, 185, 191, 192, 205, 215, 219, 231,

232, 234, 236, 238, 249, 255, 261, 266, 270, 271, 275, 284, 286, 287, 292, 293, 300, 325, 359, 371, 377, 388, 391, 405, 421, 423,

434, 453, 505, 507, 516, 519, 520, 526, 531, 549, 570, 573, 574, 578, 589, 599, 607 en 654.

162 Zie de recepten waarin over wijn zonder specificatie wordt gesproken: 17, 28, 41, 51, 52, 54, 85, 106, 116, 127, 130, 132,

136, 142, 161, 176, 186, 189, 191, 192, 203, 219, 223, 232, 236, 239, 265, 280, 283-285, 306, 307, 315, 316, 331, 342, 353, 354,

368, 373, 385, 386, 390, 394, 398, 399, 452, 453, 455, 482, 501, 503, 505, 570, 573, 574, 592, 597, 602, 605, 611, 612, 624, 625,

637, 641 en 642.

163 Goede voorbeelden van de biologisch-farmaceutisch-historische resp. de historisch linguistische discussies zijn de

artikelen van Daems, Een medecijnboeck (1942) 60 over de ‘gariofel nagelen’ resp. van De Neve, ‘Over de plant -

namen konfilje en konfilie de grein’ (1970).

164 Waringa, List fan nammen (1952) is hiervoor onbruikbaar.
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Op grond van de uitkomst van die vergelijking kan worden vastgesteld of Douwe Ales bij
het depouilleren van zijn schriftelijke bronnen of het vastleggen van hetgeen hij mondeling
te horen kreeg, wellicht selectief te werk is gegaan door alleen die recepten te noteren waarvan
de ingrediënten onder zijn bereik waren, of dat nieuwsgierigheid naar effectieve middelen
(‘probatum est’!) voor kwalen die hij uit ervaring of in zijn omgeving kende zijn enige
drijf veer was.
Een afzonderlijke bespreking van deze 255 planten is hier ondoenlijk, hoewel eigenlijk wel
wenselijk. De cultuurhistorische bijzonderheden van allerlei planten zouden het beeld van
de medicatie en zelfmedicatie in de vroegmoderne geneeskunst in de Friese wouden on -
getwijfeld verhelderen. Dat geldt zeker voor de klassieke ‘wondermiddelen’, zoals het alruin
(Mandragora officinarum) dat éénmaal opduikt (187),165 en voor bijzondere planten zoals
de harlekijn (Anacamptis morio), waarvoor Douwe Ales of zijn bron de Duitse naam
(‘Kna bekruit’) geeft; het bilzenkruid (Hyoscyamus albus); het opium (Papaver somniferum)
en de nachtschade (Solanum). In de lijst vindt men tal van specerijen (anijs, foelie, gember,
kamfer, kaneel, kardemom, karwij, komijn, koriander, kruidnagel, nootmuskaat, peper,
saffraan, tamarinde en het zoethout) en houtbomen c.q fruitbomen (amandelboom, berk,

Titelprent en titelpagina van de Nederlandse uitgave van de Leeuwarder Apotheek door F.J. de Winter 
(Amsterdam 1702).
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boswelia, drakenbloedboom, eik, es, granaatappelboom, kapperboom, kersenboom, larix,
linde, mastiekboom, olijfboom, perzikboom, pruimenboom, storaxboom, vlier, wilg,
wonderboom, zevenboom) waarvan de bast of de schors, de vruchten of andere producten
(galnoten, rozijnen) voor de bereiding van medicamenten werden gebruikt. 

Onder de gommen moet, buiten de onbekende gommen in recept 366, het gomdragant
(Pulvis diatragacanthae; 282: diatragantum) worden genoemd. Harsen worden, in com -
binatie met was en terpentijn (het bewerkingsproduct van hars uit de Larix-boom) vaak
zonder specificatie genoemd (Resina; 6: geschrapt hars; 8, 74, 75, 93, 101, 104, 105, 121, 299,
305, 324, 342, 393, 469, 471, 473, 475, 564, 566: hars; 60, 71: haers), soms alleen met aanduiding
van de kleur (Resina alba, flava, nigra; 120: swartten en witten hars; 369: wit hars; 382:
wittehars; 655: gielen en brunen hars). Bijzondere harsen zijn de amber of ambersteen
(Amber), het product van de Pinus succinifera (48, 143: amerstien); de wierookhoudende
Gummi elemni (76: gum ellumnij); het drakenbloed (Sanguis draconis) van de Dracaena
draco; het mastiek van de Pistacia lentiscus; de wierook (Olibanum) van de bosweliaboom;
de spiegelhars of het Colophonium, eveneens gewonnen uit Larix-hout (71: kolophonium;
140: speegelhars); het Sarcocollum van de Astralagus saracolla, en het Scammonium,
gewonnen uit de purgeerwinde.

Een opmerkelijke notitie is te vinden in recept 359, waar de ‘lues’ of het luiskruid (Delphi -
num staphisagria) wordt gespecificerd als een plant ‘met die blauwe bloemen als lelien’.
Dezelfde beschrijving vindt men in het ‘Oostmiddelnederlandsch Medecijnboeck’ dat
Daems in 1942 heeft bewerkt en uitgegeven, en waarin sprake is van ‘die Luijs die die
schoen blauwe gesprenghde blomen hebben’.166 Het kan niet anders of hier is een koppeling
met het nog te reconstrueren stemma van de receptenboeken van Douwe Ales, te meer
omdat in hetzelfde ‘Medecijnboek’ opnieuw de vaker genoemde ‘heer Vrijdagh’ opduikt,
en weer in een recept voor een wonddrank!167

Dieren en dierproducten. Een inventarisatie van de dieren die met hun weefsels, organen en
lichaamsproducten dienstig waren in Douwe Ales’ huisapotheek komt uit op 34 ver schil lende
dieren (tabel 3). Dat er in 33 recepten gebruik wordt gemaakt van uitwerpselen van dieren
illustreert hoezeer de ‘Heylsame Dreck-Apothecke’ rond 1700 nog floreerde,168 ondanks de
scepsis die men sinds lang in medische kringen daartegen koesterde. Daarnaast vinden we
onder de ingrediënten het vet van ganzen, varkens, koeien, schapen, honden, katten, slak ken
en herten;169 de honing en de was van bijen; de gal van palingen, hanen en hazen; het bloed
van bokken; de hoorn van de eenhoorn, en de bijzondere lichaams pro ducten van de bever
(Castoreum of bevergeil), de kreeft (Oculi cancri) en de potvis (Spermaceti). Tot de dieren
en dierproducten behoren ook de schelpdieren die leverancier zijn van de parels (Marga -

165 Van Andel, ‘Klassieke wondermiddelen’ (1926); idem, Klassieke wondermiddelen (1928) 196-205, en Wittlin,

Mandra gora (1999).

166 Daems, Een medecijnboeck (1942) 31.

167 Daems, Een medecijnboeck (1942) 2 en 42-43.

168 Zie het bekende werk van Christian Franz Paullini (1643-1712), Heylsame Dreck-Apothecke (1696) en Schneider,

‘Über Paullinis Dreckapotheke’.

169 In zeven recepten wordt de herkomst van het vet (114: vet van pens, 148: ruisel, 197, 309: roesel, 324: ongel, 655:

reusel) niet vermeld.



Tabel 3. Dieren en dierproducten in de recepten van Douwe Ales 

Aal (Anguilla anguilla),170 gebruikt bij de magische handeling van recept 540 (leevendijge aal), als ingrediënt

(548: schier aell), voor het vet (548) en om gal (Fella anguillarum) te leveren (600: ael galle).

Bever (Castor fiber), in de farmacie bekend om zijn bevergeil (Castoreum; 6, 258: beewer; 256, 259: castorium;

269: kastorom; 308: beewergell; 361, 364, 376: kastorium; 439: castoreum).

Bij (Apis mellifica), vooral de leverancier van de veelvuldig gebruikte gewone honing (Mel; 76 recepten: hoeneg,

hoenegh, hoenich, hoenig, hoenigh, hoenijgh, honich, hoonich, hoonigh;171 136: mee; 493: seemen; 596: zeem)

of meer gespecificeerd, als honingconserf (146: onsesin hoenigh), ongezuiverde honing (359: ongepinden

hoenigh; 555: ongepinnigden hoenegh) of druppelhoning (2, 4, 64, 65, 76, 116, 340, 327, 357, 506, 407:

sijphoenegh, sijphoenigh, sijphoenigh, siphoenegh, siphoenig, siphoenigh). Daarnaast produceren bijen was

(Cera; 28 recepten),172 soms gespecificeerd als witte was (Cera alba; 71, 100), gele was (Cera flava; 313: giel

was) of groene was (Cera verides; 230). De maagdenwas in recept 575 (maghdenwas) is van onbekende

samenstelling; wellicht gaat het hier om een hars.

Bok (Capra hircus),173 waarvan het bloed (Sanguis hircinus) werd gebruikt (12: bockebloet; 271: bockxbloet).

Bloedzuiger (Hirudo), in recept 207 met het woord ‘ijl’ benoemd.

Duizendpoot (Chilopoda), in het receptenboek ‘steenworm’ genoemd (220).

Eenhoorn (Monodon monocerus), de legendarische drager van de geneeskrachtige hoorn (28: eenhoorn; 334, 574:

eenharen). In de Leeuwarder apotheek is ook sprake van de Unicornu marinum (‘eenhoorn van zeevisch’).

Gans (Anser anser), gebruikt voor zijn vet (Axungia anserina; 615: gansen smout) en zijn ontlasting (Stercus

anseris; 197: gansedreck […] deese dreck is best in die meij als die gansen in gras gaen te eeten’; 626:

gansendreck).

Haas (Lepus europaeus), gebruikt voor zijn vacht (490: haer van haasen) en zijn gal (198: galle van een haase;

600: hasengalle).

Haring of pekelharing (Clupea harengus), gebruikt Douwe Ales zonder ‘het kuijt en het bennenste graetken’ (528).

Hert (Cervus elaphus), waarvan het vet (Sevum cervinum) in recept 629 wordt gebruikt.

Hond (Canis familiaris), de leverancier van hondenvet (Adeps canis; 88: hondesmer; 303: hondesmeer) en van

de befaamde witte hondenpoep (Album graecum, Stercus canis officinale; 187: clamia; 197: wijtte klamij; 218:

witte clami; 268, 314, 605: witte klamije; 276: klamije; 278: witte klemije; 279: witte klamija; 294: klemije; 347:

witte klemie; 383: klemie; 415: witte klamie; 487: witte klameij; 594, 549: hondequaet; 604: witte klami; 652:

witte houtsstro[n]dt; 660: witte klimij; 97, 211, 268, 314: witte klamij). In Douwe Ales’ receptenboeken

waarschijnlijk vooral Sulphas zinci.174

Kat (Felix domesticus), gebruikt om zijn vet (Adeps felis; 243: kattesmeer).

Kever (Coleoptera), door Douwe Ales gebruikt onder de naam ‘scharrebijter’, een verbastering van ‘scarabee’

(593: swarte schallebitters).

Kikker (Anura), als hoofdrolspeler in het magische recept 67 (forsch, vrosch) en als ingrediënt (378: forsken).

Kip (Gallus gallus), soms de gewone kip, hoen of hen (28: hoen; 320: huinen), soms de gecastreerde haan (360:

kapoenen) en soms de gal van een haan (454, 600). Zie onder de zuivelproducten.

Koe (Vacca), gebruikt voor het vlees (326: geroockt ossenvlechs), het vet (aan de hoeven?) (104: klauwe smeer

van een koe) en de drek (Stercus vaccae: 7, 334: koedreck). Zie hierna onder de zuivelproducten.

Koraal (Anthozoa), meestal het rode koraal (Corallium rubrum; 270, 272, 274: roode krallen).

Kreeft (Cancer), kalkafzettingen uit de maag (Oculi cancri) die veel worden gebruikt (12, 48, 143, 172, 175, 176,

270, 271, 274, 275, 282, 283, 285, 301, 494, 526: creeftenoogen, creeftoogen, creeftsoogen, kreeftenoogen,

kreeftoogen, kreeftsogen, kreeftsoogen, kreftsoogen, kreftsogen, krevitsoogen, oculij carijcrij).

Luizen (Rickettsiae), meestal om te bestrijden, maar ook éénmaal (220) als ingrediënt.
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Mol (Talpa europaea), met de kevers hoofdrolspeler in recept 593.

Mossel (Mytilus edulis), een enkele maal als ingrediënt (262: musselen) en een speciaal gebruik van de

mosselschelpen (Conchae ostreae, 547: mosselschuilpen).

Paard (Equus caballus), het eerder genoemde gebruik van het beenmerg (Medulla ossium; 1, 62) en het gebruik

van de paardenstront (Stercus equi; 199: peerdstront soo waerm oft alst uit den liewe komt […] ende meught

ghij den stront niet warm kriegen, soo neemt van die vaerste, die ghij kriegen kont’, 330: peerdevige).

Pauw (Pavo cristatus of muticus), waarvan eenmaal de eieren als ingrediënt dienen (171: pauwe eijer).

Piepermus (Anthus pratensis), die figureert in het eerder genoemde magische recept 252 (pijpermus).

Pissebedden (Porcellio scaber), in twee recepten (395: krobben ‘die aen die muren kruipen’; 591: krubben). In de

Leeuwarder apotheek terug te vinden als ‘Aselli / Millepedes – steenkrobben, pissebedden, of zeugen.

Potvis (Physeter macrocephalus), leverancier van het bekende walschot of ambergrijs (Spermaceti; 12: sparmesite;

265: sparmasita; 275: walraet).

Schaap (Ovis aries), gebruikt voor zijn vlees (60: schape haese; 360: vete weeren flees), zijn vet (Sevum ovillum;

8, 60, 74, 75, 93, 298, 299, 305, 313, 319, 393, 650: schapenongel; 85: schaapen ongel) en zijn ontlasting (Stercus

ovis; 300: schapenschit; 365: schapenstront).

Schelpdieren (Molluscae), zie de tekst voor de parels en het parelmoer.

Slak, in recept 206 (slacken) waarschijnlijk de tuinslak (Limax hortensis), waarvan de ‘smeer’ wordt gebruikt,

en verder de rode slak (Arion rufus; 22 en 83: roode slecken).

Snoek (Esox lucius), het curieuze gebruik van het hart van een snoek (492).

Spinnen (Araneae), in recept 490 waar spinnewebben worden gebruikt.

Varken, zwijn (Porcus, Suida; Sus scrofa domesticus), vooral ook het gecastreerde mannetjeszwijn (‘barg’ of

‘beer’), waarvan het buikvet of de reuzel (Auxungia porcina; 120: bergenruisel; 197, 566: bargeruisel; 208:

bargensmorit; 297: reuzel; 304: swinesmolt; 369: swinnesmolt; 474: bargenruisel; 556: ferkensruisel; 568:

bergeroesel; 631: rosel van en bergfarken; 649: bergeruisel), het spek (Adeps suillus; 84: verkenssmolt; 105:

verkenssmeer; 106: verkensmer; 237: speck, 297, 515: bergespeck; 464: bergesmeer; 514: beerensmeer en ‘smeers

van een wilt swijn manneken sijnde hoe ouder hoe beeter’), gal (326: bergegalle) en ontlasting (Stercus porci;

295: suijnedreck; 362: verkensstront ‘in die meitijt in die velde’) in de recepten worden voorgeschreven.

Wormen, zowel de ‘pierwormen met rengen’ (Annalida; 370, 371, 377, 423, 424) als de ongelede (regen)wormen

of ‘pieren’ (Lumbricus terrestris; 42: woormen; 220: kuickpiere; 270: reegenwormen; 300, 370-372, 377, 399, 423,

424, 442: pierwormen; 358: pierwoormen; 514: pieren die op der aerde kruijpen als ’t reegent; 591: roode

pierwormen), waarvan het eerder genoemde electuarium werd gemaakt (108) en ook de pierolie (Oleum

lumbricorum; 71: olij lambrikoru garmania, per olij; 184: olij coopire?).

Zeeworm (Anurida maritima), ingrediënt in recept 545 (blawen seenuormen).
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170 Zie De Waal, Dieren in de volksgeneeskunst (z.j.) 81-82 over de aal resp. de paling.

171 Recepten 49, 58, 64, 66, 88, 122, 148, 151, 153, 156, 157, 162, 168, 169, 198, 200, 207, 235, 239, 281, 291, 296, 305, 321, 339,

349, 370, 380, 386, 392, 424, 454, 459, 465, 468, 475, 482, 517, 542, 556, 558, 559, 563, 566, 592, 595, 600, 606, 608, 611,

613, 614, 633, 635, 636, 639, 642, 648 en 659.

172 Recepten 60, 74, 75, 85, 93, 101, 105, 121, 126, 145, 298, 299, 305, 312, 318, 319, 324, 344, 356, 369, 393, 469, 471, 473, 475, 542

en 564.

173 Zie Baumann, Drie opstellen over volksgeneeskunde (1934) hoofdstuk 2: ‘De bok en de geit in de volksgeneeskunde’.

174 Het WNT geeft aan dat deze termen in de volksmond ook werden gebruikt voor Sulfas zinci. In de Leeuwarder

apotheek (1702) is witte klamij eveneens Sulfas zinci.



ritae; 97, 456, 602: peerlen) en van het parelmoer (Cochlea marga ritifera, 494: perlemoen) die
beide onderdeel waren van de receptuur, ook bij Douwe Ales.

De belangrijkste categorie dierlijke producten wordt gevormd door de vele zuivel pro duc ten
die op het platteland van Friesland rijkelijk voorhanden zijn geweest. Allereerst was er de
boter (Butyrum; 47, 385, 484, 563: butter, 76, 82, 89, 96, 106, 128, 172, 182, 251, 255, 263, 290,
312, 332, 344, 345, 485: buiter, 220, 360, 483: buitter, 224: buter, 516, 542, 544, 566: botter, 485:
buiter, 635: buijter), met de specialités zoals de ongezouten boter (42), en de rode boter (119,
483: roode buitter, 290, 332, 345: roode buiter, 388, 393: roode butter) die in het voorjaar was
geproduceerd en dan een rood-gele kleur had, evenals de meiboter (91, 299, 312, 452:
meijbuiter, 369: meijbuitter, 382: meijbutter, 469, 555: meijsche botter, 471: maijsche botter,
480: meijsche butter). Kaas wordt slechts éénmaal genoemd (465: kees), naast de kaaswei
c.q. het kaasvet (Serum casei; 121: keers smeer; 470: keesweij, kaaswei, 655: verze wiij).

De derde van de trits boter, kaas en eieren wordt in zijn geheel  gebruikt: als heel ei, met
aandacht voor de kleur van de kip (60: hinne eijeren, 79: henne eijeren, 89, 90, 133: eije, 112,
165, 225: eij, 263: hoender eijer, 273, 277, 332, 576: eijers, 320: eijeren van swarte huinen, 548:
eijer), maar ook in delen, zoals het eiwit (Album ovi; 15, 44, 77: wit van een eije, 38, 138,
429: wijt van eijeren, 128: wit van een henne eij, 194, 195: witte van een eij, 209: wit vaen een
eije, 396: witten van eijers, 454: wit van ’t eije, 482: witte van ’t eije, 490: wit eijer, 469, 597:
witten van eijeren, 509: wit eijeren, 536: wit van eijeren, 608: witte vanijeij), de eidooier
(Vitellus ovi; 2: eis doore, 38: doiren eijers, 89: doore, 149: dooijer van een eij, 177: doier van
een varsche hene eij, 264: dijer van eijeren, 296, 381: doijer van en eije, 312, 327: eijers
doijeren, 345: eijs doijer, 360: doijeren van eijerent, 367: doijers van gesooden eijers, 458:
eijdoijer, 496: eije daer ’t wijt uit is, 512: eijerens doijeren, 556: doijer van een farsche hennen
eije, 557: doijer van een eije, 625: dooij van een eij) en de eierschillen (Testae ovorum: 139:
schellen van hoenders eijeren,387: eijer schellen, 586: doppen van eijers daer de kuckens uut
sijn). Bij de oliën vinden we ook de eierolie (Oleum ovorum; 345: eijerolie).
Menselijk materiaal. De dierlijke vetten hebben in de vroeg-moderne farmacopee hun
humane pendant in de Adeps homini, het mensenvet (120: menschesmeer, 243: mensen -
smeer, 303: menschensmeer, 655: menschenvet).175 In vijf recepten wordt gebruik gemaakt
van vrouwenmelk c.q. van zog (Lac maternum; 90, 455: vrouwenmelck, 204: vrou wenmelk),
in twee recepten nader gespecificeerd als ‘vrouwenmelck van een knechtije van tien of
twalf weeken (123) en ‘frouwen melck in dat haer eerste kint is een soon’ (548). Met de
‘sekundia’ in recept 379 wordt de moederkoek (Placenta) bedoeld. Tot de drekapotheek
behoren de drie recepten waarin de urine van een kind wordt voorgeschreven, eenmaal van
‘een ijonk knechtien’ (58), eenmaal de ‘knechtkens pisse die noch ijonk is’ (200) en eenmaal
de ‘urine van een knechtken dat noch maecht is [sic] en gesont’ (657). Tot ‘funeraire’ farma -
cie behoren het eerder genoemde recept tegen epilepsie, waar (in combinatie met de zojuist
genoemde moederkoek) gebruik wordt gemaakt van de eikenmistel die op een doodshoofd
groeit (379), en het meer genoemde recept voor de wapenzalf, waarin mos wordt verwerkt dat
van een hoofdshoofd is afgehaald (514). Ook het knekelpoeder valt onder deze cate go rie
(Pulvis ossium humanorum combustorum; 111: ‘doods been in een pot gebrant en gestoot’;
573: ‘een boncke die wit is van een doot mensche geschaafd’).
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Farmaceutische en chemische middelen. Tussen alle zelfstandige plantaardige, dierlijke
en menselijke ingrediënten door, vermelden de recepten van Douwe Ales ook tal van
farmaceutische bewerkingen en samengestelde medicamenten (composita) en allerlei
chemische stoffen en verbindingen.

Bij een alledaagse plant als het suikerriet (Saccharum officinarum) blijkt het brede spec -
trum van bewerkte vormen van suiker (zie bijlage 2), zoals als broodsuiker, suikerkandij,
kanariesuiker, ‘sulijdni suicker’[?], borstsuiker, (rode) rozensuiker (Saccharum rosaceum,
rosatum rubrum; 258, 278, 347: suiker roosarum; 268: suicker roosarum) en als siroop of
conserf (Syrupus; 305: serop; 585: seeroop). Zo nodig werd de suiker voor de bereiding van een
confect (Confectio, zie 601 het werkwoord ‘comficeren’) of likkepot (Electuarium) ver -
vangen door honing (Mel). Onder de confecties of ‘gesuikerde’ recepten zijn (o.a. in een
opmerkelijke opsomming in recept 453!) het bekende purgerende compositum Confectio
Hamech (81: komfeckt hamach; 179: fiksijhamech resp. komfestisij haamech; 180: confestisij
hamech; 453: confectio hamech; 517: comfesto hamach; 552, 553: comfest hamech) en andere
confecties: de Confectio turbithae (453: confectio die turbeth, zie Ipomoea turpethum), de
Confectio euphorbiae (453: enphorbio, zie Euphorbia esula), de Confectio diaturbith (453:
diatiorbith, zie Globularia Alypum) en het Philonium Persicum (109: philonium persicum)
zónder opium, en het Philonium Romanum of Electuarium hyoscyami opiatum (272: romsche
salve; 258: philonum romanum) mét opium.

Bij de inventarisatie van zowel de planten (bijlage 2) als de chemicaliën (tabel 4) zijn
ook de waterige oplossingen en ‘geurige overgehaalde waters’ (Bataafsche apotheek) mee -
geteld (uitgezonderd het onbekende ‘aqua sniatara’ in recept 146), zoals de Aqua angelicae,
fumariae, pioniae, plantaginis, rosarum, rutae en sambuci. Hetzelfde is gedaan met de oliën,
uitgezonderd de niet-gespecificeerde oliën in de recepten 138, 210, 341, 454, 475 en 485 en
beide niet-geïdentificeerde oliën: ‘olij coopire’ (184) en ‘olij van seewen tartijen’ (121). In totaal
worden er 23 oliesoorten genoemd: Oleum amygdalarum, anethi, anisi, camphorae, capparides,
catholicon, chamomillae, funi[culi], genestae, hyperici, hypocras, juglandis nucis, juniperi of
laurinum, lavendulae, liliorum, lini, olivarum, rapae, rosarum, succini, tere binthinae en vio la -
rum, en ten slotte ook het Galbanum, de etherische olie van de Ferula galbaniflua.

Onder de composita in Douwe Ales’ receptenboeken vinden we verder enkele balsems,
zoals de ‘groene meibalsum’ (324) en de wilde boerenbalsem, gemaakt van Mentha aquatica
(121). Op de lange lijst staan verder de purgerende likkepot Diacatholicon (Electuarium
diacatholicum; 453: diacatolicum); de likkepot van wormen (108: ‘electicarium die banis
labrikasis’); het wonderlijke ‘narbesop larbesop eloetuuarum’ (600) dat kennelijk zo ge noemd
is omdat dit electuarium Nardus spica (‘narbesop’) en Levisticum officinale (‘lar be sop’)
bevat; het Electuarium ‘de succo rosarum’ (453); de zogeheten waspleister of ‘seroen’ (Ceroen,
Cirone) ter behandeling van een ernstig gezwollen testikel (344); de mirrekoekjes (Trochisci
de myrrha; 141: trosrua die mirra) in een recept voor menstruatieklachten;176 de Auria
alexandrina, het pijnstillend electuarium uit het Antidotarium Nicolai (107: auria alexandra
D. Nicolac; 493: alexandria; 600: annen alexandre);177 het eerder genoemde Emplastrum
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175 Van Andel, ‘Klassieke wondermiddelen. Adeps hominis’ (1922) en idem, Klassieke wondermiddelen (1928) 41-49.

176 Zie Wirsung-Baten, Medecijn-boec (1593) 657.

177 Ongetwijfeld ontleend aan de Chirurgye van Johan Yperman, zie Broeckx, Chirurgie (1863) 107-108.
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oxycroceum (150: sercrosem; 429, 431: excrose plaester); het laxeermiddel Benedicta laxativa
(453: benedecta laxativa) dat o.a. turbith en purgeerwinde (Scammonium) bevat; het Un -
guentum album (517: unguento albo) waarmee het Unguentum album camphoratum zal
zijn bedoeld en dat inderdaad, zoals Douwe Ales aangeeft (‘in den apoteeck wel te krijgen’),
in de Leeuwarder apotheek is terug te vinden; het bekende Unguentum apostolicum (318:
roeden opostolika) dat officieel twaalf ingrediënten telde (bij Douwe Ales precies de helft!),
en ten slotte het verzachtende Unguentum populeum van de zwarte populier (zie bijlage 2,
Hyoscyamus niger).

De mercuriale, kwik- i.c. kwikzilverhoudende zalf (Unguentum hydrargiri, hydrargiri
cenereum, zie tabel 4) was – sinds de chemiatrie zich naast de galenische farmacie had
gepositioneerd178 – het aangewezen middel ter behandeling van huid- en geslachtsziekten.
In de receptenboeken van Douwe Ales komt men het kwikzilver herhaaldelijk tegen, zoals
verwacht bij de behandeling van schurft (25, 449, 566), hoofdzeer (47), luizen (208, 209,
211), ‘kwade benen’ (474) en – minder begrijpelijk – als ingrediënt van de ledenzalf (37).
Maar ook lood c.q. loodglit (Ceruis) en zwavel c.q. pijpzwavel (Sulfer) behoren tot de
klassieke chemiatrische of spagyrische middelen. In het recept tegen hoofdzeer (47) wordt
deze trits van kwikzilver, loodwit en zwavel zelfs in één zalf gecombineerd. Het loodwit is
het hoofdbestanddeel van het ‘cuiriese pleister’ (341) ter behandeling van ‘clapooren’ (Bu -
bo nes venereum). Het zwavel vindt men terug in de eerder genoemde ruitzalven voor
schurft en hoofdzeer (119, 276, 351) en in het ‘mierabel uuguntum’ voor hoofdzeer (197), dat
men overigens wel moet onderscheiden van het Unguentum mirabile (298: ungentum miera -
bele) dat Douwe Ales elders beschrijft. Terwijl in de medische en farmaceutische literatuur
de ruitzalf bekend staat als een kwik(zilver)zalf, komt het in de receptenboeken van Douwe
Ales dus ook voor als zwavelzalf en is er zelfs sprake van ‘ruitzwavel’ (119, 276, 351: ruit swee -
wel; 197: ruits sweewel). De chemiatrie in Douwe Ales’ receptenboeken wordt verder nog
verrijkt met allerlei de zwavelverbindingen (zie tabel 4), te weten het zinksulfaat (de witte
hondenklamij!); het Sulfur vivum; het ijzersulfaat of koperrood, beter bekend als vitriool;
de vitrioolaarde of het Atramentum, en het ijzerhoudende kopersulfaat dat onder de naam
Vitriolum romanum een reputatie heeft in de chemiatrische of Paracelsistische traditie. Ook
het Antimoon dat in de strijd om de erkenning van het Paracelsisme een grote rol speelde,
komt men tegen bij Douwe Ales in een recept ter reiniging van ‘een verfulde maage’ (182).179

Een aparte categorie vormen de uiterst complexe antidota en panacee-middelen uit de
antieke en middeleeuwse geneeskunde die bij Douwe Ales bekend waren,180 zoals het
Mitridatum (513: metridatum), de Theriak (73, 364, 376: teriaka), het gewone Triakel (122,
154, 180, 256, 587, 657, 658: drieakel; 269, 513: driakel), het Venetiaanse Triakel (80: fijneetse
drieakel; 115: fineetsche drieakel; 259, 301: fineetse drieakel)181 en de Trifera magna (73: trifra;
141: trislera magna; 258: tripherum maegnum).

Over de chemische samenstelling van aarde, zand, as en roet zal Douwe Ales zich even
weinig bekommerd hebben als de meeste apothekers van zijn tijd, ook al waren deze
stoffen onderdeel van verschillende recepten. Het bekendste middel is de rode (door
ijzeroxide gekleurde) Terra sigillata of Bolus armena (64: rood boolijs; 72: boleij armenium;
79: boolus; 93: robolus; 121: roobalus; 147, 264: roobolus; 173: bolesa; 193: bolus armenia; 318:
bolus armeni; 366: armenia; 383, 473, 510: bolus; 475: bolij; 528: rooden boolus) dat Douwe
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178 Zie Schneider, ‘Der Wandel des Arzneischatzes im 17. Jh. und Paracelsus’ (1961), en voor de verschillende me dicamenten

c.q. chemicaliën: Schröder, Pharmazeutisch-chemischen Produkte deutscher Apotheken (1957) en Müller-Jahncke e.a.

Arzneimittelgeschichte (2005) 52-59.

179 Van Andel, Klassieke wondermiddelen (1928) 229-239, en Trense, Das Antimon und seine Verbindungen (1985).

180 Watson, Theriac and mithridatium (1966).

181 Zie Palmer, ‘Pharmacy in the republic of Venice’ (1985). Vgl. ook het Venetiaanse terpentijn (120, 180), gewonnen

uit de Larix decidua (bijlage 2).

182 Zie Van Andel, ‘Klassieke wondermiddelen’ (1928); idem, Klassieke wondermiddelen (1928) 170-179, en De Waal,

‘Steen en aarde’ (1924). De Terra lemnia of ‘Aarde uit het eyland Lemny’ die in de Leeuwarder apotheek (1702)

wordt genoemd, komt bij Douwe Ales niet voor.

183 Zie Stillman, Story of alchemy and early chemistry (1924, 2003) 45-46.

184 Zie Van Lieburg, ‘Nieuw licht op Hendrik van Deventer’ (2002).

185 Visscher, ‘Iets over de pharmacie te Leeuwarden’ (1925); Kulsdom, ‘Oude stadspharmacopee’ (1949) en idem, ‘Het

Collegium Medicum’ (1951).

Ales zestien keer noemt.182 Verder worden zand (Arena; 177) en fijn stof (eigenlijk meel!)
genoemd, het laatste nauwkeurig omschreven als ‘klein stof van dat billen van den muelen’,
dus van de maalgroeven van de molenstenen, wordt gehaald (508). Aandacht verdient de
toepassing van roet (Fuligo) van verschillende herkomst: het gewone roet (Fuligo camini,
95) dat in de smidse ook in (koel)water voorkomt (11: smetskool water); het roet van ‘enen
ouden bebrande koperen pot’ (404) en het ‘fin stof uit de smits schorsstien’ (484). De laatste
omschrijving doet denken aan Pompholyx, het as van metalen in de schoorsteen van de
alchemist, zoals bekend uit de alchemistische traditie.183

Al deze chemiatrische elementen in de receptenboeken van Douwe Ales en de verwijzingen
naar de nieuwe ‘Galenisch-chymiçe’ richting geven steun aan de hypothese dat de Para cel sis -
tische geneeskunde en farmacie in de tweede helft van de zeventiende eeuw een breed
draagvlak in Friesland vonden en dat de medische en farmaceutische praktijkvoering in
Friesland door de introductie van spagyrische geneesmiddelen wezenlijk is beïnvloed. Eerder
was dat al gebleken uit een studie over het medisch leven binnen binnen de Laba dis ten-
ge meenschap te Wieuwerd, waar Hendrik van Deventer (1651-1724) een hoofdrol speelde,184

en uit de geschiedenis van het Collegium Medicum te Leeuwarden, waar Feyo Johannes
Winter de drijvende kracht was achter de totstandkoming van de chemiatrisch georiën -
teerde Pharmacopoea Leovardiensis (1687). Hetzelfde jaar verzorgde Winter de uitgave van
een Nederlandse vertaling (Leeuwarder apotheek 1687, 1702) van deze Pharmacopoea, die hij
later nog voorzag van een handig vademecum onder de titel Kenteekens en keur van voor -
name gewassen en mineralen met derselver bysonderste nuttigheden (1705).185

Historisch was de chemiatrie een schakel tussen de alchemie van de Middeleeuwen en
de iatrochemie van de late zeventiende eeuw. De sporen van de alchemistische herkomst
zijn in de receptenboeken van Douwe Ales nog duidelijk aanwezig, zoals in het curieuze
recept om een steenpoeder te maken (173); de beschrijving van ‘een freenden konst van
enen stien, welke stien gevonden is na den art en konst der alchemie [van] Meester Sierck,
en gevonden van eenen suptijlen geest die van kooper silver konde maken’ (366); het eerder
genoemde middel ‘voor alle water tot rijcke luijden’ waarvoor fijngewreven bladgoud nodig
was (499), en het recept voor een alchemische ‘steen’ (‘Lapes alchemie’) ‘voor quade beenen
en loopende gaten’ (510).



4.4.3 Bereiding, dosering, toediening en werking
De bereiding en bewerking van al deze plantaardige, dierlijke, menselijke en chemische
stoffen vereist hulpmiddelen die in een gewone keuken niet beschikbaar waren, ook niet –
naar zich laat aannemen – in de keuken van de boerderij van Douwe Ales. Mocht hij zijn
receptenboeken als handleiding voor het zelf bereiden van geneesmiddelen hebben ge -
bruikt, dan moet er in de boerderij een werkruimte met apparatuur en instrumenten zijn
geweest, vergelijkbaar met de werkplaats annex chemisch laboratorium van een regulier
gevestigde apotheker.
Bereiding. Wie de recepten zorgvuldig leest, ziet daarin allerlei details over de bereiding
van de recepten. Zoals eerder beschreven (zie 3.8) waren de apothekers in de directe om -
geving van Douwe Ales de aangewezen leveranciers van de meeste ingrediënten. Zuivel en
zuivelproducten, in het wild groeiende planten uit de Friese flora en gemakkelijk te kweken
geneeskrachtige kruiden zullen, evenals allerlei dieren en dierproducten, op de boerderij
van Douwe Ales gemakkelijk voorhanden zijn geweest. De ingrediënten die bij de apo the ker
waren gekocht, werden zorgvuldig verpakt en voor toekomstig gebruik bewaard (72, 177).
Ook composita kon men ‘op voorraad’ houden (134: ‘in een wit honden leeren saxken
bewaert dater geen luicht in en koomen; 6 a 7 ijaer kan ’t goet blieven’). Bij het verzamelen
van de ingrediënten moest er volgens strenge criteria worden gewerkt, zoals bij het
opvangen van regenwater dat van een pannendak in plaats van het gebruikelijke rietendak
moest zijn gelopen (97), het afschrappen van de bast van een vleerboom in opwaartse richting
(191), en het rapen van ganzendrek in de maand mei, ‘als die gansen in gras gaen te eeten’
(197). Voor ingrediënten die niet of moeilijk verkrijgbaar waren, mochten alternatieve
middelen worden gebruikt, rekening houdend met het effect daarvan op de werking van
het recept (266). Voor sommige recepten waren verse ingrediënten cruciaal (268).

Beschikte men over alle ingrediënten, dan volgden allerlei bewerkingen: in een vijzel
(72, 211, 378, 455, 458, 514, 528, 576) of mortier (58, 131, 187, 514);186 met een mortiermolen (239)
of een mosterdmolen (548: ‘muster mullen’); met roergerei (140: ‘ghij moet het sterck roeren’;
235: ‘roert staadich om met een houtije’); met potten, pannen en ketels (289) van bij zon dere
makelij: nieuwe (3, 5, 65, 511), goed afsluitbare (275: ‘dat daer geen wasum uit komt’) of
schone (7), van aarde (511), steen (3, 5, 59), koper (168, 601), messing (543: ‘mesken becken’),
geglazuurd (137: ‘geglaest’; 472: ‘verglaest’) of ‘ongebluist’ (134); in een emmer (212, 336,
489); met een schaaf (334), een scheermes (426) of een schilderssteen (499); boven een open
(zie 213 en 323 over sap dat uit verhit hout wordt getapt) vuur, soms gestookt met eiken -
hout (1, 62, 629) en soms met kolen (366, 449); in of bij een oven of op een fornuis (3, 84,
104, 105, 120, 164, 179, 197, 199, 235, 248, 294, 295, 360, 473: ‘op ’t vier’ zetten of leggen; 151: ‘van
tvier’ nemen, 556; 326: ‘int fier’ pulveriseren; 514: ‘op een klein fierken’), of op een hete steen
(79: ‘maket eenen nijen techgelsteen soo heet als vier’),187 en met laborato rium ap pa ratuur,
zoals een destilleertoestel (187, 597)188 en glaswerk om een mengsel te ‘temperen’ (340). Op tal
van plaatsen worden in de receptenboeken aftreksels (extracten, tincturen) en af kook sels
(decoctum; 116: dicoctien) genoemd die met met behulp van buideltjes (‘poppen’ of ‘pop -
kens’, zie 10: ‘neemt deese kruiden in een saxken’) zijn gemaakt (181, 266, 268, 270, 271, 274,
385, 516, 521, 522, 523, 525, 569). Hoeveel een handschrift als dat van Douwe Ales te bieden
heeft om de dagelijkse praktijk van een herborist, apotheker of leken farma ceut te leren
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kennen, kan worden geïllustreerd met het voorbeeld van het zeven (‘siegen’, ‘teemsen’, etc.),
dat wil zeggen het door een zeef halen (7, 69, 362, 366, 547), door een ‘teems’ of paarden haren
zeef (362), of door een doek, soms nadrukkelijk een schone doek (58, 116, 195, 200, 311, 334,
591, 641). Wanneer er doeken worden gebruikt, wordt de handeling met verschillende
werkwoorden beschreven: er doorheen wringen (58, 120, 200, 220, 236, 290, 311, 358, 370, 371,
377, 423, 424 , 442), wrijven (7), gieten (105), drukken of duwen (195, 197, 309, 399, 455, 640),
persen (341, 434 501), kleinsen (152, 454, 456: ‘gekleist door een doeck sonder wringen’, 469,
549: ‘kleinset stif door een doeck’, 641, 654), ‘siegen’ of ‘ziegen’ (7, 69, 80, 84, 93), teemsen
(591) en er doorheen doen (71, 74, 75, 91, 116, 172, 226, 314, 334, 337, 530, 582, 637). Bij de
bereiding van een paardenvijg dienen de doeken om het uitwerpsel uit te drogen (330: ‘wrieft
hem stijf door een doeck’). Vindt men deze opsomming te fragmen tarisch, dan geven enkele
recepten een fraai beeld van de werkzaamheden die nodig waren om een recept te bereiden
(o.a. 134, 214, 311, 366), in het bijzonder de chemiatrische recepten en de eerder genoemde
recepten met een groot aantal ingrediënten.
Dosering. In een geneeskunde en farmacie waarin men zich richtte op de kwaliteiten of
‘deugden’ (Virtutes) van de lichaamssappen en de natuurlijke ‘zelfstandigheden’ speelde de
kwantiteit een geheel andere rol dan in de moderne therapie. Van werkzame stoffen in strikte
zin was, buiten enkele chemiatrische middelen, geen sprake, wel van geneeskrachtige planten,
dieren en mineralen of van bepaalde delen of producten daarvan. De slordige notering
van de maten en gewichten door Douwe Ales moet tegen die achtergrond worden gezien.
Van de 92 recepten waarin de dosering wordt gespecificeerd voor het aantal malen dat het
middel per dag moet worden toegediend of ingenomen volgen de meeste (63x) het schema
’s ochtends en ’s avonds; 19 keer moest het middel alleen ’s ochtends worden gebruikt, waar -
van éénmaal nuchter (79), éénmaal ‘’s morgens hiel vroo’ (182) en éénmaal ‘morgens voor
die sonen opganch, drie reijsen in ’t wassen van die maen’ (236); viermaal alleen ’s avonds
(4, 102, 203, 504) en viermaal ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds (272, 411, 518, 659). In recept
399 wordt verschil gemaakt tussen de dosering bij een volwassene en een kind.
Locus en modus applicandi. Waar, wanneer en hoe moesten de middelen en medica men ten
worden gebruikt en toegediend die Douwe Ales in zijn receptenboek heeft beschreven?
Bij zorgvuldige lezing biedt het ‘doktersboek’ een rijk en gedetailleerd beeld van de wijze
waarop patiënten, daarbij al dan niet geassisteerd door hun hulpverleners, doende zijn
geweest om het beoogde profijt van de volgens de recepten bereide middelen en medi ca men -
ten te trekken. Met een bloemlezing van de bedoelde bijzonderheden kunnen de contouren
van dat beeld worden geschetst.

Allereerst zijn er allerlei instructies voor de frequentie van het gebruik. Bij zo’n 15% van de
recepten wordt twee- of driemaal daags gebruik aanbevolen: meestals (circa 10%) ’s ochtends
en ’s avonds, soms (circa 3%) alleen ’s ochtends, ‘’s morgens hiel vroo’ (182) of ‘morgens voor
die sonen opganch’ (236), en verder nog driemaal daags (272, 411, 518, 659) en alleen ’s avonds
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186 Zie ook alle lemmata waarin de ingrediënten worden gestampt, (fijn) gestoten (zie 42: dubbel gestoten, en 498:

‘pulvuriseert subtijlijck’), gepulveriseerd (zie 3.4.1) of gekleinst (122, 181, 461, 549, 641, 654).

187 Zie ook alle lemmata waarin sprake is van ‘sieden’ of koken, branden, etc.

188 Zie ook alle lemmata waarin sprake is van destilleren (363, 579, 597, 604, 640, 646) of dubbel destilleren (499:

‘gerestijfiseerden aqua vita’).



Tabel 4. Chemicaliën in de receptenboeken van Douwe Ales

De stoffen met een asterisk komen voor in de Leeuwarder apotheek (1702).

*Aerugo, zie Viride aeris.

*Alumen scisille (Aluin, Kalium-aluminium-sulfaatzout) » 25, 44, 46, 110, 148, 197, 294, 356, 476, 559, 561, 569:

alun; 32, 65, 68, 118, 124, 177, 212, 214, 235, 240, 273, 277, 310, 314, 346, 349, 366, 428, 465, 466, 472, 474: aluin;

37: elun; 510, 595: aluijn. 

*Alumen ustum (gebrande of uitgedroogde aluin, Sulfas kalico-aluminicus exsiccatus) » 15, 72, 77: brant

aluin; 339, 340: gebrande aluin, gebrant aluin; 468: gebraden aluin; 660: brand aluijn.

Amer (houtskool) » 494: witte amere, etc. [zie Daems, Een medecijnboeck (1942) 57.]

*Antimonium, Stibium (Antimoonsulfide) » 182: antimonij. Niet metallisch, maar als sulfide.

Arsenicum (Arseen) » 428: arsenicum.

Asfalt, zie Bitumen.

Atramentum, zie Vitrioolaarde.

Aurium (goud) » 499: gout.

*Bitumen, Asfalt (pek, teer) » 47: teerolije; 75, 85, 104, 305, 564: pick; 95: teer; 299: peck; 475: pix. Vgl. de

Leeuwarder apotheek: Pix navalis.

Buskruit (buskruit) » 313: bussekruit.

*Calx viva (ongebluste kalk, Calciumoxide) » 565: leewende kalck.

*Ceruis, Cerussa (bleiwit, Loodcarbonaat) » 47: ceuijs; 71: bluvit; 71, 72, 125, 196, 258, 278, 279, 409, 411: loot

wit; 99: seruis; 134: cervijs en serwes; 138: corvijs; 150: serwijs; 180: seerex; 304: servis; 341: cuiriese; 350:

servise; 366: bliwit; 469: ceruse; 564: seruise. Zie ook: Emplastrum oxycroceum (341: cuiriese plaester).

Cespes bituminosus (turf) » 404: torf.

Calx, zie Creta.

Chloretum natricum, zie Sal.

Creta, Calx (kalk) » 61: krits; 323: kalck; 552: dege schulp[?]; 576: krijt; 597: calx.

Crocus martis, zie Lapis emathites.

Cuprum (koper) » 138: coperer.

Hydragyrum argenti (kwikzilver) » 25, 208, 211: quicksilwer; 37: quickselwer; 47: quicsilwer; 209: quicksijlwer;

449, 474: quicksilver; 566: quijcksijlver.

*Lapis calaminaris (kalamijnsteen, kool- of kiezelzuur zinkoxyde) » 71: laapis kaliunaris; 417: galijnen

steen[?]; 456: calamijn die wit is; 477: klamin; 541: lapis calaminarius; 564: lapis kalaminarus.

*Lapis emathites, haematides, Crocus martis (bloedsteen, ijzeroxide ijzerroest) » 173: lapes en martines en

omartus; 340: maties; 366: giel ooker; 514: bloetsteen; 552: crocus martis.

Litargyrum argentum (zilverglit, zilvergelede) » 20: silwerglede; 71: sijlwergleed; 227: argentijd; 449:

lijtergierum argentum; 462: lijtergirium argentum; 467: litargirium argentum; 564: sijlver gleede; 615:

littergirrij argenti.

Lithargyrium (loodglit) » 125: littergorgium; 134: lijtergierum en lijtergirom.

Lithontribon, Lithontripticus (steenpoeder) » 466: witte stienpoeder.

Magnes (magnes, zijlsteen, magneet?) » 364: mangna; 376: magna.

Lithontribon, zie Lithontripticus.

*Minium (menie, loodoxide) » 99: roode merij.
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Mumia (mumia, asfalt, aardpek) » 12: mumia; 248: moma; 265: mommija; 272: momije; 378: mamomij; 512:

momie; 564: mommie.

Petroleum (petroleum, destillaat van aardolie) » 120: peeterolije; 121: peeterolij; 303: peerolie; 413: peeterolie;

655: veterolij.

*Sal armoniacum (salmiak) » 211: sal armoiurid; 456: salarmoni ackum; 467: salarmoniacum; 510: sal

armoniakum.

Sal lixiviosum (lixivium of loogzout) » 641: looge.

Sal, Chloretum natricum (zout,) » 22, 51, 83, 155, 228, 321, 412, 465, 474, 485, 492, 563, 590, 631, 659: sout; 80,

233, 236, 237, 314, 534, 543, 572: solt; 116: nactricarium; 314: soolt; 659: gesuievert sout.

Sapo (zeep) » 233, 485, 597: siepe; 404, 487, 660: seep.

Sapo hispanicus sive alicantinus (Spaanse zeep) » 11: spanske seep; 128: zwarte spaensche siep; 251: spansche

siep.

Stibium, zie Antimonium.

Sulfas zinci, zie tabel 3, s.v. hond.

*Sulfer (zwavel) » 84, 91, 148, 244, 266, 275, 277, 278, 313, 347, 415, 460, 462, 516, 523, 568: sweewel; 268: sueewel;

273, 346: swewel; 284, 285, 310: sweevel; 487: zeevel; 567: seewel; 615: sulphuer; 660: zwevel. Ook als

pijpzwavel (61: pijp sweuel; 279, 289: pip sweewel; 462: pijp sweewel). Voor het ‘ruitzwavel’ (119, 197, 276,

351: ruitsweewel) zie de tekst.

Sulfur vivum (levendig -, natuurlijk zwavel) » 47: leewende sweewel; 394: leevendige solver ‘gelijck men hem

uit die bergen haelt’.

*Tartarus vini (wijnsteen) » 22, 83: winsteen; 366: win stien.

Vernis (vernis) » 71: fernis; 99: vernis.

Viride aeris, Aerugo (Spaans groen, koperroest, koperacetaat of -carbonaat) » 74, 413, 561, 566, 596: spaens

groen; 177, 196, 197, 559: spans groen; 235, 294, 324, 456, 474, 562: pansgroen; 346: eeries; 414, 487, 660:

spaensgroen; 419: radix eerius; 456: eris ofte spansgroen; 456: jonse fles eris.

Vitriolum romanum (ijzerhoudende kopersulfaat) » 261: vilonem romanum; 284: rijoelij romani; 510:

vitriolie romanum.

Vitriolum, Sulfas (ferri) (koperrood, ijzersulfaat, vitriool) » 34: wit kooperoot; 47, 314: coperoot; 110, 567:

kooperroot; 148, 266, 277, 465, 478: kooperoot; 173: vitrium; 273, 346, 366, 466, 510, 561, 566: koperoot; 311,

366: (witte) fictrill; 511: groen koperroot[?]; 467: vitriolum album; 516: vitriolum ofte koperoot; 521:

vittriolum.

Vitrioolaarde, Atramentum (Atrament, vitrioolaarde) » 145: vatraamis; 592: atrnnep; 595: atment.

(4: ‘gaet daer met slaepen’; 203: ‘savonts als ghij te bedde gaet’; 358: ‘als men slaapen gaet’;
504). De inwendige medicamenten worden, aangemaakt of opgelost in de gangbare dranken,
vloeibaar ingenomen of gegeten, terwijl de uitwendige middelen op een bepaalde plaats van
het lichaam, al dan niet de plaats van de ziekte of verwonding, worden aan ge bracht. Bij
sommige aandoeningen van de ledematen moeten de patiënten zich inwrijven bij een open
haard (288: ‘wasschet dat geroerde lijt daermeede 3 mael des daghs teegen een hiet fier’; 358:
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‘hiermeede gesmeert teegen een hiet fier’; 442) of nog specifieker, bij een vuur van eikenhout
(1: ‘teegen een warm eeken vier gesmeert’, 629). Een aantal middelen moet men warm
innemen (o.a. 28, 132, 141, 222) of appliceren (o.a. 36, 181, 464, 479), zoals het middel tegen
opvliegers, dat in bier gekookt warm op de onderbuik (‘op die moer’) moet worden gelegd
(10: ‘en als ’t koud is in dat selwe bier weeder warm gemaeckt’!), en dat tegen Fluor albus,
dat in een zakje gebonden warm moest worden gebruikt (82, vgl. 110). Ontlasting (Dreck -
apothek) wordt bij voorkeur vers en warm gebruikt, zoals de paardenvijg die ‘soo waerm
[is] oft alst uit den liewe komt; […] ende meught ghij den stront niet warm kriegen, soo
neemt van die vaerste, die ghij kriegen kont ende waruit se in een pane op ’t vier’ (199). Het
middel tegen tandzeer moest men zelfs ‘soo warm als men dat lijden magh’ in de mond
houden (23, vgl. 46); de wondolie ‘soo hiet als men het verdragen kan’ (184). De eerder
genoemde klisteerspuit (4.4) vulde men met ‘bloet warm’ water (177); het middel tegen
hoofd schurft moest op het hoofd worden gebonden ‘alsoo warm als men het lijden kan’
(197), etc.

Uitwendige middelen werden op de meest geëigende plaatsen geappliceerd, wat in de
praktijk lang niet altijd dezelfde plaats was als waar de kwaal zich bevond. Het middel tegen
hoofdpijn moest volgens recept 51 (idem 155) onder de voeten worden gebonden; bij schele
hoofdpijn viel de keuze op het voorhoofd (195). Bij een patiënt met een gezwollen keel legde
Douwe Ales het middel op het hoofd (224), in de veronderstelling dat zo de huig onhoog
werd getrokken. In recept 533 wordt het middel tegen hoofdpijn onder de tong gelegd. Het
middel tegen epilepsie van recept 156 moest over de wervelkolom worden uitgesmeerd
(‘smeeren daermeede ’t ghiele ruigbien’), terwijl tegen dezelfde kwaal in recept 174 een
veertje in het middel moest worden gedoopt om het zo in de neus te laten o p trekken.
Volgens recept 539 moest het middel tegen psychische klachten in ‘een bondelken van
lijnntijwant oft doeck’ worden gedaan en op de juiste wijze (‘ghij moet het bijnden boven den
ooren en niet beneeden’) om het hoofd van de patiënt worden gebonden. De aan gewezen
locatie om het middel aan te brengen dat de nageboorte stimuleerde, is ‘een hant breet
boowen haaren newel’ (19). Zalf tegen de kinkhoest moet men op de polsen, de slapen van
het hoofd, en onder de voetzool smeren (515); het middel tegen geelzucht alleen op de polsen
en onder de voetzool (576); het middel bij menstruatieklachten en tegen de koorts alleen op
de polsen (20 resp. 396); het middel om de pest te voorkomen op de lever (658), etc. De locus
applicandi van oog-, oor- en neusdruppels is duidelijk. Onder de vele oogmiddelen zijn
allerlei oogwaters die men in het oog moest druppelen (168: ‘dickwels daerin gedruipt is goet’;
543: ‘ende holt dat ooge wel oopen, dat dat water daer wat in drieft’; 544: ‘daer meede den
oogen wel gestoovet ofte gebadet’), eventueel gebruikmakend van een mosselschelp (541:
‘druijpt hem in ’t oopene ooge met eene muselschulpe’). Oordruppels worden in recept
548 beschreven: ‘een weijnegh in dat rechter oore erst, daerna in dat ander, soo heet als hij
dat lijden kan’! Dat medicamenten via de neus konden worden toegediend, bleek al bij
het eerder genoemde epilepsiemiddel (174). Elders is sprake van een geneesmiddel dat via
de neus moet worden opgesnoven (129), en ook van een beroking via een neustrechter
(537: ‘laet de roock door den trachter in den nuise loopen’). Gorgeldranken (226: ‘gorgelt
u keele daermeede dickwels’; 349: ‘een weijnegh en in die kiele gorgelt’; 354: ‘gorgelt daer -
meede uw kiele’; 366); mondspoelingen (340: ‘doet het in den mont en roert het wel omme
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met die tonge’) en wassingen en baden met zepen (11, 128, 251: zwarte Spaanse zeep; 47: zwarte
zeep; 233, 404, 485, 487, 597, 660: gewone zepen) en andere middelen (22, 26, 83, 92, 344,
593): ze passeren bij Douwe Ales allemaal de revue. Onder de hulpmiddelen om uitwendige
medicamenten aan te brengen wordt herhaaldelijk melding gemaakt van het gebruik van
doeken – wel te onderscheiden van het eerder genoemde gebruik van doeken bij de bereiding
van medicamenten – (8: ‘daer een doeck ingedoopt en daerop geleit’; 13: ‘neemt dan een
ijffel doeck ende druicket die in dat natte waer den brant is’; 65: ‘met een doeck om die finger
ofte stocksken gewonden ende in deese dranck genattet’; 94: ‘maeckt er doeken in nat en
legter op’; 113: ‘daer legh doeckijes op’; 147: ‘met natte doeken gebet’; 179: ‘doeckies daerin
nat maeckt en leght in die gaten’; 199: ‘leght op eenen wollen doeck; wint het gehiele reet -
schap daerin’; 239: ‘een salwe op een doeck gesmeert en op die wonde geleit’; 311: ‘nam hij
lennen doeken en nat se in deese dranck en hij leide se op het seer en op gesonde fleis’; 345:
‘smeert dat op een wit wollen lap en legget daerop’ en ‘neemt ijfeldoeck en legget daerop’; 366:
‘en leggen daer eenen natten doeck inne’; 393: ‘op fine doeken, daeraf pleisters genaeckt’; 470:
‘legen ’t op een doeck op ’t gat’; 472: ‘hier doeken in nat gemackt ses ofte acht dick’; 490:
‘maackt doeken in nat en legget op ’t voorhooft’; 519: ‘lecht se vrij hiet in een doeck onder
op u lijf ende op u blase’; 528: ‘lecht dat als een plaester op een schoon lennen doeck’; 536: ‘een
doeck daer ine genettet en als die drooge is weeder vernieuiet en op dat voorhooft gelecht’;
539: ‘een bondelken van lijnntijwant oft doeck soo langh dat hij den krancken om dat hooft
kan gaen’; 547: ‘legget als dan op een schoon lijnnen doek’; 551: ‘bette seer met een rein lennen
doeck daer in nat gemaeckt en daer meede gereinight’; 552: ‘halter gestadigh soodanige
doeken ower’; 566: ‘smeert dat op een doeck’; 588: ‘in eenen doeck daerop geleijt’; 629: ‘leght
daerop eenen vullen warm doeck’; 658: ‘doeken daer in genattet ende geleit op die leewer’).
Opvallend zijn de veertjes om medicamenten mee te smeren of de patiënt mee te bestrijken
(30: ‘smeert dat seer daer meede met een swart henne veer’; 240: ‘neemt een feer en strickt die
patient in die oogen’; 326: ‘smeert die beenen daermeede met een vederken’; 509: ‘bestrijckt
die oogen met een klein verderken’).

Bij een aantal recepten wordt het gebruik van de voorgeschreven geneesmiddelen nader
gespecificeerd, onder meer door de condities te beschrijven waaronder men het middel moet
aanbrengen of moet nuttigen. Zo wordt zweten beschouwd als een goed middel ter onder -
steuning van de farmacotherapie (73: ‘geewen eens wat om te ruisten en sweeten’; 330: ‘deckt
hem dan wel warm toe, dat hij sweete; soo salt haest uit slaen’; 357: ‘stopt hem al warm toe
dat hij wel sweet’; 388: ‘daerop leggen slaapen en warm toegedeckt dat hij sweet’; 398: ‘en
laet warm toedecken; hij sal wel schuiden en het sal niet lange duiren’; 513: ‘wel op het
bedde gedeckt, dat hij sweetet’. In recept 646 wordt het zweten gecombineerd met een bad
vooraf aan het medicijn gebruik (‘soo sal die siecke te fooren baden ende in den bade soo sal
hij deesen dranck neemen; dan soo sal hij gaen slapen en doen hem wel decken, soodat hij
sweeten mach’) en in recept 658 met een aderlating (‘eerst sal men hem doen laeten ende als
den dranck gedroncken is, sal men hem te sweeten leggen, want dat helpt seer’). De krank -
zinnige die de drank uit recept 59 gebruikte moest in stilte en in het donker op bed liggen
(‘hout hem in een duister ende meest op ’t bedde en alleenegh sonder ver stooren ge’). Ook
voor de optimale werking van het middel tegen de Fluor albus moest de vrouw rust hou den,
en bovendien in de juiste houding liggen, ‘met den eers wat hoogh’ (110). Bij patiënten met
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hoofd kwalen moest het haar worden geschoren alvorens het middel werd toegediend (197:
soo snit die haijeren eerst af met een scheermesse; 566: ‘ten eersten scheert hem al dat haijer
af ’).
Werking. Ten slotte rijst de vraag of Douwe Ales iets heeft geweten of, uiteraard in de
context van het toenmalige denken, iets heeft begrepen van de beoogde werking van de
middelen waarvan hij niet alleen de receptuur verzamelde, maar die hij bij gelegenheid ook
zelf bereidde en appliceerde.189 Die context werd bepaald door de eerder genoemde ter rei -
nen van de iatromagie, de antieke humoraalpathologie en moderne chemiatrie. Wat daarvan
in de recepten is terug te vinden is te fragmentarisch en te onsamenhangend om er de kennis
en het inzicht van Douwe Ales mee te kunnen bepalen of zelfs maar te peilen. In hoeverre
bijvoorbeeld getuigt het van enige dosimetrische kennis als hij schrijft dat een poeder
moet worden toegediend ‘na gelegentheit der persone dat se sick is’ (6); dat de hoeveelheid
medicinale drank de effectiviteit bepaalt (179: ‘hoe men meerder drinckt hoe eerder dat het
beetert’), of dat bij een ernstig zieke patiënt een aantal ingrediënten in kleinere hoeveel heden
moet worden gebruikt (516: ‘is ’t sake, dat u dochte dat den patient seer kranck is, soo moet
men die kruiden het derde part mijnderen, dat is te verstaen van die kruijden het derden
diel minder te neemen en de anders niet’)? Hoe past de vermelding van de besmet ting door
de pest als door een ‘vuur’ (80: ‘soo sult ghij vrij sin van alle fier te ontfangen en te genaaken’)
in de loimologie aan het einde van de zeventiende eeuw? Met de incidentele vermelding van
de humores (86: ‘dat verlijcht hamuren’) en van de catarrhi (129: ‘om quataren uit het hooft
te tapen door de nuis’; 107: katarendrocht) valt niets te concluderen over Douwe Ales kennis
van de principia van de humorenleer of over de specifieke betekenis van de catar r hus in de
chemiatrie, in het bijzonder de chemiatrie van de eerder genoemde Van Helmont. De notitie
dat een middel tegen bloedvloeiing de aderen sluit (109), roept vragen op over Douwe Ales
bekendheid met de theorieën over de bloedbeweging in het algemeen en met de ideeën over
de fysiologie van de menstruatie in het bijzonder,190 maar biedt geen aan kno pingspunten
voor zelfs niet het begin van enige speculatie over de antwoorden daarop.

Drie recepten vragen bijzondere aandacht in deze paragraaf over de werking. In recept
253 wordt in de toelichting op het gebruik van een panacee gewaarschuwd dat een goede
diagnostiek belangrijk is en aanleiding kan geven om het recept te wijzigen: ‘soo moet ghij
aenmerken ofte die krancheit met heete ofte koude komt, soo moet ghij een onderscheit
maken om die dranck te ordeneeren; komt het met koude, soo geeft met brandewin in, komt
het met hitte, soo geeft met franse win’. Eenzelfde afweging wordt gemaakt in het recept voor
een heidense wonddrank (267), waarin het aan de diagnose wordt overgelaten of in het
middel betonie of rode bijvoet moet worden gebruikt. Het derde recept betreft eveneens de
bereiding van een heidense wonddrank, maar nu wordt er bij uitzondering een moti ve ring
gegeven van de keuze van de ingrediënten met het oog op de effecten van het gebruik ervan
(zie 415).
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Voor zijn latere lezers heeft Douwe Ales de nodige barrières opgeworpen. Zijn verhaspe lin -
gen en verschrijvingen, zijn cryptische beschrijving van ziekten en de chaotische presentatie
van het rijke arsenaal aan farmaceutisch-chemische middelen in zijn ‘doktersboek’, ze
stellen de tegenwoordige lezer voor grote moeilijkheden. Maar daarmee ook voor grote
uitdagingen. Wie het geduld neemt, zoals wij hebben geprobeerd zo lang mogelijk op te
brengen, om de tekst nauwkeurig te leren lezen, die vindt in het ‘doktersboek’ een prachtige
uitkijkpost. Ze laat zien hoe in de vroegmoderne samenleving kennis in geschreven vorm
circuleerde. En meer specifiek kijkt ze uit over het landschap van het medisch denken en
handelen op het Friese platteland rond 1700.

Dat is voor alles wel omdat het handschrift de lezer deelgenoot maakt aan de dagelijkse
bekommernis om genezing. Hij leert het brede spectrum van kwalen en klachten kennen
en het reilen en zeilen binnen de ambachtelijkheid van het farmaceutisch bedrijf waar
planten, dieren en chemicaliën hoopvol tot mengsels en brouwsels worden gevormd. De
lezer krijgt bovendien toegang tot de zo ontoegankelijke wereld van het magische denken
over het menselijk lichaam, over de natuur en uiteraard over de bovennatuur.

In vele eerdere uitgaven van vroegmoderne receptenboeken hebben de bewerker(s) zich
het liefst gericht op ‘plantaardigheden’ en op farmaceutische bijzonderheden. Wij kwamen
gaandeweg echter tot het inzicht, dat niet de identificatie van de ingrediënten van de recepten
een eerste toegang tot een beter begrip geeft, maar dat de ‘indicaties’ die Douwe Ales voor zijn
recepten geeft, een veel betere mogelijkheid bieden. De openingszinnen van de recepten
weerspiegelen immers – en het is nog zelden beschreven – met welke klachten men op de
medische markt op zoek naar genezing ging, hoe die klachten door de reguliere en
irreguliere genezers tot indicaties werden getransformeerd, en hoe ze werden gevolgd door
voorschriften en acties die als ‘passend’ werden beschouwd. We hebben deze indicaties
dan ook steeds uitvoerig becommentarieerd en toegelicht en we menen ook dat daarmee
een mogelijkheid en ook materiaal wordt geboden voor toekomstige onderzoekers.

Als men zo begint en dus allereerst kijkt naar het repertoire van genoemde klachten,
dan valt onmiddellijk de overweldigende betekenis van ‘de geschonden huid’ op. Dat is de
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noemer waarop de vele infecties van de hoofdhuid, het ontsierde gelaat, de ‘wennen’ van nek
en schouders, de uitslag bij exanthematische ziekten, de schurftige en zwerende kwalen, de
open benen en de traumatische verwondingen kunnen worden samengebracht. Deze cate -
gorie wordt gevolgd door die van de gestoorde primaire lichaamsfuncties, in het bijzonder
die van het zien, de spijsvertering en de ontlasting via darm en blaas. Na de lectuur van
Douwe Ales’ handschrift begrijpt men dat oogmeesters en steensnijders rond 1700 een
dankbare clientèle vonden onder de oog- resp. blaaslijders die hun kwalen wel licht al jaren -
lang met geneesmiddelen waarvan Douwe Ales de receptuur noteerde, te lijf waren ge gaan.
Onwetendheid over de samenstelling van voedsel en een ontoereikende voedsel hy giëne
moeten, afgaande op de rijkdom aan recepten, bij velen een aanhoudend maag- en darm lij -
den en een gestoorde darmontlasting hebben veroorzaakt. Minstens even belangrijk waren
de aandoeningen van de luchtwegen, niet alleen die door exogene factoren als weers -
wisselingen werden veroorzaakt, maar vooral door endogene oorzaken zoals ftisis (tering).
De vierde en laatste categorie omvatte de aandoeningen van de geslachtsorganen, waarvan
– naast de venerische kwalen die een hoofdstuk apart vormen – de verstoorde menstruatie
en de aandoeningen rond zwangerschap en geboorte de belangrijkste zijn.

Een deel van de recepten, zoals die voor de wapenzalf (514), zal Douwe Ales alleen uit
interesse of eerder als curiositeit hebben genoteerd, zonder de bedoeling die ooit te
bereiden. Maar ook dan blijft het opmerkelijk hoeveel plantaardige, dierlijke en minerale
elementen uit de leefomgeving werden gepercipieerd als potentiële ingrediënten van heilzame
middelen! Minstens even opmerkelijk is hoeveel chemiatrische of spagyrische mid delen de
galenische middelen completeren. Op dit punt geeft Douwe Ales’ ‘dokters boek’ steun aan de
eerder gesignaleerde bijzondere belangstelling voor chemiatrie en Paracelsisme in de me -
dische wereld van de Noordelijke provincies in het algemeen en die van Friesland in het
bijzonder.

Deze constatering staat niet los van wat ongetwijfeld de meest opvallende conclusie is
die na een zorgvuldige en gedetailleerde bestudering van Douwe Ales’ handschrift moet
worden getrokken, namelijk de inbedding van zijn medische denken en therapeutische
handelen in een wereld vol magisch-religieuze elementen en symboliek. Achteraf lijken
de openingswoorden ‘Looft God’ niet zozeer een uiting van een dankbaar en godvruchtig
gemoed als wel een krachtige vermaning om de inhoud van het receptenboek op de juiste
wijze te lezen. Alleen hogere machten bepalen het grensverkeer tussen gezond en ziek en
het handelen van de medische beroepsbeoefenaren is van die krachten afhankelijk. De
astrologische paragraaf, de bezweringsformules, de vele recepten die de simile-regel volgen,
de toepassing van het singulariteitsprincipe, de getallensymboliek op alle onderdelen van
samenstelling, bereiding en toediening: het zijn even zovele vensters op de magische wereld
waarin Douwe Ales aan het einde van de zeventiende eeuw, in een volgens velen onttoverde
wereld, blijkt te leven en te werken. 

Een volgende vraag is natuurlijk in hoeverre dit alles kan en moet worden gekoppeld aan
de mentale en religieuze constitutie van Douwe Ales zelf. Wellicht was hij inderdaad geen
doorsnee boer, maar een zonderlinge kruidenmenger. De analyse van het handschrift zelf
leverde geen zekere conclusies op over de mate waarin Douwe Ales daadwerkelijk prak ti -
seerde. Integendeel, het blijft denkbaar dat Douwe Ales voornamelijk een verzamelaar was
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van zoveel mogelijk medische recepten die hij uiteindelijk slechts sporadisch zelf bereidde.
Uit andere bronnen is over een eventueel praktiseren niets bekend.

Een analyse van de taal en de provenance van het handschrift versterkt onze conclusies in
deze. Douwe Ales’ handschrift blijkt namelijk vooral een verzameling van uiterst gebrekkig
gekopieerde recepten te zijn die niet alleen uit veel oudere, maar ook uit geo grafisch gezien
zeer diverse bronnen afkomstig zijn. We konden daarin op grond van analyse van taal ge -
bruik en vooral van identificatie van in de tekst genoemde personen een paar hoofdclusters
aanwijzen: ‘Dokkum rond 1600’, Zuid-Nederlandse recepten, Oost-Nederlandse recepten.

Deze vaststelling leidt tot een aantal interessante conclusies en vervolgvragen. In Douwe
Ales’ plattelandse wereld, die in deze periode in veel mindere mate verschriftelijkt was dan
tegenwoordig, werd Fries gesproken maar Nederlands geschreven. Opmerkelijk is nu dat
het taaleigen van Douwe Ales eigenlijk maar nauwelijks door zijn Fries is gestempeld.
Slechts hier en daar vinden we uitdrukkingen of woorden die uit de Friese spreektaal in
Douwe Ales’ schrijftaal zijn doorgedrongen. Daarbij lijkt echter niet zozeer sprake te zijn van
een tegenstelling tussen geschreven ‘Nederlands’ en gesproken ‘Fries’, maar – en de aan -
halingstekens rond de woorden Fries en Nederlands geven dit aan – van een breed scala aan
talige vormen die laten zien dat niet alleen in de gesproken taal, maar ook in de geschreven
taal binnen Nederland dialectcontinua (of eigenlijk: graphalect-continua) bestonden en
dat taalgebruik niet alleen veel minder dan tegenwoordig op ‘nationale’ schaal gestandaar -
di seerd was maar ook veel minder afhankelijk van een individuele standaard.

Ook hier liggen suggesties voor de inrichting van vervolgonderzoek voor de hand. Immers,
receptenhandschriften zijn een zeer veel voorkomend genre. Ook al is het meeste ervan
niet bewaard gebleven, er ligt in de archieven nog een schat aan verspreid materiaal en
zeker voor de vroegmoderne periode is het merendeel daarvan niet bestudeerd, laat staan
uitgegeven. Omdat het hier gaat om een genre dat als een van de weinige ook veel in de
lagere, relatief ongeletterde standen van de samenleving werd geproduceerd zijn recepten -
handschriften een uitermate waardevolle bron voor de historische taalkunde. Zoals eerdere
generaties van onderzoekers middeleeuwse receptenhandschriften gebruikten als kennis -
bron voor het Middel-Nederlands, zo kan men vroegmoderne specimina als dit uitstekend
gebruiken om de verspreiding van schrijftaalvarianten op het Nederlandse grondgebied te
laten zien. Dit werd hier geschreven en dit werd hier ook begrepen! Slechts van de uit het
Latijn overgenomen recepten kan men stellen dat Douwe Ales er niets van begreep.

Het handschrift van Douwe Ales staat tenslotte ook op een andere, meer diachrone
manier niet op zichzelf. De combinatie van eeuwenoude recepten met veelal magische
strekking en Douwe Ales’ conceptueel en reproductief onvermogen leidden ons tot de
conclusie dat we ons, voor zover Douwe Ales heeft gepraktiseerd, zijn medische praktijk
in de eerste plaats moeten voorstellen als ‘magisch’. Het is niet de werkzaamheid van het
recept, maar het gezag van degene die het recept ‘heeft’ en die het kan ‘lezen’, dat hier van
belang is. ‘Het verzamelen, lezen en overschrijven geeft op zichzelf al genezende kracht! Dit
maakt het handschrift des te boeiender, want hiermee heeft Douwe Ales zich niet buiten de
medische traditie gesteld, maar staat hij er juist middenin. Hij is in dit opzicht represen ta tief
niet alleen voor de geschiedenis van het recept vóór hem, maar ook voor de geschiedenis
van de wonderdokters die na hem in zo ruime mate zouden optreden juist in de streek
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waar hij ook leefde en werkte: de Friese Wouden. Het zou interessant zijn om te onder -
zoeken in hoeverre dit ook in andere streken het geval is geweest.

Rest ons de opmerking dat de microgeschiedenis die we hier met zoveel plezier hebben beoe -
fend – Douwe Ales zou volstrekt vergeten zijn als hij zijn handschrift niet had geschreven
en het dorp waar hij leefde bestaat niet eens meer – een bredere strekking heeft. In de
combinatie van expertise die wij konden inbrengen ligt de waarde van deze uitgave maar
daardoor hopen we ook iets van een richting te hebben aangegeven voor toekomstige
onderzoekers. 

Verantwoording van de tekstuitgave

Voor de uitgave van deze tekst zijn de volgende regels gehanteerd:
1. De tekst van het handschrift is tot op zekere hoogte genormaliseerd, namelijk in deze zin
dat (1) ter wille van de leesbaarheid hoofdletters zijn aangebracht en weggenomen, dat (2)
interpunctie is aangebracht en dat (3) afkortingen stilzwijgend zijn opgelost. Tevens hebben
we, waar nodig en mogelijk, door middel van editeursingrepen aangegeven waar de tekst
corrupt is. Daarvoor is het volgende systeem gebruikt. 
[+xxx] één of meer letters toegevoegd x
[-xxx] één of meer letters weghalen voor een correcte lezing
[o: xxx] onleesbare tekst
[d: xxx] doorgehaalde tekst in het handschrift
2. De folionummers van het handschrift staan tussen vierkante haken aangegeven,
bijvoorbeeld ‘[fol. 23]’. Beide delen van het handschrift zijn apart genummerd. In het, door
Douwe Ales zelf gepagineerde, tweede deel is, anders dan in het handschrift zelf, ook de
eerste pagina genummerd.
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[A] UROSCOPIE I

Van saaken die in die urine driewen.
Ten

1. Urine daer schubben inne drieft als aske, daer is gebreck van overvloedigheit van rowen
bloede; en in der vrouwen urine der bediet het, datse haer maenstondt is. Aske in der urine
senkende, daer is sieckte in die lendenen en huipen en gebreck van verbrant bloet bennen
den lichaem. Fenus.

2.  Granen sint aletijt warachtijg ende bedieden alle tijt van slim ende dreck, en houden
hen die granen boowen, isser penne in ’t hooft; en driewen se in den miden, soo is er om-
trent der herten; en driewen se beneeden, soo is daer pinne in den buick en in die beenen
en voeten of daer omtrent.

3. Witte wrongele in der urine driewende, dat bediet dat den parsoon veel ower geeft en
spijdt; roode [roede], kleine dengerkens oftet netten waerren in der urine driewende, daer
is pine onder ’t hart; en [- en] bant rod sant in der uirene op den boodem bediet, dat daer
gebreck is in den nieren en [- dat] van den grawiele en dat haer die galle verspreit, dat se
bitterheijt in den mont oprespen. Fenus est. [fol. 3]

4. Wit sant driewende op den gront in der urine, dat komt van der blaase, dat daer ge-
breck is van den witten stien.

5. Item waneer daer bobbelkens in die mide wegen op warts driewen, dat bediet spienen
in ’t fundum, en deese bobbelkens koomen soo dick oft [o: xxx]

6. Item dengen in der urine driewen oft het schaverse van doeck ware, dat bediet articke
ofte gecht in den minsche; als die schafvelenge is als seemel, dat bediet eenen quaden leewer
die die mensche heeft.
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7. Item als die schawelenge root is, soo is die lee[o: wer] kranck hette om dat se verpit
is.

8. Item als die schavelinge wit is, soo is die leewer kranck van groote koude die die men-
sche gehat heeft.

9. Swarte haerkens in die urine driewen, die bediet coorts en pine in die scholder en in
die lenden.

10. Item roode dingerckens oftet gruis waare, bediet quade seere beenen den parsoon te
hebben.

11. Item als daer vetheit op der urine drieft als oolije geverwet, bediet dat die mensche al
sin vlees wegh gaat, ende pine bij den navel oft dat hem sin natuire ontloopt, sin slaap ofte
dat hij te [fol. 4] veele met vrouwen te doe[+n] gehat heeft; en dat is een quelende siecte
en bediet den doot. Fenis ist.

12. Item urine daer dingen in driewen oft het karpia ware, dat bediet sparma, oft het be-
diet dat die man te veel te doen gehat heeft met [-heeft met] vrouwen, oft dat hem sin na-
tuire ontlopt; ende bediet dat se pine hebben onder haer manlijckheit. Fenis ist.

13. Item wolken in der urine als die van boowen needer schinen tot in den midel toe, dat
bediet altijt siechte in den geestelijcke leeden als in ’t harte, longen, leewer en de borst ofte
daer omtrent.

14. Item als die wolcken klaer sint, dat is benautheit in der borst en om ’t harte, en steckt
in der sijden.

15. Item swarte wolken bediet, dat den siecken sin hooft sweert en dat het beete ren sal met
bloeden uit den nuise; en dat hij pine kriegen sal in sin beenen. Fenus ist.

20. Item als die uirine root is en dat schuim geel is dat beduit altit geelsuicht. [i.m.: Dit
hoort naest die 19.] [fol. 5]

[c: Volgorde corrupt: blijkbaar is, zoals ook en marge aangegeven, 20 later tussen ge-
voegd.]

16. Item etter in der urine openbarende, dat bediet dree siecten als van der blaasen ende
van der leewer en van den lenden komtet; comtet van den blaase, soo is ’t een gebroock ofte
een geborsten stien ofte van een sweerenge en dan stenket die urine en dar is pine in die
lenden; en komtet van den leewer ofte van den longe, soe is die pine in der sijden. Nota
bena: dit is expert van den contenten. Feenis ist.

17. Item urine als klaer bloet, bediet dat daer een ader in der blaasen [+is] gebroeken
ofte geschuirt aen der blaase. Feenis ist.

18. Item ampulen sin eenderhande schuimende boowen klemen an den reuck; en sin twee
der leij der schuimmen dat was ’t als men die urine giet in die urinale bij haer en marck men
niet.

19. Item taije schuim die altit klimet aen den reuck, bediet altijt sickte in den lenden; en is
’t root, dat bediet lange in den sieckte te bliewen ofte gaen quinen. Nota bena. Fenis ist.

[Voor nr. 20, zie hierboven.]
21. Item drieft in der urine oft et schappels van dermen waaren, dat bediet ower geewen,

en pine in beide leesken en vee[o:l] beslooten winden in den lichaame. [fol. 6]
[22.] Item swartes aerde in die uirine bediet pine onder die korte ribben ende kolijkam

passionem, en steckte in der siden, en kort van adem. Nota bena.
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[23.] Item wijtte haerkens, klene en kort, in de urine bediet pine in die lenden en hui-
pen ende daer omtrent. Fenus ist.

[24.] Item krome roode haerkens in die urine bediet scharftheit tuisken vel en vlees; ende
ghij meugt segen, het bediet laaseije ende daeraen kent men een die laserijgh is. Fenes est.

[25.] Item roode kleine schellefkens in der urine ofte kaxid ware, bediet quade seere bee-
nen. Nota bena. Fenes est.

[26.] Item swarte urine ende kutel, dat bediet den doot en niet lange te leewen.
[27.] Item dat heeft mij die experientie geleert: als die urine wijt ende ongeverwet is,

ende ongewarmt is, ende daer dan in drieft swarte aske meest op ten gront, ende dat die
suptil is, verscheiden drieft, ende den reuck wat vetheits heeft, dat bediet dat die sichkte
somtijts in dat lit en niet op een steede bliewende; en die hette die sij hebben is van kolde
verandert in hetten, ende en bediet nochtans geen sickte die uit der magen gekoomen is,
want dat harte gesont is bij tijden ock niet altijt, ende treckt bij tijden op in ’t hooft ende
mackt daer onlijdelijke pine. Nota bena. Fenes est. [fol. 7]

[28.] Item om te weeten oft een mensche sterwen sal oft niet, soo neemt sin urine ende
giet in den urinette, ende neemt vrouwen soch, die een knegtken soget, een drop en giet
[die] in die urinale met urine; is ’t dat sij sijnckt, soo sterft hij; ende bliewet in den midel
hangen, soo is ’t een quellende sijckte; en driewet hij boowen op, soo sal ’t haest gedaen wee-
sen. Nota bena. Fenus.

[B] UROSCOPIE II

Noch een gewijsse konst om waaters tie besien ende is expert.
[1.] Item is die urine root, dat komt van der hieter leewer, en daer en is geen stoelganck,

ende daer is koortse en groote siecte.
[2.] Item is die urine bleeck, soo is die sickte verkout, met pinne in ’t hooft ende heeft

eenen droogen borst met koortse.
[3.] Item is die urine klaer en dunne, daer is sieckte onder die melte en onder die leewer

als dat se verstopt is; sijn met steeckte in der sijden ende watersuichtigh.
[4.] Item is die urine dick, dat is verkoutheit ende oude quetsuiren, en besonder vrou-

wen is een teeken dat die moeder verkout is.
[5.] Item urine daer veele hijpostasijs in is, dat is veele witte materie beneeden in senc-

kende, beteekent dat lange qualen ende lange sieckten. [fol. 8]
[6.] Item als een menske maket in ’t beginsel van sijn sickte veel urins, beteekent dat het

lijf al verteert is ofte versmolten is, in ’t laeste van dien doot is.
[7.] Item veele urine in ’t einde van der sieckte gemackt, dat is een goet teeken, ende luitel

urine [- in der urine], dat beteekent groote heete. Hoc est nimios.
[8.] Item luitel urine sonder sickte, dat is koude pisse ende lanck oevel en pinne van den

stien in den blaase.
[9.] Item urine daer smout in drieft als olie, daer is pine in den lenden, koortse, en pine

omtrent den navel, ofte ock artijcke, ofte die man ofte vrouwe heewet man te doen gehat,
en ’t lijf smelt en verteert.
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Uroscopische afbeelding uit de Epiphaniae medicorum (1506) van Ulrich Pinder. Bij de – in het origineel –
ingekleurde matulae staan de beschrijvingen waarin de kleuren worden vergeleken met bekende 

objecten uit de leefomgeving.
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[10.] Die urine der manen ende vrouwen tie onderscheiden als volgen sal. Probatom est.
Item vrouwen urine is altijt swaerder als mans urine en sin ock bleecker en donckerer en
die mans urine sin dunner.

[11.] Item urine schinende gieluwe sonder schuim en met wolken, daer is pine in den
sijde n, en dat is van der melte; ende steeckte om het harte ende daer is bangigheit ende be-
nautheit onder ’t dat harte met heffenge, ende met qualicheit ende kranckheit in ’t hooft;
ende last in die lenden ende loopt door ale die leeden; ende die is gestelt tot dat water en
van der geelesuicht. [fol. 9]

[12.] Item witte urine ende bleeck en dune als waater beteekent dat daer is gebreck in die
luichter sijde, van der melt, ofte een der apostenie treckende in ’t vondamet ofte speenen,
ende verkoutheit met eenen droogen hoest met een droogen boorst. Fines est.

[13.] Item is die urine met wolken, soo is die leewer verhit.
[14.] Item is die urine met witte hijpostasij, dat is pine in die lenden.
[15.] Item met swarte hijpostasij is pocken, ofte gebreck van der moeder; vervelt met

eenen droogen reuck: frenesis, en klein van memorije, en luitel achter dencken.
[16.] Item urine wit ende klaer ofte duin ende blieck, dat is blieck van koude en duine

van drogheit; dat domineert het meest in diesember, ijauwario, feeberwarijo, want dan
domineert dat meeste die teekens Sarturnus ende Markurijies, dan is ’t kout ende droogh.
[fol. 10]

[17.] Item want meenigh mensche duir versmaetheit ofte diegelijken temteert een mees-
ter met urine van beesten; daer aen sal men weeten dat urine van beesten heeft eenen
reuck boowen en beneeden ock eenen reuck; en urine van beesten ruiket versker dan een
menschen urine; en beesten urine ruiket bijna als een beest, dat men dat vel af streckt; en
die menschen urine hebben boowen eenen reuck, beneeden niet. Fenis est.

[18.] Item sijnt die teekenen van die geene die dat water geladen hebben.
[19.] Item wie een gieel aengesicht heeft en sin urine root is, dat is een teeken van roode

water.
[20.] Item die een bleeck aengesicht heeft en is hol onder die oogen en heeft een root

waater, dat is een teeken [-dat is een teeken] van witte [+water].

[C] ASTROLOGIE

Aries was ascendent; ende mij wort gevraght, dat is te verstaen ofte ijeemant met waater
tot u quaame. Toen was Vierga dat 6e huis der sickten; doen vant ijck die sickte dat sij was
onder die krop van der maage, en dat se was verkout, en dat se is onverdouwelijck, en pine
in ’t hooft, omdat daer die mane ine is; en doen mocht die sickte qualijck slaapen en was
kranck van memorie. [fol. 11]

Taurus was ascendent; doen was Libra dat 6e huis der siekten; doen was die sicke onder
den nawel in ’t neederste diel des buicks, en pine ende steeckte in den ruige, gelijck als
lanckovele ofte koortse in den lenden; en is ’t een vrou, soo heit dat se die moeder heet, die
opstiegenge onder het harte, en in ’t hooft en in der scholderen.
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Gemenij was ascendent; doen was Schorpio dat 6e huis der sieken; dat bedie[+t] sie[+k]te
in die neederste leeden bij der schamelheit der mannen; pine in den nieren; ende hebben
veel verhoolen winden; en dat lanckovel ende tartian dat is koorts; maer in vrouwen urine
ordielt dat se gebreck hebben in der moeder, met pine ende snidenge ende dat se haer men-
struum niet kriegen en konen; ofte dat se teveel hebben; ofte dat se die witte teveel hebben
en met pine in den lenden en boorst en daer omtrent. Fenes est.

Item Kancer was ascendent; doen was Sagitarius dat seste huis der sieken; dat is beneeden
in die onderste leeden en bediet duibelde siekten; en is bij der schamelheit en in den eers-
darmen der vrouwen en in haer heimelijcke leeden; ende opgetogen op die borste ende
onder den krop van der mage krancke verdouwenge ende krancke slaape.

Leo was ascendent; doen was Kaprisorus dat 6e huis der sieken; en die siecte quam uit die
beenen van koude, en alle die leeden sin hem swaer en tragh, met veele vremde gedachten in
haere slaep, en veele melanckolije om der harte. [fol. 12]

Virgo was askendent; doen was Aquarius dat 6e huis der sieken; doen en mocht den sie-
ken niet slaapen, en daer was pine in die buick, ende die mage was onwerdouwelijck ende
kranck; ende ijck vant den patient seer vervaert voor den doot; ordielt soo vrilick, want het
alsoo recht ende goet is.

Libra was ascendent; doen was pisies dat 6e huis der sieken; ende die sieckte gekomen
van koude voeten; ende pine in ’t hooft; ende pine in den buick onder den nawel; ende pine
in den lenden; in den ruige, beenen en in den nieren; ende in den heimelijcke leeden tot
die schamelijkheit toe; ende dat komt uit den beenen ende treckt opwaerts in ’t hooft.

Scorpio was ascendent; doen was Arius dat 6e huis der sieken; doen vant ick den sieken
grooten hooftsweer, en koorts in den ruige, ende weedom ine dien, en alle die heimelijcke
leeden meer ende daer omtrent. Finis est.

Sagitarius was ascendent; doen was Taurus dat 6e huis der sieken; doen was daer pine in ’t
hooft en in der boorst; ende pine in den dijen; ende gebreeck met flumen op die borste; en
die pipen van den longe sint verstopt; ende het is te besorgen dat sij in teeringe vallen ofte
aen ’t milihoen. Fenis est.

Capricornes was ascendent; doen was Gemenij dat 6e huis der sieken; ende dat bediet
pine in der borst komende uit die beenen; doen vant ick den sieken seer verveert voor den
doot en ock met weinegh ruist van slapen. Fenes est. [fol. 13]

Aquarius was ascendent; doen was Kancer dat 6e huis der sieken; ende daer is gebreck
onder den krop van der mage, met flumen op de borste en met swarigheit onder der har-
ten; ende die siekte komt uit die beenen.

Pissies was ascendent; doen was Leo dat 6e huis der siecten; doen was den siecken seer
vervaert ende mistroostig ende rouwigh van harten; deese sickte komt uit den voeten in
’t hooft met groote melanckolije. Fenes est.

Dit voorschreewen is een copia copia[+e] uit meijster Harmanus Johannus, filio Cle-
mensijs. [fol. 14]
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[D] RECEPTEN I

Remeedien op dieversche tijden ende diewersche persoonen geleert ende geschreewen tot
meenigherhande gebreeken ende krancheeden te geneesen. In den ersten.

1. Voor verkrompen seenen.
Neemt paplioen salve ende merch uit henxte beenen, dit samen gemengt, ende die ge-
krompene seenen daer meede teegen een warm eeken vier gesmeert, die senen sulen da-
ervan recken. Probatum est.

2. Swellen die erst wassen rijp te maaken ende dar te krigen en te geneesen.
Mackt een plaester van i eis doore, sijphoenigh, bomolij ende weiten meel, ende daeraf
een pleister op die swelle, dat sal de swelle rijp maaken, door trecken ende geneesen.

3. Teegen bloetganck ofte owerfloedige buickloop.
Vergadert eiken boomen blaaderen, ende om ’t heele ijaer lanck te holden, soo vergadert
de eiken bladeren tuisken die liewe vrouwen dagen in die somer; ende droght die in een
steenen pane ower ’t fier, soodat ghij se klein kont wrieven; doet daer af omtrent een hant-
vol in lij ofte warm bier; ende dar afgedroncken: het stopet natuirlijck ende matigh. Pro-
batum.

4. Teegen tantsweer.
Neemt i sijpel kuflock, schilt die, scherftse klein, siedet die in een leepelvol klare sijphoe-
nigh soo lange datet swart ende tau woort; leget daervan een weineg op die seeren tanden
ofte keesen ende gaet daer met slaepen: die pine sal ligten. [fol. 15]

5. Een probeert raet voor vrouwen arbeidt; dat seekerlijck probaet is.
Neemt haawer; braat se in een nu stienen pane, soo lange dat se swart wort; doet die in een
sacxken tamelick lanck ende leget haer op dat kruis van den ruige; dan neemt een fine
muskate; bewint se in hiede; braet se onder die aske; stoot se klein ende doet se in een
hiete rinsche win; geeft haer dit te drincken: dat is seer goet als daer geen arbeit is ofte
koomen wil om terstont arbeit te maaken. Probatum ist.

6. Een kostelijcke polwer om die nageboorte van een vrouwe te kriege.
Het beste van die weerelt alsoo vant ick beschreewen.
Nemt half loot beewer; maeckt se ofte stoot se seer klein; ende dat in genoemen met warm
bier, ofte geef se van dit polwer na gelegentheit der persone dat se sick is; het is ock goet
voor op stigen der lijfmoeder als men daer een weinigh geschrapt hars bij doet; het is mee-
nighmael probeert.

7. Om een vrouwe te helpen die de moeder verkolt is.
Neemt een hantvol varske koedreck en wrieft die door een doek; dat daeruit komt, nemt
daertoe winedick; siet dat samen op, ende zieget door een doek; doetet dan in een rein
pot; ende doet daerin een muskaet gestoten; ende siedet dan weeder op; ende geewet haer
te drincken: sij geneest.

8. Een expert plaester verdroop in vrouwen borsten.
Hars, was, schapenongel, dialtia, bomolie, van elx voor een halwe stuiwer; dit samen ge-
smolten en daer een doeck ingedoopt en daerop geleit. Probatum est. [fol. 16]
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9. Voor een kraemvrouw die een geweldige floet heeft.
Neemt vaer koemelck; daer sal men een stuick stael in sieden; ende saet van weegebree en
daerin fijf doijeren van eijers; dit tot een dronck warm in gedroncken: dit stempt terstont;
en men leit wel verkens gras op die moer. Probatum est. Met deese dranck kunt ghij alle
buickloop stempen. Probatum est.

10. Voor opstiegen der moer.
Geeft haer in drie druipelen olij succini met franske win; ende neemt deese kruiden in een
saxken en in bier gesooden; bivoet, alsem, hope, vleerbloosem, mater, komellen, roode roo-
sen, komin, geneewerbeien, van elx na u bedincken; en dit soo warm op die moer geleit,
en als ’t koud is in dat selwe bier weeder warm gemaeckt. Probatum est. Olij van bitter
amandelen is ock goet.

11. Om alle vierigheit te verdriewen, princepael aen beenen.
Neemt wit mot, dat aen eiken boomen wast; siet dat in twee parten smetskool waater; een
part winetick; en schrapt er wat spanske seep in; en dat warm gebruickt.

12. Voor gerunen bloet.
Krefts oogen, bocke bloet, mumia, sparmesite, van elx gelijcke veel; hier mach men wel een
half loot van in geewen met joopen bier. [fol. 17]

13. Voor gebrant uittermaten goet.
Ongebrande roosolije 2 dielen; en een die[+l] reegenwaater; kont ghij dat niet kriegen,
soo neemt loopen water; ende roeren ’t om een goede half uire lanck, dan soo woort het
tot een salwe die goet is; hier mee besmeert den brant, hoe vetter hoe beeter; als den brant
wel besmeert is, soo neemt dan een ijffel doeck ende druicket die in dat natte waer den
brant is; en op den doeck voorschreven sal men smeeren hen ter tit toe dat het affalt. Dit
heelt sonder enige lickteiken. Est walicibinum.

14. Voor die bloet ganck.
Neemt een paer hantvol eckelen; stootse klein; siet se in faer koemelck; menckt stijfsel;
mackt tot en brij.

15. Voor vierigheit der ogen of in de ogen.
Neemt het wit van een eije; brant aluin; klopt dat tsaamen toe waater; doetet in die oogen.

16. Voor der roede vloet der vrouwen.
Neemt termentille een loot, galenooten een loot; stoot het klein; dit ingenoemen met roode
win des morgens ende des awonts tot elken die helfte. Probatum est.

17. Om een vrouwe van een dood kint te helpen.
Neemt holwortel, lange en ronde, met merre; van elken al eewen veel gestooten; ende daeraff
gedroncken een dragma met win: dat drift dat doode kint uit des moeders lijf. Probatum est.
[fol. 18]

18. Om een vrouwe terstont van ’t kint verlost te worden.
Neemt lavendelbladen; kaut se; leeget die vrouwe op haer nawel: terstont sal sij dat kint
baaren sonder groote pine.

19. Om een vrouwe die nageboorte of te driewen.
Neemt een korste rogenbroot; braet die op een roester; en druipet hem altemets met rense
win; ende alse wel gebraaden is, soo legt se die vrouwe een hant breet boowen haaren
newel, soo heet als sij dat lijden magh. Het helpt van stonden aen. Probatum est.
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20. Voor een groote vloet der vrouwen.
Neemt silwerglede, weijver blaaden, met duisent bladen; dit samen gestooten; in edick gedaen;
dit die vrouwe op die pols geleit. Probatum est.

21. Teegen die witte vloet der vrouwen.
Neemt een half menglen scherleiwater; hiervan awonts ende morgens 5 leepelvol ge-
droncken. Probatum.

22. Een seckreet tot een schorfde hooft.
Neemt roode slecken in pot; daerop strooijet polwe[+r] van winsteen, sout ende holwortel;
een polwer hieraf sal vochtigheit komen; hiermeede wascht die plaatse: het sal geneesen. [fol.
19]

23. Teegen tantser.
Neemt een galenoot ofte twee; stoot se ende doet se in goede eedick en siet se tsamen; en
halt dat in die mont soo warm als men dat lijden magh; dat verligt die pine; spuwet weeder
uit: het geneest.

24. Teegen apostumien ende swellenge der boorst ende longe.
Neemt neegen vijgen, 2 loot soetholt en een deel roosinen, anis, fenkoolsaet, van elx een
loot, ende een half loot ijsop: het geneest.

25. Teegen een schoorfd hooft.
Bakelaer, alun, kokulut; indi elx een half loot fin gestooten olije van baijen; 3 loot quick-
silwer voor een stuiver. Probatum.

26. Een seer been te geneesen is een warachtig denck van veele besocht.
Neemt barken looft; ende doet dat in loopen waeter; ende siedent een goede poose; dan
soo badet daer met; ende slaater daer wij met omme, des morgens en des awonts: het sal
wel bennen een weeke heel woorden. Probatum.

27. Als een vrouwe haer stonden te weinegh heeft.
Neemt een half pont borse pastores met een half menlen rense win op die helfte gesooden:
het mackt strackx haer stonden alsoo gerenge alse daervan gedroncken heeft. Probatum
est. [fol. 20]

28. Om te helpen een vrouwe die niet baren kan.
Neemt een pegel warm gemaeckt joopen bier gebottert; doet daerin van den oprechten
eenhoorn twee weit korlen swaer, seer klein gestooten ende geset; geeftet die vrouwe toe
drincken: sij sal op staende voet grooten arbeit krigen ende de vrecht sal van haer scheiden,
hetsij leevendigh ofte doot, sonder eenige pine ofte weedom, al hede sij 9 ofte 10 ijaeren ofte
meer met een doot kint gegaen, sonder meer pine te hebben, ofte sij van een gebraaden
hoen aate, ofte een dronck wins gedroncken hade. Het is wel duissent mael goet bevonden
van meister Jan op ’t Bilt. Probatum est.

29. Teegen tantpin.
Neemt voor een stuiwer bakelaer, klein gestooten; dit gesooden in een half menglen hollants
bier op die helfte besooden; hiervan morgens 2 ofte 3 leepelvol in genoomen. Probatum est.

30. Een seer kostelicke raet om seerte te geneesen, die geen meisters geneesen konnen.
Neemt geneewerolije in een glas; smeert dat seer daer meede met een swart henne veer. Al
is ’t sack dat die mensche dat meede op die werelt [+heeft] gebracht als het aen ’t hooft is,
het geneest met Goodes [+hulp]. [fol. 21]
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31. Een seer schoone konst om een quaet seer hooft te geneesen.
Neemt knufloock ende boomolije in malkander gebraden; die knufloock erst klein ge-
stooten ende dan tsamen gebraaden, soo lange dat het swart woort. Probatum est.

32.Een ander tot het selwe.
Neemt voor 3 stuiver olije van beije; doet daerin voor i stuiver bakelaer, die buitenste schel
daeraf gedaen; voor een stuiver aluin; klein gestooten ende tsamen geroert; besmeert daer
meede. Probatum est.

33. Teegen onsteekende verhettinge in de mont.
Neemt IJudasoor, dat heeft een toe samentreckende kracht; het waeter daer dit oor somige
uiren in geweckt is, den mont daer meede gespoelt, beneemt alle onsteeckende verhittenge
van amandel en swalt des selwe buiten lichaem als bennen; het mackt ock den huich klein.
Probatum est.

34. Oogen waater, dat goet en oprecht is.
Neemt wat rooswaater; doet daerin weinigh wit kooperoot; hier sin veel persoonen meede
geholpen. Probatum est.

35. Om te helpen die sin waater niet maken kan.
Neemt en half vandel brandewin; doet daerin een taxken seewenboom soo groot als een
venger; dit is goet ende oprecht bevonden. Probatum est. [fol. 22]

36. Om die witte roose te verdriewen alse eerst aenkomt.
Neemt winter koorn, gort gesooden in vaerkoemelck; tot een brij; ende dit al warm daer
om gebruickt. Probatum.

37. Een opreechte leedsalwe te maaken.
Neemt voor 3 stuivers olije van baije, voor i stuiver quickselwer, voor i stuiver bakelaer,
ende voor i halve stuiver elun; klein gestooten. Probatum est.

38. Teegen die roo loop.
Neemt een eckel met een noote muskate; ende stoot se klein; ende doet die in twee doiren
eijers sonder ’t wijt; daer eet van. Probatum est.

39. Voor die haer woorm.
Neemt voor i oortie dieventer koeck; ende mackt daer een plaijster van; ende legget daerop.
Probatum est.

40. Voor die kancker.
Neemt nettelsaet; ende stanpt het; ende lecht het op het seer: binen neegen dagen sterft hij
daer af. Probatum est.

41. Voor stenckende tantvlees ende quade mont.
Anis olij des morgens ingenoemen met goeden win ofte aniswaater; geeft den [-geeft den]
adem eenen goeden ruick, verdrieft alle vullicheit ende gestanc des monts; ende des awonts
een druip elken [fol. 23] van desen olije in die nuisgaten gestreecken, verdrieft den onruist
in de slaep van boose ende verschreckelicke droemen, ende verdrieft swaere pine des hofts;
dient ock wel den watersuichtigen ende den barenden vrouwen; is seer [-seer] goet een
druipelken in goeden win ingenoemen; desen olije ock gestrecken aen ’t voorhooft, slaep
ende nuisgaten; alsoo salweert ock het gebreckt van ijonge kinderen, die vallende siecte,
kramp ofte gecht gequelt sinde. Probatum est.
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42. Voor vergift in ’t lijf.
Smelt ongesouten botter ende drinckt enen goeden dronck; het beneemt het venijn sin
kracht; dibenel gestooten, drieft in ’t vergift ende doot de woormen [-woormen]. Probatum
est.

43. Voor die gecht.
Neemt van den besten brandewin en dialtia; mengt dat tsamen en smeert daer meede.
Probatum.

44. Om klaer gesecht.
Neemt alun, wit van een eije, roose water; te samen getempert; bestrickt die ogen met.
Probaat.

45. Om klaere oogen.
Neemt oogetroost gestooten; ende op die oogen geleit ofte met wit uit geparst: mackt klaer
gesecht. Probaet

46. Teegen een vierige mont ofte vilt tant.
Neemt scharpe salie, met run van eeken hout; en siedet dat op een pinte stroomwater met
een stuicken alun; ende wast die mont daer warm meede. Probatum. [fol. 24]

47. Voor quaet [-hooft] [hooft]seer.
Neemt leewende sweewel, ende arrista, vet, 2 mida ceuijs van elx een onsie; wit coperoot
een loot, versche butter een half pont, teer olije van elx acht loot quicsilwer, 4 loot swarte
siep; mengget tot een salf. Probatum est.

48. Reemedie voor een die in arbeit is en niet verlost kan woorden.
Neemt kreeftsogen, ende amerstien, elx een half loot; dit toe 3 mael ingenoemen.

49. Voor een quade boorst.
Neemt eppe ende fencool; stamt tsamen; drinct dat sap. Ofte neemt eppesaet ende hoenigh.
Probatum.

50. Om quaet seer ofte haer wormen ofte scharfde hoofden.
Neemt waelsche nootenolije, is goet op quaet seer ende haerwoorm gestreeken; erst ge-
wasken met water ende asin tsamen gemenght. Probatum est.

51. Voor pine des hoofts.
Neemt heeff deegh met sout ende win [d: eeck] asin; bint dat onder de vo[-o]eten. Pro-
batum est.

52. Voor loopende gatten.
Neemt wintergroen in win gesooden: ’t geneest. Probatum.

53. Voor quetsuiren in ’t lijf.
Neemt balsum olie: is goet voor pinende weedum ende quatsuiren. Probatum. [fol. 25]

54. Voor beeten van dulle honden.
Confile de grein in win gesooden; ende dat gedroncken is goet voor ’t venin en beeten van
dolle honden; sterckt ock de memorie. Probatum est.

55. Teegen bloet spouwen.
Betoni; siet met melck; drinckt hiervan: het sal terstont beeteren.

56. Een ander dat van koude komt.
Neemt poleie; stoot met water; ende drinck hiervan.
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van Nicolaes Lemery (1645-1715), plaat v.
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57. Om die geen eeten in houden en kunnen.
Garwe ofte duisent blaaden; stoot d[+i]e in twee; ende drenckt met lauwen wij.

58. [Oogwater, oogaandoeningen.]
Om te maaken water om te geneesen alle manieren van seere oogen soo veel des menschen
oower koomen mach, is ’t vette, bruine ofte neewel, ende in wat manieren blintheit. Dit is
een beproeft en besochte reemeedie aen een mensche die wel 40 ijaer blint hade geweest, en
weert siende bennen 40 dagen; en hoe dit water verscher is, hoe beeter, hoe men eer geneest.
Volcht het water.

Neemt vencool, winruit, vebena, betoni, agramoeni, bivoet, gloorifalantij, pempernelle,
ijfrasen, somia, cilidoni, sentorij, heiloof; alle deese voorschreven kruiden sult ghij neemen
bij na elx eewenveel; dan soo stoot se in een schoone mortier [fol. 26]; wrenget dooer een
schoone doeck; dan mengt het vat met waater van een ijonk knechtien; doet daer 7 pep kor-
nen gepolweriseert, 2 leepelvol hoenigh, dit tsamen gemencht; laet staen klaaren; doet dan van
dat klaerste in u oogen ’savonts ende morgens. Probatum bij meester Pieter van Aken.

59. Tegen krancksenige parsoonen.
Neemt i ofte 2 goede hantvol blaederen, des [-des] winters die wortelen van buglossa os-
sentongen, ende gesooden in een om kanne dun bier ofte goet inbrouwen bier in een nijen
steenen pot wel toegedeckt, ende dat op die helfte gesooden; ende geeft den krancksenigen
daervan bij dorste te drincken ende anders geen dranck; ende hout hem in een duister
ende meest op ’t bedde en alleenegh sonder verstoorenge: want deese dranck sterckt het
brijen. Probatum est.

60. Om seere beenen ende andere verswollen seeren te heelen.
Neemt vijf hinne eijeren d[+i]e fersch sijn; en brandt daer olie af; en neemt daer toe 2 loot
was, schape haese, smeer, 2 loot haers ofte daer omtrent, nae dat gij veel olie krijght; en
smeltet de 4 natuiren saamen in een stenen pot en maeckt daer dan plaestren [fol. 27] off;
en lechte op het seer: en het sal daer deselfs geneesen met Godes helpe. Probatum.

61. Teegen haer woorm, rijtwoorm, [o: xxx].
Neemt pijp sweuel en wat krits klein gestooten en dat in goeden wijn etick gemengt, soo
dat het dun is; en strijckt dat op ’t seer 2 ofte 3 mael ofte faeker daegs.

62. Tegen verkrompene zeenen.
Neemt paplioen salve en merch uijt hijnste beenen; dit saemen gemengt; en de verkrom-
pene seenen daer meede teegen een woormen eken fier gesmert, de seenen sullen daer van
recken. Probatum.

63. Teegen de witte roose.
Siedet roode koolse blaaderen, die rootste die ghij kriegen kont, in goede petouwe win;
ende legeget van die gesooden blaaderen heet op die plaatse daer die wijtte roose meest
werket; ende als die eerste kout sin, soo legt er andere gelijcke blaederen weeder op: tot dat
ghij baate vindet.

64. Tegen de kaancker.
Schaeft rood boolijs in sijphoenigh, dat die hoenigh root woort; legget daeraf op het seer:
die kancker sal daeraf eeten dat hij sterft; ende die bolijs koelt. Is gebreck in die mont, soo
legtet met een grau pompierken binnen in die mont, maer spoelt die mont eerst wel met
goet montwaater. [fol. 28]

R E C E P T E N I
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65. Tantfleis te geneesen.
Neemt een groote hantvol van die roodste kerwel i of twie mael gebrooken, en tien of
twaalf blaederen scherpe saalije, 2 loot holwortel boontijes best, 2 lood baakelaer, 3 vie-
rendiel loot aluin, die laeste drie gestooten; ende sieden se met 2 menglen versche stroom-
waeter in een nije pot toe gedeckt; besooden se op die darde part daerna; gietet daerna
[-gietet] in een kanne samen ende stopt het wel toe: deese dranck is goet om dat tantvleis
en dat gebreckelijck vleis in de mont te geneesen, met een doeck [-met een doeck] om die
finger ofte stocksken gewonden ende in deese dranck genattet, die mont ent tantvleis
meede gewasschen geweest, [-ende] want het drooght ende smart; strijckt het seer met
sijphoenigh. Probatum est.

66. Teegen tantsveer probeert.
Neemt een sijpel knuifloock, schilt die, scherft d[+i]e klein; siedet die in en leepelvol klaare
hoenig, soo lange dattet swart en taij wort; legget daervan een wineg op de seere tanden
ofte kiesen; en gaet daer met slaepen: die pine sal lijchten.

67. Een ander teegen den kancker.
Kreget en leevendige vrosch ’s morgens in de dauwe d[+i]e wit onder de buijck is; snijdet de
buijk op en lecht se dan leevendich op ’t seer: daer sal den kancker van teeren; ende veran-
dert de forsch soo lange dat gij bate vint ’t is versoocht dattet gebreck in de beenen geweest
is en is daer met geneesen. Probatum ist. [fol. 29]

68. Een goet montwaeter.
Doet in i mengelen dun bier, i vandel loot pijpkeniel, oft wat min, ende een weinich a[o:
luin], groene isop, scherpe salij, perseijck ofte kruijpel kruijt, van elck en weinijch; ende
scherft det same; dan siedet op de derde part; ende als ’t kolt is, so hanget daer wat ver-
barbara in; ende wasschet den mont daer met. Probatum.

69. Teegen de koorts.
Neemt 2 ofte 3 loot baecklaer klein; siedet d[+i]e in een mengelen dun bier op de helfte;
dan sieget door en doeck; daernae [-d] siedet dat bier weeder met e[+e]n leepelvol mos-
taert; drinckt daeraf als u de korts aen koomt.

70. Teegen de scheurbuijck.
Neemt leepel bladen, waterkars, beebeboom, van elx en hantfol; dit siedet te gaer in en
kanne faer koe melck en groote halve ure; ende dan drinck daervan [+e]en kopvol des
morgens nuchteren ende ook des avents; ende ettet geen speck noch vette cost noch ook
geen olde kost dan altijt fersc ende lijchte spijse die wel is te verteren; dit onder holt en
maent lang en gij sult bate vinden, want het is als onderschoot. Probatum. [fol. 30]

71. Een witte plaester dat haestigh vel maackt ende hielt olde seerer, cuireert ende 
geneest.

Neemt i loot wit was, 3 loot haers, 3 loot terpentins, 4 loot fernis, i loot roosolie, 2 loot lino-
lij, 2 loot olij lambrikoru garmania pier olij, colophoenien, bluvit 4 loot, 2 loot galbanum,
laapis kaliunaris 2 loot, 2 loot sijlwergleed; deese voorschreewen parsielen sal men ten ersten
het was, hars, terpentin, kolophonium, galbanum ende olij tsamen smelten, en dan door
een doeck gedaen; daerna die andere gumme daerin gedaen al roerende niet al te hiet noch
al te kout; roert het sonder ophouden tot dat het kout is; daerna pleistert op wit engels
schaapeleer gesmeert en op ’t seer geleit, ’saawons en morgens schoon gemaeckt, en daerna
weeder op geleit: ’t geneest.
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72. Een polwer tot olde seeren, dat kuireert ende vel mackt.
Neemt boleij armenium i loot met tarpentin vermenght; legget in grau poupier; legget in
die heer een nacht; en daerna weeder uit genoemen en in een fijsel klein gestooten;
[m>n]eemt daerna i loot mastijck met i loot witte wieroock, [-een] i loot brant aluin; dit
saamen met voorgaende vermenght: dit is een goet ende oprecht polwer om alle wonden
ende olde seeren daermee te kureren.

73. Teegen bloet loop.
Roode boonen; maaken die met faer koemelck tot een brij; in die melck moet eerst een
stuick stael gesooden weesen; maer [-maer] eerst geporgeert; en geewen eens wat om te
ruisten en sweeten als trifra ende teriaka. [fol. 31]

74. Een plaester gratijoden heelplaester.
Hars, was, schapenongel, van elx en verdel pont, terpentin 3 a 4 loot; wildijt geel hebben,
soo neemt een loot radix corkama; ende als ’t ander gesmulten is, soo doet dat daarin en
dan door een doeck gedaen; maer wil dij ’t groen hebben, soo neemt spaens groen.

75. Treck pleister.
Hars, was, schapen ongel, van elx en verndel pont; pick ander half loot en dan ock door
en doeck gedaen.

76. Die beste wijcksalve.
Siphoenigh die geschuimt is, en farske buiter, elx een varndel pont, gum ellumnij 2 loot,
was i loot, van die beste safaraen een acht en diels, terpentin 4 loot; dit brenght die wonde
aen ’t draagen en heelt se voort op; want ijck haest anders geen salwe gebruichte.

77. Voor vierigheit in die ogen.
Neemt het wit van een eije; brant aluin; klopt dat t saamen toe waater; doet dat in die
oogen.

78. Om een vrouw van een doet kint toe helpen.
Neemt holwortel, lange en ronde, met merre, van elken eewen veel gestooten; en daeraf ge-
droncken een dragma met win: dat drijft dat doode kint uit des moeders lijf. Probatum est.
[fol. 32]

79. Om en vrouwe te helpen, die haer stonden te veele heeft.
Neemt een fine muskate; stoot d[+i]e klein; dan neemt drie doieren van henne eijeren;
ende menget wel onder malkanderen; en maket eenen nijen techgelsteen soo heet als vier;
ende backet daer koexkens af van die eijers ende muskate; menget daer eerst een weinigh
boolus in; geeft die frouwe daeraf te eeten des morgens nuichter 4 ofte 5: sij geneest benen
een uire tits. Probatum est.

80. Een proobeert ende exparten dranck voor die pestelentsie.
Neemt seledonij kruit met die worte[+le]n, een goede hantvol; siedet die in vier potten
goeden asin; ende laetet sieden op die helft; sieget dan doer en doeck en doetet in eenen
steenen kruicke; ende doet voor ander halwe stuiver goede fijneetse drieakel daerin; ende
stopt se dichte toe; en in tijden van den pest, eet des moorgens wat winruit met solt en een
kruit van een walenoote; en daerop drencket van deesen dranck een klein kruiske lau ge-
maeckt: soo sult ghij vrij sin van alle fier te ontfangen en te genaaken. Probatum est.



81. Om te helpen die geen stoelganck heeft.
Neemt een onse komfeckt hamach die goet is; dit in water van duiwen kerwel gemeng;
hier [-hier] een weinigh van gedroncken. Probatum est. [fol. 33]

82. Teegen die witte vloet der frouwen.
Neemt een hantvol fenkool met wat wenter kervel, met wat vleer blaaden, met een stuick
varsche buiter; dit in een saxken ende soo warm gebruickt. Probatum.

83. Een seekreet tot een schoorfd hooft.
Neemt roode slecken in pot; daer op strooiet polwer van winsteen, sout ende holwortel; een
polwer hier af sal vochtigheit koomen; hiermeede waschet die plaetse: het sal geneesen.

84. Een kostelicke salwe tot quaede schorfde en quade presen des aengesechts.
Neemt dambeeren 4 loot; stootse ende siedet die met [-met] waater een goede wille; en sie-
get doer een doeck; ende dat waater set weeder op ’t vier; ende doet daer toe 6 loot verkens
smolt ende sieden een weinigh te saamen; dan doet ter toe was ende terpentin, van elx een
loot; en roeren ’t soo lange dat het wel gesmolten is; dan settet van ’t vier ende laatet kolt
worden; dan soo giet het water uit en holt dat vette ende doet daer toe 2 loot sweewel klein
gestoot ende geseft; ende roeren ’t een wille lange te samen dat het wel gemenght is: het
sal met Gods helpe wel geneesen.

85. Swarte salwe om swellen door te trecken en te heelen.
Neemt pick, en schaapen ongel, en was, elx eewen veel: dit is goeden salwe men ve[+r]moet:
het sal wel geneesen. [fol. 34]

86. Teegen een seer hooft.
Neemt bijevoet met die wortelen; ende wasschen die schoon; ende snieden ’t in kleine
stuickens; ende sieden dan in win of azin een stond langh; dan nemt een doeck en binden
die om ’t hooft ende gaen soo lange te bedde leggen dat die vochtigheit uit den doeck is
gegaen: dat verlijcht hamuren en dat sal men 3 a 4 dagen doen. Soo ist goet.

87. Teegen swellenge der kullen.
Neemt madeliewe bloemen met die wortelen; en sietse in bier; en dat gemacht daer meede
gebet en dat kruit daer om geleit: het helpet seer.

88. Teegen seere lippen.
Neemt hoenigh ende hondesmer ende wat roosenolij: sij moeten hielen als men daer
meede smeert. Probatum.

89. Teegen kinders seere hoofden.
Braat een eij hart; neemt die doore daeruit; ende nemt dan soo veele buiter als die doore
groot is; ende menget wel te saamen; ende smeert die kinderen haere hoofden daer met:
het roost ende hielt.

90. Teegen der mannen seerigheit.
Nemt roosenoolij, huisloock, weitenmeel, en die door van een eije, en vrouwenmelck; daer-
van mackt een plaester ende legtet daerop: met Gods huilpe wel geneesen. Probatum. [fol. 35]

91. Om een varsche wonde te hielen daer geen beenen in stuicken sin.
Neemt damberen, gepolvert ende gesooden in meij buiter; ende als ’t wel gesooden is ende
dan door en doeck gedaen; ende doeder dan wat sweewel bij en roeren ’t saamen: dat maa-
ket een salwe ende hielet een wonde in 5 a 6 dagen. Probatum est.

146 E E R S T E B O E K



147R E C E P T E N I

92. Om een seere bieen te geneese: een waragtigh dinck van veele besocht.
Neemt barken looft; ende doet dat in loopen water; ende siedet een goede poose; dan soo
badet daer met; ende slaet daer waij met omme, des [+ morgens] en des awonts: het sal wel
binnen een weeke hiel sin. Probatum.

93. Teegen quade gaten in t vleis ofte quade benen.
Neemt 2 loot hars, 2 lood was, 2 lood schapen ongel, 2 lood terpentin, e[+e]n leepelvol ro-
bolus, 31 scharpe smalle salvije bladen; dit gesooden in en stienen pot hart, dat het schuim
van hem selwen sitten gaet; dan sieget dooer en doeck: dit is seer teegen alle verdorwene
seeren; ock om voorschreeven wonde te heelen. Probatum est.

94. Een raet tot een quadt aengesicht.
Neemt het sop van huisloock ofte weegebre water; maeckt er [-mackt er] doeken in nat en
legter [o: op]; neemt dan het sap van huisloock en tritrom; roert het samen. Probatum est.
[fol. 36]

95. Een tot olde seeren.
Neemt room en roet, van elken eewen vele; en doet daer toe half soo veele teers; en menght
wel te saamen; en maaket daer een salwe van; en smeere faack daer met dat seer been: het
sal sonder twijfel wel geneesen. Probatum est.

96. Teegen seere borsten der frouwen.
Neemt lindekorlen en wriewet die klein; ende olde buiter, hoe older hoe beeter; braatet in
een steenen panne samen; en maeckt daer en brij af; dit legget daerop: het geneest.

97. Een raet tot die oogen daer peerlen op sin.
Neemt een farndeloot nagelen, i loot ronde holwortel, [-een] i lood bakelaer, i half lood
witte klamij, en farndel lood witte gengber, een farndeloot kamfer, een achtendiel [0: xxx]
bloemen, een varndeloot muskaten, een achtendiel saferaen, een farndeloot suiker candeij,
ale dese kruiden sal men klein stooten en dan sal men se doen in kroes reegenwaeter dat
voorschreven is, dat [-d] van pandack geloopen is; en dit sal men faken omroeren en dicht
toe stoppen ende bewaaren.

98. Teegen tantpin.
Nemt voor een stuver baakelaer klein gestooten; dit gesooden in een half menglen hollans bier
op die helfte besooden; hiervan morgens 2 a 3 leepelvol in genoemen. Probatum. [fol. 37]

99. Een exelente brant salfe.
Neemt linolij 16 loode, boomolij 16 lood, was acht lood, roode merij 8 lood, seruis 8 lood,
een weinegh vernis; smelt eerst het was ende olij; stoot die andere dengen klein, en al roe-
rende daerin gedaen, en eewen eens op gesooden; en laaten ’t kolt woorden; en smeertet
op fine doexkens en pleysters daeraf gemaeckt; ende sawonts en morgens daer op geleit.
Probatum est.

100. Een kostelijke speensalf.
Neemt voor een stuver leelij olije, voor i stuiver roosolij, een onse bomolij, voor een ortien
wit was; en dit te saamen gesmolten en een salf daeraf gemaeckt.

101. Een goede salwe voor gebarste handen ofte gestooten of gesneedene.
Neemt hars, was ende terpentin, elken voor een oortjen, en voor een blanck roosoolij; en
dat ’t saamen gesmolten en daermeede gesmeert. Geneest seer wel.



102. Voor die geele sickte.
Neemt roobarber i lood met en half achtendiel saaveraen; siet dat in melck ende geeft daer
die sieke menske smorgen en saawonts 5 leepelvol van. [fol. 38]

103. Een seer kostelijcke salwe om ambeijen te geneesen int vondement.
Neemt boontijes holwortel; stoot die soo klein als stof in een vijsel; roert die dan in die
beste witte boomolij soo lange dat het een salwe woort; smeert het daermee: het [-het] is
seer kostelijck.

104. Een salwe voor die gaten der roose.
Neemt acht lood pick, 8 lood hars, klauwe smeer van een koe, boomolij 4 lood; dit t saamen
in een panne owert fier gesmolten tot een salwe; en ist dat se te hart is, soo doet er wat meer
klauwe smeer in, soo wort sij weeck genoegh om wieken in veet te maaken, ende is perfeckt.

105. Om een swarte salwe tot stenckende wonden.
Neemt olij van olijven en verkenssmeer, van elken eewen veel; laet deese saamen sieden in
een panne; doet er dan toe het derdendiel hars, wierock ende miere, die swart mermere dan
wierock, die miere klein gepolverijseert; doet deese dan onder een; setet op ’t vier om te smel-
ten; doet daerin wat galbanum en was; giet se dan door een doeck: dan is sij volmaeckt. [fol.
39]

106. Om popelijren salwe te maaken tot alle geswel.
Neemt die knopen van die popelier boomen eer sij [d: uitkoomen] open gaen; in april
sult ghij ’t pluicken; doet se in verkensmer en laetse soo staen tot in den meij; nemt die bla-
deren van huisquianus, agrimonie, miluiolie, nachtschaade, donderbaer, latouwe, fijolete
bladeren, die spruiten van breemen, knabekruit, van elx eewen veel; die voorschreewen
kruiden sul dij t samen stooten met die buiter en smeer; ende daerop gieten een weinige
wins; en laatent alsoo staen 8 dagen lanck; en siedent dant tot den win in gesooden is; doe-
tet dan door enen groowen doeck: een expert tot alle hiet geswellen.

107. Teegen hooftpin ende tantpin.
Auria Alexandra D. Nicolac is sonderlenge goet voor die katarendrocht, die tranende
oogen, helpt die tantpin, die groote hooftpin op ’t voorhooft gestreecken.

108. Voor pine in die darmen.
Neemt electicarium die banis labrikasis, is goet in genoemen tegen pinne in die darmen.
Probatum.

109. Voor die rooden vloed der vrouwen en bloetspouen.
Neemt philonium persicum, met sap van weegebreden in genoemen; sluit die aderen en
bewart seeker die bevruchte vrouwe [o: vermisgxxx]. [fol. 40]

110. Teegen die witte floet der frouwen d[+i]e schadlick [+is].
Neemt winstocks rancken, die midelste bast van ekenholt, koolstroncke, die mide[+l]ste
bast van wilgenholt, schuerwortel, weiverbladen met die wortelen, roode roosen, van ijder
een moij diel, kooperroot voor een half stuver, alun voor I stuiver, solt een hantvol, deese
kruiden sult ghij kriegen en sieden die met waater alse klein gemaeckt sin; ende met het
waater sal se het lijf betten, en een wollen lap nat maaken ende die warm daerop legende,
vaeck en warmt dit kruit als voorschreewen ende laet stil houden, en met den eers wat
hoogh legen, en sien wat God geewen wil.
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111. [Idem, witte vloed.]
Men neemt ock wel in van doods been, in een pot brant ende gestoot, een been ing[+e]no -
men.

112. [Idem, witte vloed.]
Men nemt ock wel scherleij blaaden in, met wat van ’t eij een koeken gebacken, en gegeten.

113. Heeft se rauicheit in haer schaamelheit.
Daer legh doeckijes op met weegebre waater.

114. Voor geswollen bienen.
Neemt rogenbroot, ende drie hantvol suiren, voor e[+e]n half schellenge vet van pens, en
een pente goet beer. Probatum. [fol. 41]

115. Voor die roose een schoone konst.
Neemt een lood fineetsche drieakel, met drie ofte 4 leepelvol witte franse win ingenoemen;
hierop gaet sweet; dit moet alle varndelse jaers eens gedaen woorden. Probatum est.

116. [Een drank voor veel krankheden der mensen.]
Een dranck voor veel kranckheeden der mensche als waetersuicht, scharbuick, inwendigh
koorts, verronnen bloet tot apstuinien, veruichte leeden, en verwrongen, en vele anders meer.

Neemt muskaaten no i, caneel [drachme] i, bakelaer, holwortel, anis, cinna[o: xum] ana
[drachme] ii, ginba, galinga ana [drachme] i, junipri, liquiritia ana [o: x] stuiver gentiana,
angilica ana, fenkool, bijevoet, alsen, winruit, afruit ana ½ M nactricarium i M, deese krui-
den klein gestooten alle die te stooten sijn, en de andere een weinegh gescherft; en dan t
saamen gedaen in twe kroes goet bier ofte win; en dan gesooden een goet uire langh; en
dan door een schoone doeck gedaen dat het klaer is; en dan in een dicht kanne ofte glas
wel bewaert; en hieraf gedroncken drie mael daghs telkereis 4 a 5 a 6 leepelvol na dat ghij
verdragen kont; ende als wel gekoct is gelijck voorschreewen is, dan doeter in alsoo hiet drie
leepelvol sip hoenegh en safaraen ½ [ons] ; maer eer met dan alst geteenst en geklaert is; en
roertet dan wel onder een: dit is waerdigh boowen gout. Fiat dicoctien. [fol. 42]

117. Een seekreet tot quaet seer hooft.
Neemt knufloock ende boomolij in malkanderen gebraden; die knuifloock eerst klein ge-
stooten ende dan tsamen gebraden, soo lange dat se swart woort. Probatum est.

118. Een ander tot het selwe.
Neemt voor 3 stuvers olij van baijen; doet daer in voor i stuver bakelaer, die buitste schel
afgedaen, en voor i stuver aluin klein gestooten en tsamen geroert; besmeert daer meede.
Probatum est.

119. Een goede ruit salwe.
Neemt i doit ruitsweewel, i doit peeper, voor een blanck goede brandewin, met een half
farndel pont oude roode buitter, hoe ouder hoe beter; tsamen gesooden tot een salwe; hier
meede gesmeert. Probatum est.

120. Om oprechte ijtalijaensche balsum te maaken, gekomen van Jakono Pijn IJtelijano.
Neemt olije van die lieff ander half pont, aloue, mirra, mastijck, koloquent, sarsocola van
elx een half lood, swartten en witten hars, veeneetschen tarpentin [fol. 43] van elx 2 lood,
geel maghden was 4 onsen, bergen ruisel een half lood; dit saamen op een klein vierken
siedende en gestaadigh roerende; dan sal men daer bij doen stieroocks, calamte, van elx een
half lood klein gebrooken, franse brandewin een onse; die met druipelen daer ingegooten
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al roerende en daer nae noch een wallenken op gesooden sinde; sal men van ’t vier doen; en
die meeste hetten laaten afgaen; dan sal men daerbij doen peeterolije, hyperickas olij van elx
i lood, berse wijn, mensche smeer, van elx i half lood; dit sal men onder malkanderen roe-
rende en door een schoone doeck wrengen. Probatum est.

121. Om opreechte wilde boere balsum te maken.
Neemt i half pont was, i pont keers smeer, en i pont hars, terpentin ende terpentinolij, olij
van baijen, popelijoen salf, stoorachs, dialticka, [-dialticka] salf van roosen, peeterolij, olij
van witte leelijen, olij van seewen tartijen, van elx voor een halwe stuver, i farndel roobalus;
nemt een nieuwe pot ende doet het daer in ende laet het smelten; set het dan af ende doet
deesen olije daer in al roerende.

122. Voor die vallende sickte.
Neemt ijsop, salij, petonij, van elx een hantvol; gesooden met een weinegh biers; ende anijs-
saet, ende soethout 2 lood, roosijnen gepeelt ander half varndel klenset; neemt dan hoenigh,
seerop van ijsoop, een 2 leepelvol asijn, met een weij drieakel; met gebottert bier gedroncken.
Probatum est. [fol. 44]

123. Teegen die doofheit.
Neemt huisloock; ende stamt se; ende menght het sap met vrouwenmelck van een knechtije
van tien of twalf weeken; hiervan doet ’s morgens 2 a 3 druipels in die ooren; lau g[+e]ma-
eckt: doet die doofheit vergaen.

124. Teegen die geecht.
Aluin, dialthia, onguntum populeum, olij van kamellen, olij van witte leelijen, met een
weinegh brandewin, elx voor i stuiver; siet dat tsamen als een soodevijs; st[+r]ijckt daer
dan alle leeden meede. Het geneest.

125. Voor het fier.
Neemt een half kane win etick, soo veel waters, een varndel pont littergorgium, 4 [pond]
loot wit, een hantvol vleerbloemen, een half hantvol hegroosen; doet deese samen in een
nieuwe pot; laet het wel sieden; en dat soo hiet op het axedent geleit als men verdragen kan.
Probatum est.

126. Om blauwe oogen te verdriewen.
Neemt polwer van komijn; ende met was tsamen gesmolten; ende maeckt een plaester
daer af. Probatum ist. [fol. 45]

127. Teegen het root melesooen.
Neemt eenen goeden roemer wijn, ende eenen leepel olij van lief, ende eenen leepel van
kanarij suiker, ende eene leepel lapvendel bloemen, klein gepamesijt; geeft dan die krancken
te drincken soo veel als hij ten ersten drincken kan tot 3 daagen ’s morgens nuichteren; dan
hanget robarber in sin kanne; daer hij uit drenckt. Probatum.

128. Een seckreet voor een die swellen aen ’t lijf heeft.
Neemt swarte spaensche siep, en wit van een henne eij, ende varsche buiter; menget wel
onder een; smeert er meede daer die pine is: hiermeede is een koonengenne geholpen, die
het wel fijf hondert rijxdaelders kost. Probatum.

129. Om quataren uit het hooft te tapen door de nuis.
Neemt witte nieeswortel een onse, savij ofte edele salij ende edele mageleijen, van elx eewen
vel, t samen een klein hantvol; ende siet die in een arden pot met water; ende schuimt dat
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wel af; ende die nieswoortel moet eerst wel klein gepolwerijseert woorden eer men die
koockt; en laet druipelken in die nuis optrecken: den patient sal terstont niesen en alle
vuilligheit sal terstont uitloopen; en die patient sal terstont van pine geneesen sijn. Pro-
batum est. [fol. 46]

130. [Middel tegen spierpijn.]
Om een mensche die heeft opstiegen dat hij pinne in ’t lijf heeft, ende in die beenen daer
men daer niet aen siet. [d: Neemt eenen goeden roomer wijn, ende enen leepel olij van lief,
en eenen leepel van canarij-suiker, ende ene leepel lavendel bloemen.] Neemt e[+e]n hant-
vol martel, i hantvol klein vleerwortelen, i hantvol leepelbloem, een hantvol kerwel; scherf-
tet saamen klein gelijck [-gelijck] war moes; ende siet in een menglen bier; en geeft den
patijent smorgens en sawonts een glasken in dit op die helfte besooden.

131. Voor die koortse een goede kunst.
Neemt groen kardebendicktus; stoot se in eenen schoone moortier; drinckt het sap daer
uit; nemt dan een leepel sap van het selwe met een leepelvol sap van goutie bloemen;
menght dat te saamen; dat ingenoemen als die koorts aenkomt.

132. Voor schuirbuick.
Neemt een hantvol waterkersen, een hantvol winterkerse; stoot se tsaamen; doet het sap
in eenen pot; doet dan op die kruiden die wijn; stopt dan den pot dicht toe; laetet een
dagh ofte twee staen; geeft hier den patijent smorgens en savonts van te drijncken, warm
gemackt. [fol. 47]

133. Teegen bloedege oogen.
Neemt poeder van comin; ende doet er een eij in; en backet in een panne; en legget daer
op. Probatum.

134. [Een excellent pleister te maken om zere benen te genezen.]
Een eexelente plaester te maken tot seere been te geneesen; soo expart, al is ’t vier daer in,
als men vijnden magh.

Een pont olij van olijven ofte goeden linsaet olij, 8 lood witten cervijs, 2 onzen lijtergirom,
i onse miere, i lood campher; dit voorschreewen ijder alleen tot poeder gemaec[+kt]; ende
men sal die olij eerst doen in een ongebluiste pot; en laaten die op een vier warm woor-
den totdat het begent te sieden ofte dat het blaeskens opwerpt; en doe dan het serwes daer
in met die lijtergierum; en met een stoxken altijt omgeroert; ende laet dat tsamen soo
lange sieden totdat het swart wert; en settent dan een misere lanck van ’t vier; en daerna
doet den voornoemden miere en campher daer inne ock al wel omroerende; ende neemt dan
goet nieuwe hempendoeck en dat een weinegh nat gemaeckt in schoon water; en latet weed-
erom soo lange droogen dat het win droogh is; maer het moet tien voeten lang weesen en drie
voeten breet; dit in stuicken gesneeden en in die voornoemde mateerije aen beide sijden ge-
lijcke nat maken, soodat daer niet droegh aen blijft; als dat nu gedaen is, sal men die plaes-
ters op een taafel leegen, die te vooren met roosen water besprenget is en laaten die plaesters
alsoo op die taafel leggen droogen een nacht ofte twee; dan sal men beide sijden van deesen
plaesters met een glade stien slecht wrieven; en winden die dan in malkanderen; en in een wit
honden leeren saxken bewaert dater geen luicht in en koomen; 6 a 7 ijaer kan ’t goet blieven.
Dit is ock goet voor beeten van dulle honden ofte van een ader gesteeken; ende men mach
het 17 daagen op het seer laaten leegen sonder verbinden. Probatum est. [fol. 48]
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135. Voor die haerwoorm.
Nee[n>m]t voor een oortijen deventer koeke; ende maeckt daer een plaester van; en legget
op. Probatum est.

136. Voor het opstiegen der moeder.
Neemt water met win eetijck gekockt en op de sijde gebonden: geneest het opstiegen der
moeder; itum noch 15 ofte 16 pionia celcken gepolwereseert ende met win ofte mee ge-
droncken: geneest. Probatum est.

137. Een dranck voor ’t bloon.
Neemt ijsop, smalle betonije, meijskens poeder, polij, rooden bijvoet; in een gesooden in
twee quartier out bier in een nieuwen pot die geglaest [+is]; op die helft gesooden; elcke
reis een glas vol gedroncken. Probatum.

138. Voor vorbrantheit.
Neemt olij, greewen corvijs, en coperer [+doet] die in rooswater met wijt van eijeren;
[+maakt] dit tot een salwe; ock tot verbrantheit is goet die salf van roosen; ock om brant
te lessen; neemt waater van ijserkruit; doet daer in quee kernen dat het sleen woorden;
strickt daer meede het seer. Probatum est.

139. Vort opstiegen der moer.
Neemt schellen van hoenders eijeren daer ijon[o: g] van gebroet sin; die al klein gepol-
vereseert; en die patijent soo veel als op en puint van een mes legen kan; met een dronck
klein bier lau gemaeckt. Probatum est. [fol. 49]

140. Om seere hoofden.
Neemt een pente win etijck, een oortijen tarven meel, ende i lood witte gengber; menght
deese dengen cout met malkanderen en een half varndel speegelhars; en smelt het in een
niewe pot; en als het wel gesmulten is, gietet daerin; maer ghij moet het sterck roeren tot-
dat het in malkanderen is; ende het hooft daer meede gestrecken. Probatum est.

141. Om een vrou ofte luichters den vloed te doen koomen.
Neemt trislera magna i lood, trosrua die mirra een half lood; geeftet al warm in te drincken
met 4 onsen aqua puligij dat is scherleij water, ende met 2 onsen aqua savia; en doet se laa-
ten op die moeder aeren: soo sullen haare stonden koomen natuirlijck, al haden sij in ijaer
of daagen geen teiken gesien. Is goet bevonden. Probatum est.

142. Voor ’t root melisoen.
Neemt een goeden wijn; en doet daer in 2 lood gestooten [d/o: xxxx] pijpkaniel, een weinigh
[d/o: xxxx] gesooden met malkander; en daer af gedroncken. Probatum est.

143. Remeedie voor een die in arbeit is en niet verlost kan worden.
Neemt creeftsoogen ende amerstien, elx een half lood; dit toe drie mael in genoemen. [fol.
50]

144. Voor de geele sickte.
Neemt betoonie, maghdelieve, ysop en fiolen blaaderen, van elx een hantvol, luibestruick
een half hantvol; scherft die klein en doet het in een stienen pot; en giet e[+e]n half pinte
lijgt bier daer op; en laetet sieden; en geeft die patient te drincken sdaghs 3 a 4 mael. Pro-
batum.
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145. Voor die stien ofte graweel.
Dariatare Z iiij, ana halij, petersijlie, verbena, 2 lood mis[o: l]en saet, vatraamis, vermerelle,
swij hayu atte, melouen, geneewer beiijen 3 stuiver; tot poeder gestoot; rod pentaphilij,
alant, pimpernelle, verbena, amel, was, stierax, hijsopo, [o: drachme] iiij alem, avedal
[drachme] iiij alolma, [drachme] ij omni reenen sijn een meenchel; en in eenen stienen
pot een half uir gesooden soo is ’t gereet; gebruickt hiervan smorgens en de awonts 3 a 4
leepelvol; maeckt een resepte; een kerste nat; en bra[r>e]t se op den roester; ende eet se ofte
slickt met kleine stuixkes door: geneest. Probatum.

146. Purgatije om bloet te suiveren.
Neemt konsesin hoenigh [drachme] i ende aqua sniatara; dat gemenght ende lau gemackt
en dan ingenoemen. Probatum. [fol. 51]

147. Om ’t vier uit een wonde te reinigen.
Neemt eijken loof 3 hantvol; sietet in schoon water a bier soo lange dat se muirret woort;
dan met natte doeken gebet 4 a 5 mael; elx als ghij se verbint ende de blaaden daer op ge-
leit; dan linsaetmeel in bier met wat roobolus; en dat daerop geleit.

148. Voor die haerwoorm.
Neemt varsche ruisel en wijnasijn; en dat gesooden dat den wijnasijn bij kans versooden
is; dan alun en sweewel klein gepolveriseert en gemenght tot een salve; ende wat [-swat]
swart van een keetel ende daermede gesuieert; dan neemt kooperoot ende hoenigh; en dit
gesooden in stroomwater op darde part; dan 2 a 3 a 4 mael sdaghs verbonden. Probatum
est.

149. Voor die koortse.
Neemt een leepelvol brandewin met een dooijer van een eij, met een doit swarte grein ge-
polverijseert en gemenght, als ghij koorts krijcht.

150. Voor quade bienen en out seer.
Neemt grasijde en grau serwijs en ock sercrosem, olij roosarum; dit gesmolten en doeken
daerin gedaen en afgesleegen; en alle daagen omgekeert en afgesleegen. Probatum. [fol. 52]

151. Om den hoest te verdriewen.
Neemt hoenigh, e[+e]n pont roosinen de stienen daeruit gedaen; dit siet samen soo lange
dat het sieemachtigh is; die roosijnen daeruit gedaen; na gragisij ende pionia doet het in
die hoenigh; [-e]en menget wel; en siet het wel op een half puinte rinse win soo lange als
voorschreven is; en als ghij van tvier neemt soo doet daer in [ons] [ons] veel oude muis-
katebloem, een farndel lood; ende verset met fin kanarij suiker.

152. Voor pine in die buick.
Neemt 2 kanne goet bier, een lood senebladen; siet op die darde part; die geklenst doer een
doeck; daerna holwortel, een half lood roosasum; ende laet daeraf die vrou ofte man drinc-
ken. Probatum.

153. Voor quade stenckende beenen.
Neemt wiedassen; stoot se in stuicken; neemt een leepelvol hoenigh; 2 leepelvol tarven
meel; siet het saamen: t suiwert quaet fleis. Probatum.

154. Voor ’t opstiegen der moeder.
Neemt eerst een korst geharst broot en eetet die; ende suilt ock inneemen i varndel lood
drieakel met wa[a>r]m bier. Probatum est. [fol. 53]
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155. Voor pinne des hoofts.
Neemt heeft deech met sout en winasijn; bint dat onder die voeten. Probatum est.

156. Voor die vallende sickte.
Neemt holwortel clein gesneeden een goede hantvol; met hoenigh t saamen daer altemet
wat af gegeten: is goet voor amborstijcheit; die die vallende sijckte heeft sal neemen tve
lood holwortel; en sieden die in boomolij; en smeeren daermeede ’t ghiele ruigbien. Pro-
batum est.

157. Voor die vallende sijckte.
Neemt pieritrum woortel, gestooten en met hoenigh ingenoemen: is goet voor die val-
lende sichte; ock goet voor die koude hersen. Probatum.

158. Voor quetsuiren in tlif.
Neemt balsum olij: is goet voor pine ende weedumen, quaetsuiren. Probatum.

159. Voor een quaede kiele.
Neemt salij gesooden in soete melck; ende die gegeeten: verdrieft huich. Probatum.

160. Versterkenge der hersenen.
Neemt tijmiaen gesooden; en dat gedroncken: versterckt de harsenen, verstant en memo-
rie en reineght die onsuiverheit des bloets. Probatum est. [fol. 54]

161. Voor alle wonden en geschorftheit.
Neemt lause Christi in wijn gesooden: geneest alle wonden en geschuirtheit; daervan ge-
droncken is goet. Probatum.

162. Voor schoorbuick.
Neemt drie bladden; en siet dat in bier; en dat met hoenigh gedroncken: is goet voor die
schoorbuick; is oock voor een quade borst, voor bloet spouuen en die gebreck hebben in
die leewer.

163. Voor die schoorbuick.
Neemt een pintie rinse win, 2 lood polijsodum, en 2 lood sanijs, en 2 lood anis, safraen; op
die helfte besooden; geeft aen sieken 2 ofte drie sdaghs: t geneest.

164. Voor blauwe oogen te verdriewen.
Neemt polwer van [?] ende menget in wasse bij de vier; ende maecken plaester daer af. Pro-
batum.

165. Teegen bloedege oogen.
Neemt poeder van konin; en doet er dan een eij bij; ende [-end] backet in een panne; leght
daerop. Probatum.

166. Voor die speene ofte ambeijen.
Neemt die wortels van helmkruit; ingenoemen verdrocht ende geneest die speenen; ofte
gestooten ende van buiten daer op geleit. [fol. 55]

167. Voor die koortse.
Neemt leevertcruit: ende is sonderlengh goet teegen die verhetegheit der leeuers ende alle
koortsen; versoden van cleefkruit voor ’t aen koomen van die koortse; gedroncken met win
geneest die 2 daghs [drachme] [o: x]; saaden [+geneest] die derden daghs koortse; muar-
henum met asijn ingenoemen: doet braken en alle vierigheit ower geewen; dit is ale goet
voor die koortsen. Probatum.
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168. Om klaer geseght te maaken.
Neemt groote gouwe met hoenigh gemenght; ende in eenen coperen pot gesooden: mackt
klaer geseght, neemt af de schellen en die litteekenen die op die oogen wassen; dickwels da-
erin gedruipt is goet. Probatum.

169. Om doncker gesecht.
Neemt het sap van guichelheil met hoenigh vermenght; ende dickwels daerop geleit mackt
klaer geseght. Probatum.

170. Om die speene.
Neemt die bladeren van wollekruit; wast daer meede die speene, of die spene met blade-
ren gewasken: is goet. Probat.

171. Om vrouwen soch te kriegen.
Neemt het sap van gauinx kruit; ingenoemen maeckt die kinden oock goet coluir; pauwe
eijer geeeten: geeven oock suich. Probatum.

172. Voor geronnen bloet in t lijf.
Neemt magdenpalm; gestooten en door e[+e]n doeck gedaen met bier; 5 creeften oogen
met crep; met een stuick buiter in bier gedaen. [fol. 56]

173. Om den stien poer t[+e] maken.
Lapes en martines, een onse sanges diakenes, een ons vitrium, een mitegrat cronius, omar-
tus een ons, bolesa 2 ons; en dit samen kleen gepolverijseert in een; altemal onder malkan-
deren gedaen. Probatum.

174. Die met die vallend sickte gequelt is.
Neemt een half vierendel tarpentijn olij, i stuver olij hijpecras, i stuiver olij lawendela, i vie-
rendiel loots olie van voolij; den patient op sijn ruigge geleit; en een vertien in deese vor-
schreewen reemeedie gedoopt; en in die nuisgaten op laaten trecken.

175. Voor den stien.
Reecipe specierum diaturbit cum rabarbara een vierendiel loots, ende i half lood oculij ca-
rijcrij, i half loot macis nusis muiskatij, junuperij ana, giltas ijnatuor nisse cia ijuwes doses
draman unnami granam sex hierat, met bier ofte win een vierendiel met bieer ofte win.

[c: Recept lijkt te zijn overgeschreven (of nog waarschijnlijker te zijn gedicteerd) uit het
Latijn en is zo verhaspeld dat vrijwel geen van de genoemde ingrediënten kan worden ge-
ïdentificeerd.]

176. Voor snieden van ’t water.
Recipe ofte [o: p]aer van kreeften oogen, anijs saet, van elx i varndel loots; meede tot polver
gestoten; menget het te saamen; geeft daer t avents van in een vierendiel ofte een half met win
ofte met bier; en maeckt het bloetlau. [fol. 57]

177. Om mede te spuijten.
Neemt een doier van een varsche hene eij, 4 onsen goeden brandewijn, 2 onsen rooswater dat
wel ruickt, 3 onsen weegebladen waater, en polwer van aluin i vierendiel loots, campher +
schrimelen poer van spans groen i schruipel; menght sand; laet de apteeker u campher
toe stooten; ende laet alle de partijkens [+in] diefrente panpiertiens d[i>o]en; ende dit
watter sal men maken bloet warm; die salmen daermeede spuiten.
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178. Om te weeten oft een mensche de Spaa[+ns]e pocken heeft of niet.
Sij hebben pin in die schenen, in de ruige, in de armen, int hooft, en als sij int bedde leggen
dan hebben sij pine in al die leeden; sin sij int hooft dan hebben sij rengen om die oogen,
et haer valt uit ende haaren sijn plecken vant aensight; sij mogen geen pluimen onder haer
lijf verdragen en kriegen een rood puistken voor opt bekaniel vant loot.

179. Nu volght die raden tot die pocken.
Geeft die patient eerst te i [ons] kom fiksijhamech; nu voorts nemt en pot van 7 a 8 menglen
groot; doet daerin 6 menglen stroomwaater; stelt i dagh deese wortelen dicht toegestopt;
laet et op vier sieden tot bijkans die helfte versooden is; dach wat mer der blievede neemt
salse per ellen, senenbladeren 3 stuivers; klopt se plat; ¼ [o: pond] schaerschen geknust,
¼ [o: pond] pochout, [Ons] iiij soethout geknust, ock foilij [drachme] iiij geknust, en
gengber [drachme] ij; dit schoot af gegooten en in een vlessche bewaert. [fol. 58] Hiervan
3 a 4 mael daghs elke reis een ½ roemerken warm gemaeckt; of lauwe en weederom op 6
menghlen klein bier; en koockt weederom 1/3 minder; dit giet weederom af; hiervan moet
men drincken duir en als men doorst heeft; hoe men meerder drinckt hoe eerder dat het
beetert; heeft den patient gaten in ’t lijchaem, dat hij van den eerst[+e] dranck doeckies
daerin nat maeckt en leght in die gaten; is den patient noch niet gebetert, soo moet hij
noch een dranck hebben; en als den dranck uijt is, moet hij noch eerst die poiergaije van
komfestisij haamech noch eens gebruicken: dan is geneesen. Probatum est.

180. Voor een druijpert terstont te helpen.
Geeft den patient eerst in i [drachme] confestisij hamech, seroop van duiwe kerwel
[drachme] iiij, ½ muijsien water van duiwe kerwel; vermenght wel; den anderen daghs nemt
fineetse terpentijn [d: drieakel] [drachme] ij; klutse wat in arua plantage soo wertse wit; daer
bij in i [o: pond] diakenis gepoert, roobarber 3 stuivers, seerex, struixie, katholijkom; in-
genomen; in 5 pillen g[+e]maeckt. Probatum est.

181. Voor een verkreegen dicke kloot.
Neemt varschen run van die schoeinakers van eiken boomen; poert se, klenst in een pentie
klein bier; af gesooden tot een popken; warm om en opgeleit; vervolght totdat het gebeetert
is. Probatum. [fol. 59]

182. Om een verfulde maage te reinigen.
Antimonij kruiden i onse; in een pente franse win in een flesse gedaen; en niet meer als 24

uiren daerin gestaen; en dan den win daeraf gegooten in een flesse; die mach duiren 3 oft
4 jaren goet bliewen; een half mutsken daeraf gedroncken ofte genoemen, en die warm ge-
mackt, en ’s morgens hiel vroo ingenoemen, ende wel warm gedeckt; en dan een half ofte
hiel ure daerna e[+e]n half kop duin bier daerine warm gemackt met een weinegh buiter
daerin gesmulten, niet te veel, en dat soo gedroncken: is seer goet.

183. Voor die quade luicht.
Twee lood kaerde benedictus die bloemen en sin niet goet, 2 lood bakelaer, en holwortel
soo veel noch gestooten noch 2 loot, al[-o] soo roet als bloet ock gestooten; die ock gedaen
in 2 menglen geneewer waater: is seer goet des morgens nuichteren ingenoemen, een roemer
vol.
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184. Voor een vleeswonde.
Olij coopire; die warm gemaeck; soo hiet als men het verdragen kan in die wonde gedaen;
en wat ijfel van e[+e]n doek in die olij gedoopt; en daerop gebonden 3 a 4 dagen alle 3 a 4
uren eens: helpt in korten tijt. [fol. 60]

185. Om tie sien oft die quetsuire doodlijck is of niet.
Neemt consalijde maijor; en geeft se den patient met lau goet bier ofte rinse win in te
drencken; hout hij het in: daer is goede hoope van geneesenge; maer geeft hij ’t weeder ower:
soo is er [d: geen] weinegh hoope van beeterenghe.

186. Omt hart te reinegen.
Neemt winruit; siet in win; drinck hier van; dit reinigt t hart, leewer; alle denck probatum.

187. Teghen alle maneren van roode oogen.
Neemt winruit, agramoni, mandragora, testijkum, sulijdni suicker, en clamia; dit ale tsamen
gestooten in een morter en geleit in eenen klocke disteleert waater; sal men hielen anna-
dulced oculi; dit voorschreewen water heeft groote kracht in hem, want ten is geen eewel
soo groot vel ofte wat in ’t aertrijcke, dat die ogen deert ofte toebehoort: ’t is waterachtegh
meedecine. Probatum est.

188. Teegens bloet spouwen.
Verbena met betonij; stoot se tsamen; drinckt dat sap met witte wijn: sal overgaen.

189. Een ander.
Neemt ses hoofden loock met die worttelen; siet se in eenen nieuwen pot met win; ende
hiervan drenckt: het sal vergaen.

190. Een ander; die veel spouwen.
Dat sap [d: dat] van verbena; drinckt dat lau: g[+e]neest. [fol. 61]

191. Teegens die spouwen wil.
Die groene bast van fleerboomen schrapt opwarts; stoot die; en drinckt dat sap met win
eetijck.

192. Om walgen spouwen en weedomen in t [d: lijf] boorst.
Neemt blaaden van sentauria; drenckt met lau bier ofte win.

193. Een dranck teegen bloet spouwen.
R. het sap van [d: bree] weegeblaaden, t sap van honttongen, t sap van portesaen ana
[drachme] i; doet daertoe bolus armenia; drinckt daervan.

194. R. Een plaester teegens bloet spouwen.
Neemt garsten meel, wieroock, gestooten acasia; dit sal men temperen met witte van een
eij; ende maken een plaester daervan; legget op die borst.

195. Teegens scheele hooftpin.
Roode huisloock met die wortelen van venkool ana [manipulus] i; ende dat witte van een eij;
stoot dit tsamen; en druicket door een schoone doeck; dan neemtet werck ende maeket daer
een plaester van; en leght opt voorhooft.

196. Om een seer been te geneesen.
Neemt een loot witte klamij, i lood bakelaer en holwortel, i lood spans groen; die kruiden pul-
verijseert en met gesmulten ruisel gemenght; hiermeede gesmeert. Probatum est. [fol. 62]
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197. [Middel tegen hoofdschurft.]
Om schorfde hoofden: e[+e]n mierabel uugunt[o: en]. Een hoft dat onder al schorfd is te
geneesen.

Soo snit die haijeren eerst af met een scheermesse; dan neemt i a 2 kroes versche karne-
melck; ende siet daerin dat weeck van witte broot; en laet dat wat weeken; dan set dat op
t vier; en laet het hiet worden met sieden; daerna doet die beste witte wegge ijn een doeck;
en bint dat op ’t hooft alsoo warm als men het lijden kan 2 a drie mael dat die roowen afgaen:
dat het hooft schoon woort; daerna smeert met dese salve. Volght de salwe. Neemt oude barge
ruisel ongesouten, ende ganse dreck soo veel als die ruisel ofte wat [men>meer]; deese dreck
is best in die meij als die gansen in gras gaen te eeten; dit salmen t saamen sieden meer dan
een uire lang; druicket dan door een doeck dat het rein wert; en doet in een pot; daerna
polverijseert ruits sweewel, holwortel, bakelaer, wijtte klamij, spans groen, alun getard [o:
ana] i loot ofte twee loot; en doen t polwer in den gesmolten roesel als hij bijna kout is; dan
sal men dat hooft daermeede smeeren: soo hielet; dese salwe is hoe ouder hoe beeter.

198. Om smerten van die oogen.
Die galle van een haase gemenght met hoonigh, van elx eewen veel; doet in u oogen als ghij
slaapen gaet. [fol. 63]

199. Die niet wateren kan.
Neemt peerdstront soo waerm oft alst uit den liewe komt; leght op eenen wollen doeck;
wint het gehiele reetschap daerin; ende meught ghij den stront niet warm kriegen, soo
neemt van die vaerste, die ghij kriegen kont ende waruit se in een pane op ’t vier doet als
voorschreewen is: ghij sult terstont water maken. Probatum bij Peeter Sijmons.

200. [Oogwater, oogaandoeningen.]
Om te maken water om te geneesen alle manieren van seere oogen; van seere oogen soo
feel die menschen aenkomen magh, is ’t witte, bruine ofte neewel, en in wat manieren
blintheit: dit is een beproeft en besochte remedie aen een mensche die wel 40 ijaeren blint
hadde geweest ende woort siende benen 40 daagen; en hoe dat water versker, is hoe beeter,
hoe men eerder geneest.

Volchtet water. Neemt venkool, winruit, verbena, betoni, agromoni, bijvoet, glorifalatij,
pimpernelle, ijfrasen, sanie, cilidoni, sentori, heilof; alle deese voorschreewen kruiden sult
ghij neemen bijna elx eewen fiel; dan soo stoot se in een schoonen moortier; wrenget door
een schoone doek; dan menght sap met knechtkens pisse die noch ijonk is; doet daer 7
pepcornen gepolverijseert; 2 leepelvol hoonigh; dit tsamen gemengt; laet staen klaren; doet
dan van dat klaerste in uwe oogen sawonts ende morgens. Probatum bij Mr Pieter van
Aken.

201. Teegen luisen in de kleeren.
Dat sap van wijnruit bestrickt u lijchaem daermeede; ofte als men met sauie gewreeven is:
ock goet. [fol. 64]

202. Teegen hooft seer met swunlen.
Werck van henep; daervan maeckt e[+e]n ronde plaester wat grooter dan een palm van die
hant; daerop stroijt wieroock; en leght in u bonet: dickwels goet bevonden. Probatum est.
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203. Om rasende hooftseer van hijtte koomende.
Vier hantvol aersbeijen; siet se in een pente win op die helfte; drenckt daervan 3 a 4 dagen een
klein glasken savonts als ghij te bedde gaet: ghij sult geneesen; geleert bij meester Hendrick
van Aken.

204. Om hooft seer d[+i]e dickwels komt.
Huisloock, witte manckop saet, vrouwenmelk, roosewater; stamt; maeckt hiervan een plaes-
ter; en leght op t voorhooft.

205. Voor haijer wor[n>m] ofte dauworm.
Neemt een hantvol neegen kracht in bier gesooden ofte water; en daer opgeleght met het
kruit soo hiet als ghij ’t lijden meught.

206. Om har te doen wassen.
Neemt slacken; siet se in een pot met water; neemt het smeer daervan; en smeert het hooft
daermeede. Probatum.

207. Om haijer dat uitgevalen is te doen wassen.
Neemt ijlen; brant se tot aske; siet die aske met hoenigh op die helfte; smert ’t hooft daer-
mede. Probatum. [fol. 65]

208. Om luisen van ’t hooft te verdriewen en schuirftheit te geneesen.
Neemt bargensmorit en quicksilwer; menght onder malkander, dat men niet sien kan;
smeert u hooft daermeede; sij sullen terstont sterwen en dat seer sal geneesen woorden.

209. Om luisen te verdriewen.
Neemt drie lood quicksijlwer en dat wit vaen een eije; menget wel onder malkanderen en
mackt een riem 3 a 4 vengers breet van linnen; smeert daerop die riem; laet het droogen; bint
om u naeckt lijf 3 a 4 dagen en nachten; die luisen sullen van u lijf ende uit uwe kleederen loo-
pen en quit woorden. Probatum est.

210. Teegen luisen ende neeten in kleeren.
Neemt asschen van wilde mente ende menget die wel met olij; smert daer meede.

211. Noch om luisen te verdriewen.
Olij van beijen 3 lood, sal armoiurid ofte witte klamij i lood, quicksilwer i lood; dit tsamen
in een visel; smert dan die platse daer die luisen sin.

212. Om luisen in die kleeren.
Neemt 3 a 4 lood aluin; doet het in een emer met water, wast u hemt daerin, laatet droogen,
in een varndel ijaer sult ghij geen luisen krijgen. Probatum est. [fol. 66]

213. Teegen doofheit.
Neemt eenen grooten esken stock, lecht hem in ’t vier dat beide einden daeruit steeken,
krieght het water dat daeruit drenght; druipt dat water in die oore; ghij sult geneesen. Pro-
batum est.

214. Die niet slaapen kan.
Neemt 6 lood med kopsaet, 5 lood giel aluin, 2 lood kaneel polwer, een lood scharpelen sa-
veraen, 4 lood broot suiker; dat die suiker erst in een panneken met 2 a 3 druipelen waters
ende laet samen smelten, dan doet die voorschreewen andere speese daer in en roert samen
wel omme dat het dick worde, dan neemt een schoon bordeken en daer duinekes ower ende
neemt die voorschreewen mateerie uit dat paneken ende maeckt daervan koexkens; eet 5
lood ’s avonts als ghij te bedde gaet. Probatum est. meester Huibrecht van Aken mij geleert.
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215. Een ander.
Neemt winriut ofte sap, bint in doexken en hanget in een kanne met bier en ’s awonts als
ghij slaapen gaet, soo drinckt eens of tweemael daervan. Probatum.

216. Om tanden te doen uitvallen.
Neemt saet van heilof; wrieft die tanden daermeede, die ghij quit weesen wijlt, mar wacht
die andere tanden. [fol. 67]

217. Om geheeven oogen als oft se vallen willen.
Dat sap van weegeblaaden; menget met asin; smeert die oogen darmeede, dat helpt.

218. Tot een ooge daer een flij opwast.
Neemt campher en witte clamij met dropwin gemenght; dat verdrieft dat flij. Probatum.

219. Om de gielsuicht.
Neemt celijdoni; siet se in win ofte bier, hiervan gedroncken 3 a 4 reis daghs; ghij sult ter-
stond geneesen. Probatum bij meester Jan Gent.

220. Teegens gielsuicht.
Kuick piere, die platte steenwormen ana i slijch celedoni, winruit, aweruit ana i [manipulus];
stoot tsamen in een quartier lopent watter en wrenght door een doeck; dan i apel, en host het
binnenste wit en doeter een weinegh buitter, een wijnegh saveraen ende een diel luisen;
braat het weeck; ende geeft den patient daeraf te eeten ende van dranck te drencken 3 mael
daghs. It is corabatum. [fol. 68]

221. Om een klare steem te maken.
Neemt ijsope; siet se in water; drinckt hier van, ghij suilt en klare steeme kriegen ende rie-
neght die boorst.

222. Om die steme te sterken.
Water van fijoelen, water van salvij; drinckt met warm water; het sal u die steme sterken.

223. Een ander.
Alant woortel; snit se in kleine stuicken, siet se in win; ende drinckt daervan.

224. Die sin hals van die huich gewollen is, dat hij niet sluicken kan.
Neemt sooveel buter als een eij groot is, en winden in mier die in die kool wast; ende slaet
daer warck om en braden die in een owen soo lange dat het kruit weeck woort en doet het
dan soo warm om die hals als men het lijden can, ende sieden dan witte orte soo lange, dat
se barsten, en legget hem die soo lange warm op ’t hooft; dat treckt den huich op.

225. Die geslagen is in ’t ooge.
Neemt agrimoni ende wat van een eij; stampet tsamen; en leght het op u ooge. [fol. 69]

226. Om gebrecken in die kiele van den huich.
Neemt een lood schellen van granaat apelen die drooch is, en i lood polwer van ’t selwe, i
loot gallnooten; stoot se tot polwer, siet in een pinte reegenwaater, siet het op den darden
diel, dan doet het door een doeck, doet dan in dat vat 2 lood diamop, maackt warm; en
gorgelt u keele daermeede dickwels. Probatum est.

227. Die de kiele gewollen is oft hij smooren sal.
Neemt argentijd soo groot als een boon; en latet in die kiele loopen eens ofte 2 mael; soo
sal ’t terstond doorgang kriegen.
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228. Tegen den huich.
Sout ende barnetel gepulvereseert; en menget met gengeber en peeper; strijckt daeraen; het
beetert.

229. Teegen waatersuicht.
Neemt lawendelbloemen; ende doet se ijn brandewin; ende ’s dagehs daer 3 a 4 mael van
gesoopen. Probatum bij meester Bronger, veel geholpen en mij geleert. [fol. 70]

230. Teegen lijckdoornen.
Neemt groen was; maeckt daer een plaester van; dat doet gestadich op die lijckdoornen;
deese raet gegeewen van Haije, pastoor tot Oostermeer.

231. Voor een mensch, die gebeeten is van een duim.
Neemt een hantvol duimkruit en i hantvol wilde karden; en doet het in een menglen bier
en siet het wat lange; en neemt hier daghs 3 mael van in en dat tot 9 dagen toe en hout die
wonde soo lange open.

232. Een warachtige dranck teegen die fijstelen ofte ambeijen.
Neemt duiwels beete, wilt wrangkruit ofte schorfulavia in alles een hantvol, een klein hant-
vol bijvoet, ijlofs, sevenboom, leuerdelen bloemen, wilde hoppe, deese kruiden elken een
goeden hantvol; deese voorschreewen kruiden gesooden in win ofte bier op die darden
deel besooden; hier morgens en middaghs een goeden dranck van gedroncken, warm ge-
maeckt, dit moet gescheeden in ’t wasen van die maen; als die dranck uit is, soo maeckt
een ander; sin die fistelen oopen, soo leeght die blaaderen uit die dranck [fol. 71]

233. Als een mensche sin ooge beseert heeft dat het root ofte bloedegeg is.
Soo neemt siepe en solt, ende een wenieg reegenwater; ende dat gaer geklopt ende in den
neske gedaen; dat treckt het bloet uit het ooge en helpt.

234. Teegen bloet pissen.
Neemt een menghlen water, en doet daer een hantvol tassche bladeren in, ofte in bier; dit
wel onder malkanderen gesooden tot op die helfte; hieraf gedroncken ’s morgens en ’s awonts
en meede dagh, soo fack als het die patient belieft.

235. Voor die scharbuick in de mont, soodat hem het tantfleis verfuilt ende verrot.
Neemt 2 lood aluin, i lood spansgroen, i lood venkool; alles klein gestooten ende menget
in drie lood witte hoenigh en set samen op ’t vier en roert staadich om met een houtije soo
lange datet kruin root is, soo is ’t genoegh, en laetet den kolt woorden, en dan in een glas
ofte pot gedaen; stricket dit op die tanden en op fleis in die mont.

236. Een wis raet tegen die [d: woormen]varen.
Neemt i klein hantvol seewenboom hooft, smalte betonij, i hantvol selwije blaaden, winruit-
bladen, luibestruicksbladen, be[o: l]eijn van conalijn anders ons lieffrouwenseegel genamt,
[fol. 72] ende ock sooveel als een lijt van een finger neegenkracht wortelen; deese voor-
schreewen kruiden sal men klein stooten en gieten daer win of bier op omtrent een half
oort en wrenget dan door een doeck; en geewen den patient te drincken morgens voor
die sonen opganch, drie reijsen in ’t wassen van die maen.

237. Om lijckdoorns te verdriewen.
Neemt knufloock, speck ende solt; hacket klein; leget daerop, soo gaet die lijckdoorn met
die woortel daeruit.
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238. Teegen die kolde pisse.
Neemt ijser hart wortelen; siet se met bier; en drinckt daervan. Het geneest.

239. Die van een adder gesteeken is.
Neemt smalle selwije, betoie, winruit, afruit, march van weegebrede; tsamen gestooten, dat
sap daeruit gewrongen; ende geewet den patient toe drencken in win; het helpt seer bennen
een uire. Is daer noch leewen in die mensche, soo neemt een muiskate en een walenoot 2
of 3 bowen hoenigh; en dit tsamen gestooten in een mortiermolen en wat smale salij en
weegbre gehackt en een dicken brij daeraf gemaeckt; als een salwe op een doeck gesmeert
en op die wonde geleit; dat verdrieft het vernin. [fol. 73]

240. Voor een ooge daer een flij op wast.
Neemt aluin; en schapt het klein; en neemt een feer en strickt die patient in die oogen
daer het flij op is, dat neemt die flij van die oogen. Probatum est.

241. Teegen bloetganck.
Neemt poffen; in lange smalle sneeden gesneeden in witte boomolij geleit en soo geeeten;
het helpt seer.

242. Een dranck teegen de schorbuick.
Neemt leepelblaaders en beekenboom, waaterkers, peper wortelen; set se ofte laet se weeken
in een kane franse win een nacht langh; dan drinckt darvan. Probatum.

243. Teegen die jecht.
Neemt mensensmeer en kattesmeer; ende smert u daermeede. Probatum est.

244. Een water tegen alle ruidigheit.
Neemt een menglen rijnsche win, eeck, en doet dar gestooten sweewel in; en laet dat onder
malkanderen smelten; en wasket die ruidigheit daermeede.

245. Voor een mensche die gen eeten inhouden kan.
Neemt galijga, bakeler, severgrein, genber, van elx een farndel loot klein gestooten; menget
in een menglen brandewin; ’s morgens ende ’s awonts een leepelvol gedroncken. [fol. 74]

246. Voor de pest als ghij in die huisen gaet.
Neemt katoen, en neemt rinse win, eeck, en boomolij; en maeckt die katoen daerin nat;
steeckt die in u ooren, neusgaten en eetet van angilijka, sednij wortelen, en galiga; en hout
hem altit bij u ende eetet als ghij ofstael ende slapen gaet.

247. Om niet moe te worden van loopen.
Neemt een stuick roggenbroot; braat het aen de eene sijde, dan bestrijckt met knufloock,
dan braet die andere sijde en betrijcket die dan ock; en eet het.

248. Voor kolt vier.
Neemt voor een stuiwer witte broot en riest die klein, aufinicia, absint, siam, moma,
menck, komin, anis, dit tsamen gaer gestooten en op het vier geleit. Het geneest.
[d: Wat deese teekens beduiden.]

249. Die die roos inwendigh in de leeden heeft.
Neemt luibestruicksaat 2 loot, in ander half menghlen vars bier gesooden, soo lange dat
het een oort in gesooden is; en daer al te mets van gedroncken; deese raet gegeven van
Folkert Apoteeker. Probatum. [fol. 75]
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250. Teegen die loop.
Deese raet gegeven van Folkert apoteekers dochter.

Neemt een stuick stael [-stael] soo groot als een venger; maeckt het glandich gelijck als
fier selwen, doet het in bier soo dickwels als die patient drincken sal; laet hem alle dagen
soo drincken, soo geneest hij.

251. Teegen die roos in die mont ofte in die tanden ofte in het oor.
Neemt soetmelck, doet dar fleerblosem, luibestruick, spansche siep, komelle bloemen, bivoet
en een stuick olde buiter; en kockt daer een brij van met roggenmeel, dat warm op die roos
geleit. Is goet bevonden.

252. Teegen die naer bor[+s]tijcheit.
Neemt een leevedech pijper mus; ende setten die leevendegh in een neije kop ofte pane ende
branden die totdat men hem tot polwer kan wriewen en neemt de polwer en backt die pan-
nekoeken; geeft den patient toe eeten; deese raet gegeewen van Jelck Frerx goet vrou. [fol. 76]

253. Een goede kunst tegen vele gebreken.
Een goede kuinst teegen veele gebreeken, die dat menschelijcke lichaem aen koomen, in-
windigh ofte uitwendegh; na geleegentheit der sake moet ghij die koere doen. Aengesien
dat deese konst vele aengeleegen is, soo moet ghij aenmerken ofte die krancheit met heete
ofte koude komt, soo moet ghij een onderscheit maken om die dranck te ordeneeren;
komt het met koude, soo geeft met brandewin in, komt het met hitte, soo geeft met franse
win, soo is het oprecht.

Neemt een muskate, i farndel lood witt gengber, i fierndeel loot nagelen, i vierendiel
loot bakelaer; dit gedaen in een vaernken win na geleegentheit der saaken; prijs ijck deese
dranck elcke reis 3 leepelvol of 3 halwe na die patients stercte. Probatum.

254. [Een schone kunst om de pijn te stillen.]
Een schoone konst om die pine te stillen, is gekoomen van Stevanius, die restoor toe Dockum
en is oprecht.

Neemt een hantvol karmellen en siedet die; en neemt 6 lood sop, ende doet daer 2 loot
suiker in toe; drenckt het tot eene dranck. Probatum est. [fol. 77]

255. [Een cataplasma voor oude wonden en zweren.]
Een kataplasma tot oude schaden tot dieversche tijden geprobeert en goet en oprecht be-
vonden.

Neemt linsaet of linsaetskoeken ofte henepsaet, welker ghij best kriegen kont, bonenmeel,
rogen- ende garstenmeel ende neemt seemel van weit uwlwortel; die gestooten en in bier ge-
sooden met een stuick oude buiter. Probatum est.

256. Een kostelijck pacifijcum om meede te werken in 3 ofte 24 der hande manieren.
Neemt finen pipkerneel, nootemuskate, muiskate nagelen, muiskaetebloem, anis, fencool-
zaet, ende borst suiker, van elx een half loot, castorium ende drieakel, van elx en vierendeels
loot, noortsche saferaen een vierendiels loot, opium een vierendiel loots.

257. Een ander kostelijck pasijfijkom, dat beeter is als voorschreewen.
Neemt galijgaenbloem van muiskaten, fine gewer, holwortel, bakelar, notemuiskaten, angi-
leca, seduar en cubelen van elx een half loot, lijgnom aloes een loot, opium een half loot,
noortsche saveraen een achtendiel loots; deese is noch die helfte kostelijcker als die voor-
schreewene voor meenigh mensche. [fol. 78]
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258. Een ander kostelijcken pasijfijkum.
Een half lood fine muiskaten, i half loot witte geijnber, i half lood ijrios floreina, i half
lood beewer, i half lood nagelen, i half lood bloem, i half lood suiker roosarum, i half lood
borst suiker, i half lood anijs, i half lood komijn, i achtendiel latonsaet, i achtendiel mans-
kopsaet, i half lood opium, i achtendiel cuibebe, i vierendiel lood tripherum maegnum, i
vierendiel loot philonum romanum.

259. Een ander pasijfikum.
Neemt moote muiskate, pipkaneel, muiskate bladen, nagelen, castorium, opium ana en
half loot, savaraen een achtendiel loot, reubarber en vierendiel loot, fine fineetse drieakel
een loot. [fol. 79]

260. [Middel: pacificum.]
Ten ersten kan die pasifikum op 24 ger hande gebreeken, en is opreecht. Ten i voor een quade
mage, ten 2 voor een lange duirende sieckte, ten 3 die geen spijse verteeren kan, ten 4 voor die
hoest, ten 5 voor harde verkoutheit, ten 6 voor die roose, ten 7 die al ower geeft, ten 8 voor
die teeringe, ten 9 voor die kortse, ten 10 voor bloet spouwen, ten 11 die gaet oft hij betowert
is, ten 12 die niet slaapen kan, ten 13 het stilt onlijdelijke pine, ten 14 voor die koude pise, ten
15 voor die bloet pissen, ten 16 voor opstijgen der barmoeder, ten 17 die een hartader ge-
borsten is, ten 18 het maeckt aptit, ten 19 voor die kramp, ten 20 voor het voeteewel, ten 21

voor vele axedenten, ten 22 voor raaserije int hooft, ten 23 sterckt het die memoorie en
maeckt goet ghuir, ten 24 die het al verteert wat hij in ‘t lijf heeft met goedes hulp. [I.m.:
Deese gebreken toe helpen met een reemedie; is beproeft. Probatum bij meister Sierck
Wilems Kalema.] [fol. 80]

261. Om pine tee stillen in het uiteste.
Neemt vilonem romanum in bier met borst suiker sooet gemaeckt, een half lood; elke reisen
vijf leepelfol.

262. Om wratten te verdriewen.
Neemt waater daer musselen in gesooden sin; en wasschet daerin handen in; ende schrapt
die huit los totdat het vergaet; en het is probeert en goet beuonden.

263. Die brant stijllen op staende voet ende hielen sonder lijckteeken.
Neemt hoender eijer en die hart gebraden en die schel daer afgedaen, en al eewenveel varsche
buiter toe gedaen met een spaenken; soo lange gekneeden tot een salve; soo veele ofte soo
luitijck als het noodigh is. Probatum est.

264. Noch een ander brantsalwe.
Neemt linolij ende een doijer van eijeren, hart gesooden, met roobolus gemenght; hielt
sonder twifel.

265. Een bloet dranck.
Sparmasita, mommija i dragma; ingenomen met warmen win; daer sal geen bloet stiveren in
des menschen lijchaem hetzij wat het wil. Probatum est. [fol. 81]

266. Een heidensche wontdranck ofte kuel dranck voor een gewonde.
Neemt witte wieroock, kooperoot, sweewel ana [drachme] ii k[+l]ein gestooten, en 24 ba-
kelaers, 2 goede muiskaaten ende soo veele witte gengber gepolverijseert; en samen alleen
in een popken gebonden; dan neemt een hantvol gagel, een hantvol roode kool, samen
gescherwet en in een popken gebonden; mateliewen een hantvol met die wortelen alleen
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gebonden in een popken; en die fijf popkens te samen in een stienen kanne gehangen, met
goet out bier geueelt, en dicht toe gestopt; en een rood kool blat op wonde geleit; dit is een
reecht cuel drancken; soo men die gagel niet krigen koont, soo neemt onser frouwensegel,
deese werckt binnen ende buiten en die gagel dient meer van bennen; ende magh bier
warm maken uit die kane na des patients beliewen, en als die kane half uit is, soo fuilt se
weeder met out bier. Probatum est.

267. [Een goede heidense wonddrank.]
Een goeden heidensche wontdranck, die meester Beerent tot Münster placht te gebruic-
ken; daer veele menschen meede sin geneesen.

Neemt wenter groen, i lood betonie, sinnickel, eijkenloof, muisorein, gagel, van elken als
sij drooge sin i lood; maer als sij groen is elx een hantvol; deese kruiden gedaen in een
kane en daerin gedaen i kanne win; dan die kanne dicht toegedeckt en in een keetel met
water geset en soo 5 uiren gesooden; geeft den patient daervan te drinken ’s awonts en
morgens telx een roomer vol; neemt dan een eijloofts blat; [n>m]aket nat in deese dranck en
legget op dese wonde dan daer drie iuren opgeuast, maer oft het door int [fol. 82] lijf waer,
soo sal men die betonie daeruit laten en neemen soo veele roode bivoet in die plaetse; deese
dranck is goet bevonden voor alle wijse ende geleerde meisters. Probatum est.

268. Een oprecht heidensche wontdranck.
Neemt 2 lood fine muskaten, 2 lood gengber, 3 lood bakelaer, 2 lood witte wierock, 2 lood
sueewel, 2 lood witte klamije, 2 lood suicker rosarum, 2 lood borstsuiker, 2 lood seenebladen,
2 lood fine grekum, een lood drakebloet; dees stuicken klein gepolvereseert en in popen
gebonden, en in een kane goet bier gehangen, en daervan gedroncken soo lange als het goet
is; duirt het langer als 14 dagen, soo moet men die kruiden vernieuwen. Probatum est.

269. Een speesifikum om te rusten.
Neemt kaneel ii/2 lood, muiskaten i/2 loot, nagelen [-nagelen] ii/2 loot, bloem ii/2, opium
i/2 loot, saferaen een achtendiel, kastorom ii/2 loot, driakel 2/ii lood, die drooge polveren,
klein gestooten ende dan gemenght, en hiervan ingenoemen een half dragma ofte een ach-
tendeel. Probatum.

270. De heidenschen meister Jans wondranck van Angijum.
Neemt roode krallen, krevitsoogen, reegenwormen pulverseert[-seert], muiskatebloem
anna, [drachme] i nagelen, safaraen [drachme] i, ginber [drachme] i lood; bindet in popen
en hanget in een kane bier; laet den patient daervan drincken ter tijt i romer vol. Soo is ’t
goet. Probatem. [fol. 83]

271. Een heidensche wontdranck die goet is voor versche wonden.
Neemt sentauria klein gestooten, silvie klein gesneden, termentille wortelen klein gesnee-
den, komfilije ende konsalij domaijoor klein gesneeden, ende koolsbladen klein gesneeden,
krevitsoogen minime, drakenbloet, bockx bloet klein gestooten; en dit alles in popen ge-
mackt, in een kane vol goet bier gehangen, en daervan gedroncken soo lange als het goet
is, en die kane sawonts altijt weeder op gevelt, en om die 14 dagen die kruiden vernieuwet.
Probatum.
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272. Een kostelijke heidensche wondraenck.
Neemt heidens wontkruit, agrimonia, sentauria, senicka, sennegroen, roode bivoet, klene
alsum, i hantvol roode krallen, momije, muiseijoorum, woltmeister, romsche salve, elck
een hantvol; dit samen gesooden in een verdeckte pot met 4 mate rensche win; laetet 5 a
6 uiren, bet op die helfte, hiervan gedroncken smorgens nuiteren, middags en awonts el-
kens i roomer vol van; het helpt dat [-dat] men aensiet. Probatum est.

273. Een heidensche egiptesche wondtdranck.
Neemt bakelaer i loot, holwortel een loot, koperoot i farndel loot, swewel een farndel loot,
aluin een dragma, gengber i varndel loot, kaneel 2 dragme, notemuiskate i loot, muis kate-
bloem 2 dragme, eijers i loot, roode kool een loot, walwortel i loot. Probatum est. [fol. 84]

274. Een kostelijck heidens wontdranck van meister Karoles die Joode.
Neemt roode krallen en kreeftoogen, muiskaten bloemen, nagelen, tkalmus, gansiaen, safe-
raen, elx i dragma; en die nagelen en saferaen sult ghij ongestooten laten, en dat al tsamen
sult ghij in en popken binden, en laeten dat soo in een omkane bier hangen; geeft den
sieke daeraf te drincken, en anders geen dranck; en fult die kanne weeder op met bier soo
lange als hij gesoont is; dan vernieuwet die kruiden alle 14 dagen. Probatum est.

275. Een kostelijck heidens wontdranck tot alle schaden.
Neemt 2 lood woutkruit, 2 loot sedewer, 2 loot kreftsogen, 2 lood kalmis, i loot termentille
wortelen, i loot bevernelle wortelen, i loot melisse, sennickel, i loot muisoren, i lood sin-
negroen, i loot eerenpris, i loot agrimonien, een i loot wintergroen, i loot walraet, 2 loot
walwortel; deese voorschreven stuicken tsamen gedaen in een pot, giet daer op 2 kanne olt
bier, laet besieden 2 fijngerbreet, ende maket den pot dicht toe dat daer geen wasum uit
komt; geeft den krancke en klein romer vol, en waneer het genuch gesooden is, smit daerin
i loot sweewel gestootene. Probatum est. [fol. 85]

276. Een ruit salwe.
Neemt i loot boonties holwortel een lood, fine bakelar i lood, i lood ruitsweewel, een lood
olije van baijen, ½ loot klamije, deese konst heb ick gefonden tuisken Dockum en Oostrum.

277. Een opreecht heidensche egiptische wondranck en oock voor fistelen.
Neemt bakelaer een lood, holwortel i lood, genver i varndel loot, kooperoot i farndel loot,
aluin i dragma, sweewel een va[+r]ndeloot, kaneel i dragma, alua, nootemuiskate een loot,
witte wieroock 2 dragma, eijers i loot, roode kool i loot. Probatum est.

278. Een ander oprecht heidensche wondranck.
Neemt i lood fine muiskaten, i loot genver, i lood bakelar, i loot witte wieroock, i loot swee-
wel, i lood witte klemije, i lood suiker roosarum, i lood borstsuiker, i lood venigriekum, i
loot drakenblooet, een loot senixbladen. Probatum est. [fol. 86]

279. Noch een ander oprecht heidensche wondraenk van oude mr. Jan van Halum.
Neemt 3 lood fine muiskaten, i loot gengver, 3 loot bakelaer, 3 lood witte wierock, 3 lood
pip sweewel, 3 loot witte klamija, i hantvol madelievebloemen, bloemenkruit i hantvol,
roode kools bladen, i hantvol heidensche wontkruit. Probatum est.

280. Een goeden dranck [+voor] die gevallen is.
Neemt 2 muiskaten, 10 lauereer beijen, 20 nagelen, 2 lood bevernelle; dat samen gepul-
verseert; ende bindet in een doeck en hanget in ii quarte wins en geewet den krancken te
drincken saawonts en smorgens. Probatum est.
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281. Eenen goeden dranck tot varske wonden.
Neemt pempernelle, sanikel, walwortel, mit walwortel onder mengget ijsop, rinefaen,
groote weegebrede, eertbeesienkruit ana [manipulus] i; dit sal men in goeden rinsche win
sieden, en doet daertoe een weinegh winazin en hoenegh; deesen dranck kuireert bij hem
selwen. Probatum ist. [fol. 87]

282. Een dranck als eemant en rijbbe aen twee gevallen heeft.
Neemt kreeftsoogen gepulvireseert, [drachme] i dijapenediende, [ons] i diatragantum, [ons]
5; deese stuicken pulvireseert klein in een mortier, dan doet daertoe onser frouwendistel-
wortel; mackt dat duine, en geewet hem awonts en morgens een roomer vol. Probatum.

283. Een wontdranck.
Succi singroen, goeden win i quarte; en in een kane gedaen, en doet daerin deese nabe-
schreewene polveren kreeftsoogen, seeduwar wit ofte grau ana [drachme] 2 muiskaten,
muiskatenbloemen, bakelaer ana [drachme] 2 nagelen, [drachme] i; viat [drachme] pukeij.

284. Dit is een kostelijke wondranck.
Neemt rooden kool, peetersiliensaet, erue, herbe, nepte, vijgen blader; maeckt altemael
een hantvol mirra, olibani, etick, een loot mastiek, kaneel, muskaet, lauerieer beijen van
elx een quart, sweevel uit rijoelij romani, van elx een quart; stootet en siedet met goet bier
ofte win, en geeft den krancken dar of te drincken; en legget op die wonde een kools blad.
Probatum est. [fol. 88]

285. Een wondranck tot vuile wonden.
Neemt 10 creeftoogen, sweevel soo groot als [-als] een hasenoot klein gestooten in een
weinegh wins; vast toegestopt; des daghs 3 leepelvol gegeewen, op gepolwert met fenecool
soo lange dat het drooge is geworden, en weeder opgevarsschet. Probatum.

286. Een ander wontdranck.
Neemt averone, betonie, sengroen, sindou, heidens wontkruit, hartstongen, verbena, muse-
ooren, fenkelwortel; deese kruiden sal men sieden met goet olt bier, en geewen den krancken
daervan te drincken.

287. Een goede wondranck.
Neemt agrimonie, betonie, sengroen, sindou, heidens wontkruit, hartstongen, madelieve-
bloemen, fageltongen, verbena, musooren, fenkel, wulter mester; deese kruiden sal men
sieden met goet olt bier en geewen den krancken daervan te drencken. Probatum.

288. Teegens geroerde leeden.
Neemt goede gebrande wijn; wasschet dat geroerde lijt daermeede 3 mael des daghs teegen
een hiet fier, soo sal dat geroerde lit, wilt God, haest weeder gauwer woorden. Probatum
est. [fol. 89]

289. Een wontdranck van smeerden borst van Delft.
Peloselle, lange holwortel ana [ons] iii, konsolida maijor 15 [ons], en pip sweewel; dit gesoo-
den in 3 kanne rinsche win, en die kanne sult ghij sieden in een keetel vol water soo lange dat
die stoppe selfs af vlieget, en laet dat die erst nacht staen op sin kruit, des anderen daghs
gietet af in een anderen kane, en geeft die patient hiervan te drincken, en een kools blat nat
op die wonde; geeft hij den dranck ower, soo sterft hij. Probatum.
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290. Een bloet dranck.
Neemt 2 lood mecrabbe en siedet met 2 menglen bier op te helfte, en als ’t gesooden is, soo
wrenght het door een doeck, en slaet dan weeder over het vier met 2 fine muiskaten, ge-
pulvereseert met een vierndel jopenbier, met een stuick goede roode buiter hiermeede ge-
sooden, soo lange als een soode schelvis; hiervan ingenoemen smorgens en sawonts, elke
reise een moijen win roomer vol, en daerop gesweetet; dit drieft alle het gerunen bloet
door die uirine en door sweeten en met stoelgang af; dit is goet oock als die apostumatie
erst begenen te koomen. Probatum est.

291. Om een apostunie te geneesen.
Neemt tervenmeel, hoenig, popelen samen gesoden in water dat het moij dick wort; dit
r[+ece]pt, treckt en hielt. [fol. 90]

292. Teegen die lemptere.
Sal men den sieken 14 dagen lang alle moorgens, middaghs, awonts van water keer sap ofte
water dat daer afgebrant is, elke reis een roemer fol; het sal die lemten verdriewen; luiben-
stroecksaet gepolvereseert en dat gedroncken met warm bier; het helpt als boowen gebruickt.
Probatum.

293. Een dranck voor hoest ende flunen.
Soethout, comin, anis, coriander ana i lood, suikerkandi i loot, grein ½ oleum olinarum,
[ons] i in en pinte bier opgesooden en smorgens en tsawonts ½ pint gedrooncken.

294. [Een kostelijk scherp water.]
Een kostelijck scherp water om alle varske wonden, ock olde seere beenen oft olde schaden
toe geneesen; seer wonderlick.

Neemt twe lood holwortel, 2 lood bakelaer, 2 lood alun, 2 lood klemije, ½ loot spans-
groen; en dese dengen klein gepulveriseert; en dan nemt een ½ kane schoon loopent water,
en settent dan op en fier, en laetent aen sieden koomen; dan doet deese voorschreeven
pulver daerin, en laetet sachtelijck tsamen sieden; een weinegh daerna set af en laet een
weinegh staen, en als ghij dat gebruicken wilt, soo giet van dit selwe water in die schaden en
maket int water en slaet an die schade; soo sal het wel haest beteren en ist geprobeert. Pro-
batum est. [fol. 91]

295. Om en wonde te reinigen ofte het bloet in die wonde beslooten bleef.
Neemt ferske suijne dreck en legget op het fier dat het heet woorde, en doet het in een
linen doeck, en holde het soo hiet voor die nuese; ist een wonde, soo legget daerop alsoo
heet als ghij ’t lijden magh. Probatum est.

296. Om een wonde te reinegen.
Neemt terpentin 2 leepelvol, en wasschet in water totdat het wit wort, dan gietet water schoon
af, en doet daertoe een doijer van en eije met wat roose olie en en weinegh hoenegh; dit roert
onder nakanderen, en legget met carpia in die wonde, ofte bestrickt die wieken daermeede.
Probatum est.

297. Om ambeijen te geneesen.
Artimasia gebrandet pulwer; dan neemt bergespeck, en steeket daer een holt door, en brant
daer smeer uit, en menget daer dat pulwe met als een salwe meede smeert waer dat se sin.
Expartum est.
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298. Ungentum mierabele te maken; het fleis maken en suiwert.
Neemt i lood muskaten, i lood wieroock, 4 lood schapenongel, ¼ mirre, 4 lood terpentin
en en weinegh winetijck, i lood was, en smeltet samen. Probatum.

299. Om een apostume te geneesen.
Schapenongel, peck, hars en was ongepind, meijbuiter; smeltet te samen. [fol. 92]

300. Een dranck voor diegeene die hem verarbeit heeft in die side ofte lijf.
Neemt een hantvol winter kerwel, 6 boonen schapenschit, een diel pierwormen, en wat
scherleije, en wat smalle betonie, en wat feenkol; in goet bier gesoden, op die helfte telkens
een roomervol uitgedroncken. Probatum est.

301. Een oprecht reemedie teegen die pest van doctoor Simen van Bruisel.
Neemt ½ lood winruite, ½ lood alsem, ½ lood kreftsoogen, ½ loot fineetse drieakel; dese
dengen sal men sieden in een menglen witte win eedick; dit in een kane gedaen en dat
dan in een keetel met water gesooden 2 uiren lange, en als kout is, soo meught ghij daer
sawonts en morgens van drincken een leepelvol. Probatum est. Dit is dickwels beproeft.

302. [Een kostelijke remedie voor een onvruchtbare man.]
Een kostelijcke remedie voor een man de verdorwen is van eenegh dingh, dat hij geen
vreucht vortbrengen kan.

Soo sal hij leenen een rat uit den wagen en legen dat op een kruiswegh en maken sin
water daer door, soo sal hij terstont vrechtbaer worden. Probatum est. [fol. 93]

303. Tegen brooken beenen, seeren ruggen, en seere litmaten te geneesen.
Neemt popelioen salwe, i lood spickolie, i lood van beijen, een lood peerolie, voor i stuver
brandewin, menschensmeer i lood, hondesmeer een lood; dit samen gemenght en daer-
van gebruickt. Probatum est.

304. Een salwe droogende alle dingh.
Nieuw swine smolt, een weinegh bomolij; doet daer in servis; laet dit tsamen opsieden.
Probatum est.

305. Een kostelijcke salf te maken.
Neemt i lood hars, een lood was, i lood terpentins, ii lood schapenongel en een weinegh bom-
olie, ende een weinegh hoenigh; dit samen gesmolten; maer ghij moet hem in een schootel
kolt water gieten; wijlt ghij het bruin hebben, soo doet er een weinegh serop toe; wilt ghij het
swart hebben, soo doet er een weinege onge toe; maeckt pick toe, soo lange dat het swart
wort, of wilt ghij het geel hebben, soo doet daer een weinegh saffaraen toe soo lange als het
giel is; deese salwe is alle maneeren goet, waertoe ghij het van doen hebt. Probatum est.

306. Teegen die kram.
Win met witte broot al hiet daerop geleit. [fol. 94]

307. Voor geschorftheit der kinderen.
Neemt 2 hantvol reijn gesuiverde walwortel, ende siedet in ½ quarte win, ende een quarte
reegenwaters in een nieuw arden pot totdat het 2 fingerbreed besoden is; en geeft het kint
tie drencken 3 mael daghs en holdent in een bant 6 ofte seewen weken.
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308. Een resept teegen dat opstiegen der moeder.
Bijvoet [manipulus] i, smale betonie [manipulus] i, averuit, selvie [manipulus] i, kamelle
bloem [manipulus] i, winruit [manipulus] i; hiervan sal men een bat maken en stoowe die
frouwe van onderen op soodat die wasem haer van onderen optreckt; dan neemt een bant
en bindet die frouwe een hantbree boowen die knee opdat haer dat bloet niet op en treckt;
dan neemt een stuick beewergell en holdet haer voor die neese; soo drivet die stanck die
moeder weeder op haer rechte platse. Probatum est.

309. Om armen ofte beenen te koelen, die de heffen ofte sweeren ofte root sin.
Neemt [manipulus] i madeliewen bladen ende popelbladen, fioelebladen, ende ost maloot
ana [manipulus] i; schurwet seer klein en sietse met terwen seemelen in water i uire langh,
en druicket door een doeck en siedet weeder op met wat roesel, weiten seemelen in water,
ende leght war[n>m] op die schaden. Probatum est.

310. Een goede ruit salue.
Neemt sweevel 2 lood, aluin ½ loot, brandewin 2 leepelvol; dit onder malkander gemenght
en den patient daermeede bestreeken. Probatum est. [fol. 95]

311. [Een wonddrank.]
Dit is een dranck ende is goet voor alle seeren al waren se 14 jaren open geweest, voor verske
wonden is oock goet, en is gekomen van dockter Vridagh den Heiden woonachtigh tot Utrecht.

Neemt sannickel, komfilie die grein, betonie, wintergroen, musoren van elx een hantvol,
deese voorschreewen suiwen kruiden laet uit in die sonne droogen; neemt dan een half
kanne goede rinsche win en deckt hem wel dicht toe dat er geen luicht magh uit komen,
en setten hem in een keetel met kout water aen die hals vol, en hanght die keetel soo over het
fier en latet soo wel drie uiren sieden, en wrenght dan door een schone doeck en gevent de
patient avonts ende morgens een roomer vol en dat lau gemaeckt; is die patient gewont ofte
heeft hij open seeren, soo reineght die wonde met deese dranck en leght daer een kools-
blat op buiteste sijde vant koolsblad. Probatum est. Want met deese voorschreewen dranck
keerde dese voorschreewen meister Fridach het vier uit het seer dat alle ontsteekende was;
in deese manieren nam hij lennen doeken en nat se in deese dranck en hij leide se op het
seer en op gesonde fleis en alle het ontstekende viel uit. Probatum. Hij hade eens enen
man, die soude men sin been afsetten boowen sine kniee, dat 2 meisters ende een doctor
geordineert haden, en deese voorseide dochtoor Fridach keerde met deese voorschreewen
dranck, dat hij sin been hielt en alle het ful vleis was morgens al schoon afgevallen en lagh
los in die wonde; en ijck hebbe hier op Amelant en in Holland seer [fol. 96] [-seer] groote
kuiren meede gedaen, datet somige meisters en doctooren geacht worden. Probatum est.

312. Een goede brantsalwe te maken.
Neemt 4 lood terpentin, i lood was, lijsseboomsche olie een weineger als ¼ libra, olde
meijbuiter ock soo veele die buiter sal geschuimt sin, drie eijers doijeren; dit smelt tsamen
en roert het soo lange totdat het kolt wort, dan smeert in die wonde; een bruin koolsblat
ower die wonde gebonden. Dat hielt den brant. Probatum.

313. Een stuick teegen allerleij seeren, wat het oock weesen mach.
Neemt een weinegh sweewel en voor i stuver giel was, ock een weniegh schapenongel, en
mesten diel bussekruit, ock wat isop en ock wat kladde bladen daer die dau op is; dit sal
men op die helft besieden; in loopend water hier met gesmeert. Probatum est.
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314. Voor die haerwoorm ofte seeren beenen.
Neemt aluin, holwortel, coperoot, witte klamije van elx 2 lood, i sleefvol soolt; dat solt gebrant
in een quarte lopende waters bijna die helfte afgeschuimt en door een doeck gedaen; hier-
meede sal men hen facken wasken en die doeken nat holden. Probatum est.

315. Voor het lanck eewel.
Win gedroncken warm daer marcksaet, menkool sat, en wortelen van ak[o: er]is in ge-
sooden sin. [fol. 97]

316. Voor het witte water, dat oprecht is.
Neemt die wortel van selidoni en die wortel van fleer; gesooden in petou ofte win; daer den
krancken awonts en morgens een roomer vol warm gemackt. Probatum est.

317. Roosolie te maken.
Neemt i pont boonolie, ¼ pont rood roosebladen; dit doet al te samen in een kroes en
hanght se 7 dagen lang in de sonne, en dan wrenght die olie uit die roosen en bewaert die
olie. Probatum.

318. Een goede roeden opostolika tot gebrooken armen ofte beenen.
Neemt 3 lood was, i lood terpentin, i lood boomolie, i lood bolus armeni, i lood mastick,
i loot wierock; vermenght; en leght daerop. Probatum est.

319. Om geswollen borsten te geneesen.
Neemt was en schapenongel en roosolie, dit samen gesmulten en een wit wollen lap daerin
nat gemaeckt ende op die borsten geleit soo hiet als men dat lijden kan; als die borsten eerst
begenen te swellen soo vergaet die swellenge. Probatum est.

320. Teegen swellen ende bloetvennen.
Neemt 7 eijeren van swarte huinen, die schellen daervan droogh gemackt en gepulveriseert
en gekockt in een menglen melck, hiervan ingenoemen. Sij sullen niet weeder koomen.
Probatum est. [fol. 98]

321. Teegen ’t vernin van een worm gesteeken.
Neemt weegebreede, winruite, hoenigh en sout klein geschervet, en menght samen; mackt
een plaester en leght daerop.

322. Die wormen ijn sin tanden heeft.
Bartroen gesooden in wineeck op die helfte, dat soo hiet als men het lijden magh in den mont
gedaen en weeder uit gespouwen in die hant; die wormen sullen leevendich wechloopen.
Probatum est.

323. Om een wonde te hielen in drie dagen.
Neemt groen eijkenhout, leght int fier, dan neemt dat sap, dat daer uitloopt, doet daertoe
kalck i onse ende bomolie i onse; maeckt daer een wieck in nat, steeket die in die wonde,
en lecht daer een plaester vant selwe op die wonde. Probatum.

324. Een kostelijcke groene meijbalsum.
Neemt ¼ [pond] ongel, 2 lood hars, 2 lood was, i lood terpentin, een leepelvol roosolie, een
weinegh spansgroen. Soo ist. Probatum.

325. Klapooren te geneesen.
Neemt i [drachme] bakelaer, een anuschoet al klein gestoten, met lau bier ingenoemen.
[fol. 99]
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326. Teegen quade beenen al wart ock dat daer maiden in liepen.
Neemt geroockt ossenvlechs dat 3 jaer out is en brant dat int fier toe pulwer dat et aske
wort, berge galle; en maeckt van deese 2 dengen een salwe ende smeert die beenen daer-
meede met een vederken. Probatum est.

327. Voor swollen borsten ofte swellen.
Neemt 2 eijers doijeren farsch, voor i stuver witte boomolie, voor i oortien weiten meel,
voor i oortien siphoenigh; dit tsamen gemenght en een plaester van gemaeckt, 2 reis des
daghs; van meister IJan Luiderus. Probatum.

328. Voor lamme leeden.
Neemt fledder blosum; settet in een kanne onder die aerde en laetet staen een jaer langh,
soo wortet als smeer.

329. Om tantseer te geneesen; seer perfeckt. Probatum est.
Neemt die wortelen van barnetelen, gram junipriami; dit opgesooden in ½ kroes winetick;
hiervan in den mont genoemen en half leepelvol soo warm als men dat lijden magh; hou-
dende dat aen die seere side een wille tits en spouwen dan weeder uit; dan noch een leepel-
vol genoemen. Dit helpet testont. Probatum est. [fol. 100]

330. [Middel tegen allerlei huiduitslag.]
Om uit te doen slaen alderhande seerijcheit, kinderpocken, muiselen ofte andere dier ge-
lijcke gebreeken. Seer oprecht.

Neemt een peerde vige; wrieft hem stijf door een doeck met rinse win ende geewet den
k[+r]anken dat sap warm te drencken, en deckt hem dan wel warm toe, dat hij sweete;
soo salt haest uit slaen. Probatum est.

331. [Een medicinale drank.]
Een meedecael dranch boowen alle drancken, gelijck balsum boven alle kruiden en dranc-
ken; deese dranck is goet voor alle banden omt harte, teegen gichtigheit ofte tot sieckte ofte
verkoutheid al waer een mensche ale tijt sieck, ofte verdrooght, mackt aptijt, is goet tot alle
kranckheit al waer se gedragen 7 jaer. [i.m.: 4 is quarte]

Neemt een stoopt van den beste rijnschen wijn, en doese in een stoops flesche, d[e>aar]toe
passe een stoop hout; dan neemt galigaen, bloem van camille, kaneel, witte gember, grau
de paradis, sedener, groffelsnagelen ana [drachme] e[t>n] stamt dese tsamen wel klein in
een mortier, dan sal men de voorschreewen poeder doen in en flessche met wijn, datter
geen lucht uut gaet, en de flessche moet dicht toe sijn; dan delft die flessche onder aerde
8 ofte 10 dagen lanck en hier af nuttet drie mael daegs telkens 3 lepelvol, en als men dese
drincket, hij sal u gaen van u hooft tot onder in u voeten en de sieckte mach soo groot niet
sijn, hij sal u geneesen binnen 40 daegen. Probatum ist. [fol. 101]

332. Voor kinders seere hoofden.
Neemt wat oude roode [-roode] buiter en een versche eij, en braedet dat wel hart en neemt
die doijer daeruit en roert die doijer en buiter we[t>l] te samen, totdat het salwe woort en
dat hooft daermeede gesmert. Probatum.

333. Dat geen toverije en schaade.
Dioscordas seit, die bijvoet bij hem heeft en kan geen fenin ofte toverije schaden, ock niet
oft hem een beest beete dat duil ware. Probatum est.
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334. Teegen die witte ende roode roose.
Neemt een leepelvol koedreck die versch is en een oort winetijck; dit samen gesooden en
dan door een schoone doeck gesieget; dan neemt een gouden renck ofte ander golt en
schawet een weineg daer in en dan nemt een weinegh oprechte een haren en doen dat daer
oock in, en een weinegh weeder gesooden en hiervan gedroncken telkens een leepelvol, soo
geneest het met Gods hulpe. Probatum est.

335. Bloet, dat verront is van binen van vallen en quetsen.
Neemt kaneel, gengber, grein, muskaten, mirre, witte wieroock ana i [drachme] holwortel, ga-
ligaen ana i [drachme]; de stoot samen en hanght het in een kane, eerst in popkens gemaeckt,
en laet die kane erst een etmael staen; hier drencke van hoe meer hoe beeter. [fol. 102]

336. Bloet ter nuise te stempen.
Neemt 4 tennen tilioren ende 2 emers met puitswaters, en nee[n>m]t dan twee kolde tilio-
ren en leget in elcke emer 2, ende neemt datt 2 kolde tilioren en holt se voor.

337. Een goede purgatie.
Neemt kamelle bloemen, ijsop van elx i hantvol, soethout ¼ loot, pruimen van damast, ro-
sinen, die stienen uit gedaen, van elx een ¼ libra, fenkoolsaet i lood; siedet in [o: 1/2/4]
water en siet het op die helfte, en doet daerin beste i lood sinebladen, en laetet een nacht 5 a
6 wech staen weeken, en doet het dan door een doeck, en geeft het den patient te drincke. Pro-
batum est.

338. Voor een frouwe, die haer krancheit niet heeft.
Neemt ½ lood boonties holwortel, ¼ mira en drakenbloet soo groot als een boone; ende
stootet samen en geevet den krancken awonts en morgens 2 leepelvol in warm bier. Pro-
batum est.

339. Om een seer been te geneesen, dat niemant he[+l]pen kan.
Neemt i lood holwortel, i lood gebrande aluin ende een leepelvol hoenegh; dat sal men tsa-
men vermengen en bindent op die wonde. Probatum est. [fol. 103]

340. [Middel tegen scheurbuik.]
Schorbuick ende quaet tantfleis, stenckende mont en alle quade monden, also datet tan-
tulen en tanden swert worden; en is seer expert en men magh het gebruicken sonder sorge.
Neemt witte broot, suiker een lood, gebrant aluin 2 lood; deese twee pulwer doet in 5 a 6
leepelvol sijphoenegh; daer to maties gepolverseert, 2 onze rooshanch pulver, pulver van
bartrani i loot; dit sult ghij t samen tempereeren in een glas; dan neemt een punt van een
mes, doet het in den mont en roert het wel omme met die tonge; hoe ghij dat faker doet
hoe het beeter hielt. Probatum est.

341. Clapooren te geneesen.
Neemt heemswortel gesooden, murf dan, parst door eenen doeck, dan siedet met olie op
die helfte en stricket daer meede en leget daerop een cuiriese plaester. Probatum est.

342. Hiel salwe en trecksalve.
Neemt i leepelvol weiten meel getempereert met wijn al dick in een panne met hars alsoo
groot als 4 hasenooten, ende ½ lood terpentin; roert dat het dick wort; deese salve kan
een wonde hielen wel een halwe foet diep. Probatum est. [fol. 104]
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343. Een dranck teegen die pocken.
Neemt groote santoria, repontica, 2 onze galigaen, een lood robarber, notemuskaten, mu-
schatebloem, nagelen, gentiaen, astrologia van elx een onze; dese kruiden te samen klein
gepolveriseert ongesooden, in 3 quarte rinse win gesooden op 2; hiervan den patient in ge-
geeven; mana et vespere.

344. Die sijn kloot geswollen is sooals een hooft.
Neemt versche buiter i [manipulus] komfillie en [-en] luitel was; en siet een seroen hiervan,
en smert den kloot hiermede.

345. [Middel tegen wondontsteking.]
Een gewisse konst om den brant te stillen op staende voet en daerna te geneesen sonder
licteken.

Meester Sierck. Neemt een eijs doijer die hart gebraden is; dan neemt die selve doijer en
polveriseert se heel klein; daerna neemt roode buiter en smelt se in een pane wel heet; dan
giet se in kolt water en slaget wel; daerna neemt die buiter weederom uit en doet dat nat
daer schoon af; daerna menght dat pulver van eijer daer onder die buiter alsoo dat men
buiter noch eijer onderscheiden kan, en smeert dat op een wit wollen lap en legget daerop;
legen soo lange als die pine wech is; dan neemt ijfeldoeck en legget daerop en maket alle
tit nat met eijer olie; soo sal dat met Gods hulpe wel in korten tit beteren worden en is
gewis. Probatum est. [fol. 105]

346. Een egiptijsche heidensche wondranck, ock voor fistelen.
Baakelaer i lood, holwortel i lood, koperoot ¼ lood, aluin i dragma, swewel ¼ lood, kaneel
i dragma, gengber ¼ loot, alue -dragma, witte wieroock 2 dragma, notemuskaten een
dragma, eeries i loot, roode kool i lood. Probatum e[+s]t.

347. Een ander heidensche wontdranck.
i lood fine muskaten, i lood genber, i lood bakeler, i lood witte wieroock, i lood sweewel,
i lood witte klemie, i lood suiker roosarum, en i lood borstsuiker, i lood fenumgriekom, i
lood drakenbloet, i lood senebladen.

348. Teegen honts bitten.
Neemt betonie en lecht daerop. Probatum est.

349. Teegen een seere kieele en oprechtwater.
Neemt 3 lood aluin, i lood annijs, 2 pinties waters, een van die minste mate hoenigh ge-
sooden; een weijnegh en in die kiele gorgelt.

350. Om wegh te neemen die blauigheit der wangen.
Neemt servise en boonen pulver, in eedick gemenght, en smeert die wangen daermeede.
Probatum.

351. Voor seere hofden.
Neemt wat oude raepolie, en ruitsweewel gestoten; en die hoofden daermeede gesmeert.
Probatum. [fol. 106]

352. Teegen een mensche, die geroert is.
Neemt groene lavendel; eet die en drincket van den lawendelwater; soo vere niet helpt,
soo neemt een leepelvol mostart. Probatum es[+t].
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353. Voor een ruige keele, dat van koude komt.
Neemt figen en salvije; en siet dat in win en eet daer dickmael van; en drinckt die win.
Het sal beter woorden. Probatum est.

354. Voor een ruige kiele die de steme beneemt.
Neemt drooge vigen; en doet er in gestooten peper; siet die in soete win en gorgelt daer-
meede uw kiele, en drinckt die win; t sal u een glade kiele maken en een goede steme. Pro-
batum.

355. Verhoolen wint in die buick.
Neemt konnio, anis, fenkool 3 ana 13; en menght tsamen met suiker; en eet, ofte giet wine-
tick daerop; een nacht, en dan laet weeder drooghen; eet komfilie.

356. Frouwen borsten om te droogen.
Was, oleum rosarum, lijnzaetolie ana; dit smelt tsamen, en doet er wat alun toe en roertet
tot het kout is, en smeert daermeede. [fol. 107]

357. [Tegen het water ofte teegen die geene die die buick seer dick en hard is.]
Tegen het water ofte teegen die geene die die buick seer dick en hard is; stonden aen binnen
3 ofte 4 dagen toe geneesen met hulpe van Godt; meenighmael besocht en probeert.

Neemt ½ kanne versche hamborger bier, ¼ ofte 1/2/4 gode witte siphoenigh, ½ saforaen ge-
droocht en gewreeven; den hoenegh siedet met het bier, en schumt wel dan doet den safo-
raen daer in en roerent en latent op die darde deel versieden; hie[+r]van geeft den krancken
smorgens en awonts een goet glas vol, al warm gemackt toe drincken, en stopt hem al
warm toe dat hij wel sweet; het sal binnen een etmael mackelijck geneesen. Probatum est.

358. [Middel tegen jicht en gewrichtslijden.]
Voor podegra, voet eewel, pine in die scheenen ofte kneeen ofte riddinge der gicht van
kolde herkomende.

Lawendel water, ½ menglen brandewin voor 2 stuivers olie van beijen, dealtia, elx voor
i oortien, pierwoormen i hantvol, het sap van heeren nettelen een glas vol; deese te samen
gesooden totdat het hart wort; wrenget door een doeck; hiermeede gesmeert teegen een
hiet fier als men slaapen gaet. Probatum est. [fol. 108]

359. Tegen amborstijcheit, hoest ende korte adem.
Siedet sipel, weeck in water en drinckt daer uit, ende eet drie a vier met broot sucker smor-
gens, soo weeckt die borst; neemt dan ½ menglen ongepinden hoenigh; siedet en schumt
wel; doet daerin drooge ijsop, wortelen, lues met die blauwe bloemen als lelien, gengeber
i [drachme] ana [manipulus] ii, [drachme] ; dit een half uire gesooden in den hoenegh,
en smorgens met lau bier [o: x] [drachme] ingenoemen; en des awonts deckt u warm toe.
Probatum est.

360. Vrouwen borsten, die hard zin ende sweeren.
Rijs gekockt in sap van fette kapoenen ofte vete weeren flees, en doet er buitter genoegh
toe en olie van kamellen; te samen gekoockt als een papken; als het vant fier komt, soo doet
er 3 a 4 doijeren van eijerent en saferan daerin; dit doet wonderlijck die al warm. Probatum
est.

361. Eenen dranck voor een vrouwe, die haer stonden niet heeft.
Kastorium [ons] i xii [pond] ana, ende gesooden in aqua ruta oft gesooden in rinsen win,
en des morgens nochteren gedroncken, en daerop gesweet. Probatum est. [fol. 109]
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362. Bloetgangh te stoppen.
Soeckt in die meitijt in die velde verkensstront; en droogen se buiten der sonnen en pul-
verijseert se, en seftse door een teems, en van dit pulver gevet den patient te drincken al
warm met win. Probatum est.

363. Voor die stien; ee[+n] seer expert stuick.
Neemt die roode beijen van hagedornen, en disteleert daer water van, met renschen wijn
owergesprengt; hiervan morgens en awonts en glas vol gedroncken. Het is facker probeert.
Probatum est.

364. Voor die roose een dranck.
Roode mirren, ronde holswortel, teriaka, mangna, kastorium, i muschata ana soo swaer als
die muskate is; pulvereseert alles wel en in drie dielen gedielt; en dat eerste diel in genoemen
wanneer se eerst aenkomt, dat ander diel ½ dagh daerna, dat 3 diel ock soo, ingenoemen met
warm wijn; en is expert. Probatum est.

365. Teegen die wormen.
Neemt schapenstront; slaet se door met soete melck en drinckt. [fol. 110]

366. [Een freenden konst van enen stien.]
Een freenden konst van enen stien welke stien gevonden is na den art en konst der alchemie
Meester Sierck, en gevonden van eenen suptijlen geest die van kooper silver konde maken.
Alsoo is deesen stien gemackt ende gefonden van eenen sijptijlen geest ende Meester, en
is gemackt van mettrijalen en gumma en sap van groene kruiden daer die gummen in ver-
saemt sin, en schinen oft het steenen waren en konnen hielen neegendeleij gebreeken als
hierin verklaert worden. Hoe men van deesen stien water sal maken. Item tot ½ loot van dee-
sen stien sal men neemen, ½ plancke waters ofte reegenwaters; en leget daerin, het smelt in
korten stondt als snee. Hoe men deesen stien sal maken. In den i neemt een pont bliwit dat
beste, i pont witte fictrill, ½ pont koperoot en ½ pont aluin, ¼ pont giel ooker, ¼ pont ar-
menia, 1/12 onze reinen win stien; deese voorschreven stuicken stoot klein ijder voor sich en
seftet door een seeft en menget daerna te samen in een nieuw aerden pot met klaren water
dat het nauw bedeckt wort en oft nat worde dat men roeren kan, en settet het op een koole
fiers en puste [fol. 111] flux toe en roeren ’t steede en laet het sieden soo lange dat het hart wort
op den boden; daerna neemt gloijende kolen en legt se boven in den pot spiecies en puste dan
die bovenste kolen met den onderste kolen soo lange het hart wort als een stienen en stotet
uit als het kout is; en kan men ’t niet uitstooten, soo slaet den pot on twee en kriegt soo uit.

Die krachten deeses stiens. In den eersten is hij goet teegen alle seericheit, drooge seericheit
of ruidicheit; soo sal men die seeren litmaten met deesen water bestrijcken twiemael des
daghs; het helpt terstont; en heeft iemant grauwe bleinen, vuierege bladeren, men sal de door
steeken en was het met deesen water 2 mael daghs. Item. Voor schorbuck in den mont; ock
is het goet vor stenckende adem en verotte tantvleis; 5 a 6 mael des daghs meede gewasken,
ijder mael en nat schael vol water; voor een bose keele 5 a 6 mael meede gewasschen en ge -
gor gelt; het is oock goet voor alle bose borsten der vrouwen, het hielt alle olde seeren, die met
geen oolie ofte salve hielen en willen, soo sal men se hiermeede wasschen 2 mael des daghs
en leggen daer eenen natten doeck inne, het hielt terstont; en ten lesten hielt hij alle heijme-
lijckheit niet nodich te verhalen al hadde men 20 of 30 gaten bij sin gemacht. Probatum est.
[fol. 112]
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367. Om en goede wijck salwe te maken.
Neemt terpentijn in een klein potken gewasschen in schoon reegenwater; doet daerin doijers
van gesooden eijers; soo is het goet.

368. Darmen verkout in t lijchaem.
Calijgaen, muskaten, nagelen, bloem, grien, en een weinegh peeper ende safaraen tsamen
gepulveriseert en in een kanne met win gehangen, en drenckt daervan.

369. Teegen verssche wonden een plaester.
Weegebreeden, mijllefolium ana [manipulus] 2, enula champana [ons] 4, selve, sanickel
quincque folium, wintergroen ana [manipulus] i, swinne smolt 4 [pond], 4 meijbuitter
[pond] 2, wit hars [pond] 5, was [ons] 4, mastick, mirre, witten wierock, fenegriekum ana
[ons] 5; fiat een plaester.

370. Een faijen dranck.
Seewen boom, winruite ana [ons] 5, pierwormen met rengen, een weinegh hoenigh, saf-
fraen 1/8; de wormen sal men klein stooten met loopen water en wrengen se dan door een
doeck en een weinegh gesoden en daeraf gedroncken; deesen dranck sal men 6 malen na
malkanderen. Probatum. [fol. 113]

371. Een ander tot het selven.
Seewenboom, ijsop, selve, lavendel bloemen, winruit ana; dit sal men sieden samen in een
aerden pot, dan neemt een schootel vol pier wormen met rengen gestoten met bier en door
een doeck gewrongen en in den dranck gedaen; hieraf geeft den patient toe drencken awonts
en morgens i oort melck warm, en waneer den dranck uit is, sal men een ander maken toe
6 toe.

372. [Middel tegen gezwollen ledematen.]
[d: Teegen dat leede water te stillen / Een versterckenge der lidmaten … en ingenomen
met.] Teegen dat leede water te stillen.

Pierwormen, olium, terpentin, linolie; die wormen met den olie gesooden, hier met ver-
bonden.

373. Een versterkege der lidmaten contra morbum.
Ropontica, luibbestruk, angilika, enula campa, roberber, macha delbeeren, ana [o: pull]; om
en ingegeewen met een romer wijns ½ ure vooren eer men stoowet doses [ons] [fol. 114]

374. Die stemminge daer toe.
Absium artemesia, floris komonilla, floris lavendala ana [manipulus] I, malva, enula kam-
pana, dinopeeri, floris rosemaerein ana [o: minimum], robium 2 kroes hier met gestoovet.
Probatum est. [c: Recept lijkt uit het Latijn te zijn overgenomen en verhaspeld.]

375. Tegen een druipert.
Neemt terpentin en wasket die hiel veel, dat hij hier wit wort en doet toe soo veele suikers
en menght met ronde holswortelpoeder tot het dick genuich sij en maekt pillen daervan
en poeder van muskaten; daerin en geeft hem 4 pillen ’s avonts en morgens.

376. Voor die roose een dranck.
Roode mirre, ronde holswortel, teriaka magna, kastorium, i muskate ana soo swaer als die
muskate is; gepulvereseert alles klein ende in 3 deelen gedeelt; ende dat eerste deel in ge-
geven als ’t eerst aenkomt, dat ander een halwen dagh daerna en dat derdediel ock soo,
ende ingenoemen met warmen wijn. Probatum est. [fol. 115]
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377. Een ander tot den [d: selven] faijen dranck.
Seevenboon, ijsop, selvie, lavendelbloemen, winruit ana; dit sal men sieden tsamen in een
arden pot, dan neemt een schotel vol pierwormen met rengen gesten met bier en daer en
doeck gewrongen en in den dranck gedaen; hieraf geeft den patient te drencken awonts en
morgens i oort melck warm en waneer den dranck uit is, sal men een ander maken tot 6 toe.

378. Een dranck teegen die dulheit ofte raserije.
Nemt 4 a 5 forsken en siet se in schoon water wel moorf, dan stoot se in een fisel gelijck een
pap, dan neemt deese nabijschreewen kruiden muskatebloemen, galigaen c ii, mamomij ana
[o: pull]); om en in die gestoten vorsken gedaen en gemenght met een oort vinum rinses
en dan door geslagen daer in gedaen suiker [ons] 3; dit geeft den patient drincken. Ex-
pertum est.

379. Murbum agadilium ofte fallen suicht.
Piania saet, radix pionia ana [drachme] i, vive quersini kraneij honimibus, de arterikripert
i [ons], gariorum fiokum, galia lavendela, winruita, notemuskata ana [ons] 5, rubebarum,
kardimonia ana [ons] 5, suikari [ons] 3, sekundia [ons] i als sie een soone gedragen, [o:
pull] ana; ende ingenoemen met aqua pionia dosis [drachme] i. Expartum est. [fol. 116]
[c: Recept lijkt uit het Latijn te zijn overgenomen en verhaspeld.]

380. Fijck in ’t begen.
Alantswortel klein gestooten; en mengt met hoenigh.

381. Een plaester daerop.
Een doijer van en eije, soo veele terpentins; roert het onder malkanderen en maeckt een
plaester; het sal gerenge geneesen.

382. Tot verske wonden en plaester.
Weegebreeden, mille folium ana [manipulus] 2, enula kampana [ons] 4, selve, sanickel
quinckque folium, wintergroen ana [manipulus] i, smolt libra 4 meijbutter, [pond] 2 witte
hars, libra 5 wat [ons] 4 mastick, mirre, witte wierock, fenne griekum ana [ons] 4; fiat een
plaester.

383. Teegen quaet fleis.
Neemt bolus en klemie pulver; stot sonder branden; dit is een corasief daer quadt weis is.

384. Een stuick voor het hooftsweer.
Neemt komin, fenkoolsaet, roemsche komellen, betonie en roosewater en edick; siedet dit
t samen in een nije panne en dan benait het in en lennen buddelken en legget soo hiet op
het hooft. Probatum est. [fol. 117]

385. [Als die vrouwen lieden grote pine in ’t hooft.]
Als die vrouwen lieden grote pine in ’t hooft hebben door die opklemmen van die moeder,
dat se needer vallen en pine in ’t hooft hebben.

Neemt een hantvol bijevoet, mater ende reinfaen, i hantvol averuit; dit sal men in een
goede kane win op die helfte sieden; een muskaet gepulvereseert en in een popken ge-
hangen en gesooden; drinckt daeraf een roomer vol 2 a 3 mael des daghs; dat sal beeteren
en mater en reinfaren en alsum somtijden op een stuick butter [0: en] broot gegeeten; ver-
drieft die pine van ’t herte. Probatum.
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386. Een stuick voor een quade mage.
Neemt muskaten, nagelen elx i onze, galigaen i onze, witte gengeber i onse, een weinegh alant
wortelen, een weinegh pulver van alsum, anissaet, soethout; dit alles gepulveriseert en dan
met en menglen win gesooden en een half menglen hoenigh met een weinegh borstsuiker;
dat alles op die hefte gesooden; hieraf ingenoemen somtijt een weinegh. Probatum est.

387. Teegen ijokte der oogen.
Neemt eijer schellen gebrant met kamfer; menght met roosenwater en druipet daerin. [fol.
118]

388. [Eenen goeden boet dranck.]
Eenen goeden boet dranck ende is goet bevonden bij meister Sierck Willems van Halema
tot Dockum en is oprecgt.

Neemt i lood mekrale en siet het in een menglen bier met een muskate gestooten, en een
stuick oude roode butter tot 2 droncken ingenoemen morgens en awonts; daerop leggen
slaapen en warm toegedeckt dat hij sweet. Probatum est.

389. Teegen die haerworm.
Nemt haver gort en dat in soete melck gesoden; dat treckt den worm uit des menschen lee-
der. Probatum.

390. Teegen die pest.
Alsemsaet, angilica wortel, neegen kracht, alant wortel, et ana gesooden in reegenwater
ofte win; hiervan gedroncken moorgens en awonts een klein roomerken. Probatum est.

391. [Een goede exelente purgaetsie.]
Een goede exelente purgaetsie om van onderen te purgeren; en is beproeft en goet bevonden
bennen Dockum bij en goet borger en is oprecht.

Neemt een kop, doet die vol met bier en drie vier bladen toeback met bier daerin die bop
staet; laet die weeken een goede wille; het pergeert seer expert. Probatum est. [fol. 119]

392. Dat die frouwen haer stonden weeder kriegen.
Neemt het sap van seewenboon; dat menght met hoenig. Probatum.

393. Een exelente brantsalve.
Neemt hars, was, schapenongel, roode butter, van elx eeven veele; tot een salve gemaeckt
en op fine doeken, daeraf pleisters genaeckt. Probatum est.

394. Voor allerleije koortsen.
Neemt een dragma leevendige solver gelijck men hem uit die bergen haelt; drie dagen na
den anderen met een leepelvol win of soo ghij best in kriegen kont.

395. Voor die koortse die lange geduirt heeft hoe beter dat het helpt.
Neemt krobben, die aen die muren kruipen, 3 a 4 in een hasenoots dop; hanget die aen den
hals; als die krubben sterwen, soo vergaet die koortse; dit soude seeker en oprecht weesen.

396. Teegen die koortse op die pulsen te legen.
Neemt 3 witten van eijers en wat brandewin en een holwortel; en dat op die pulsen geleit
tot datet beetert; dit is goet en oprecht en dit is die apt van Dockum sin konst. [fol. 120]

397. Voor die koortse een ander.
Hanget smalle weegebree wortelen an den hals tot potken van ’t herte; laet se daer op 9
dagen hangen; onthout die uire als ghij hem daerop hanght. Soo neemt hem om die selve
weder af en smit het in vlietende water.
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398. Teegen alderle kortsen om te verdriewen.
Neemt achtentwentijch korlen van pijoensaet; stoot het ende geeft het met eenen goeden
dronck win in; als ghij voelt dat u die koortse aenkoomt, gaet te bede leggen en laet warm
toedecken; hij sal wel schuiden en het sal niet lange duiren.

399. Teegen die koortse.
Geeft hem i lood poeder van gedrogde pierwormen met win oft het een swack pesoon
warer een half lood, een kint i fandelood.

400. Eenen dranck van die hertochenne van Witsenborg voor die 3 daghse kortse.
Neemt brede en smalle weegbree van elx i hantvol; stoot het tot moes en giet daerop een
pinte asues; menget wel onder een; druicket door een schoone doeck; doet het in drie dee-
len; geeft hem als het sin quade daght is. [fol. 121]

401. Teegen die laserije om te probeereeren.
Oft hij laseregh is of niet, neemt een rood coolsblad en legget dat in sin water en is ’t water
groen, soo is hij laserech en anders niet. Probatum est.

402. Een exselente koeldranck.
Neemt een half kane schoon water en 12 lood suiker en een varntien witte winetick; laet
het in malkanderen roeren totdat die suiker versmulten is. Probatum est.

403. Noch een koeldranck.
Neemt snee, dat in die martie gesnijt is; holt dat water, dat magh een ijaer of twee duiren.

404. [Teegen die tacken of ambeijen.]
Teegen die tacken of ambeijen in ’t fondement daer veele manen en frouwen meede be laden
sin.

Neemt enen ouden bebrande koperen pot en schrapt het roet daeraf en stoot het klein
en neemt wat seep daer toe en wat witte alke vlocken van torf; mackt daer een salf af en
daermede smeert totdat sij af vallen. Probatum est.

405. Wilt ghij weeten oft die mensche leewen ofte sterven sal aen ’t gebreck.
Neemt walwortel gesooden in bier en gestooten; ende in gegeeven, holt hij het in, soo ge-
neest hij en geeft hij het over, soo sterft hij. Probatum. [fol. 122]

406. [Teegen die pest.]
Teegen die pest om met des Godes hulpe van het eene steede op het ander te drieven en
geprobeert tot Dockum bij Jan van Huisen en is expert.

Neemt angilleka wortelen, witte winetick en stremt dat in soete daer cont ghij het met
verdrieven van het eene steede op het ander met Godes hulpe. Probatum est.

407. Teegen die kenckhoest, die lange geduirt heeft en is geprobert aen 2 a 3 persoonen.
Neemt gengber en kalmus, galiga, gentiaen, lange peeper, pipkaneel van elx i loot, en neemt
damberen en farndel loot; en dit al te samen klein gestooten en dat gemenght met si-
phoenig; hiervan gesleckt morgens en awonts totdat het beetert.

408. Een goede laxatijf.
Neemt senebladen een [ons] i turbit, een lood soethout een [drachme] i anis, een [drachme]
i gengber, een [drachme] i roberber, een i lood spikanardi, een i [o: x] kolikunt, een lood
drie dosis en dragma; misse viat suptillick. [fol. 123]
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409. [Een goeden konst teegen feele inwendege gebreeken.]
Een goeden konst teegen feele inwendege gebreeken te weeten tegen i quade mage, teegen
benauteit om ’t harte, teegen die koorste, tegen het water, die leewer en lange verteert en ver-
mindert, die gaet oft hij betovert is, teegen diegeene, die met een lange krancheit gegaen heeft
en niemant weet wat hem letten mach al hade hij het gedragen langer dan seeven ijaer.

Neemt een lood fine muskaten, i half lood nagel en i half loot witte genber, i loot teback
ofte nihvitsiaen of een weinegh mender; en dit gedaen in en menglen franse win en hiervan
ingenoemen morgens en awonts 3 leepelvol tot het beetert. Probatum est.

410. Teegen podegra, voeteeuvel in handen ende voeten en in alle leeden.
Neemt en hantvol sinte Johanneskruit en een hantvol neetelen, een hantvol salie, een hant-
vol keske popelbladen, 2 groote handvol swart borwaens sout; en dat gesooden in stroom-
water en daer die pine is gestooft. Probatum est. [fol. 124]

411. [Middel bij maagklachten.]
Een kostelijck ende heerlijcke dranck voor alle de geene die qualeck spisese verteeren kon-
nen ofte ander sens gaen quinen met een ongesonde mage, die welke faken bij mij Feijtse
Jlies Uckema goet bevonden is en wel gevaren is.

Neemt een farndel goede gebrande wijn en een farndel goeden bastaert; menget tsamen
in een kanne; doet daertoe een half loot witte gengber, ronde peperlinge peper van elx een
varndel lood, i loot soethout al klein gestooten; doet het in een kanne met beide die wij-
nen; doet daertoe serop van fijoelen en serop van bijvoet ofte artimesia van elx een onze;
hieraf morgens, middaghs en sawonts tot elke reijse een goede soop uitgesoopen al kout
en die kane weeder om toegestopt; maer die dranck moet men eerst met een mes omroe-
ren; dit sin 2 medesinael drancken. Probatum est.

412. [Een warachtijgh ende kostelijcke konst om die pocken te geneesen.]
Een warachtijgh ende kostelijcke konst om die pocken te geneesen, die noit gefalijeert
heeft daer meenegh duisent gulden meede gewonnen is en is gebruickt van meester Jan
pockmeister en meester Hendrick van Amsterdam. [fol. 125] Nemt pochont een pont, die
schorsen een farndel pont, salse parila 2 onze, anis, fenkoolsaet, soethout, peterseelie wor-
telen, latouwe wortelen, polijpodium van elx een onze; die wortelen van ijefrou marck,
roberber elck een i loot, kapillis veneris, cuscuta, funietera, romsche alsen van elx i hant-
vol; dit tsamen gesooden in 6 kroes reegenwatter ofte loopende water; latet sieden 4 uiren
lanck, ; als het dan soo lange gesooden heeft, soo doet daerin een kroes rinse win; laet
noch een half uire met die win sieden en doet die kane niet op voor dat het kout is en 5
mael des daghs van gedroncken elckeris een i oort ofte wat meer, nadat die sack geleegen is
en houden een goet regement met eeten en drincken ende wachten hen voor alle harde spise,
die oock sout is en eeten hiel weinegh; een hoen is best dat men eeten mach en roosinen, die
stienen uitgeworpen. Probatum est.

413. Een goet wontolie[-d].
Neemt i verndel linolie, terpentinolie i loot; smelt dat tsamen ende als ’t begent kolt te wor-
den, soo doet er in een i loot terpentijnolie met i lood peeterolie met een weinegh spaens
groen; soo hebt ghij een goet wontolie. Probatum est. [fol. 126]
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414. Een goet wontolie.
Neemt boomolie ende terpentin olie van elken eeven veele; smelt h[+e]t fijn te samen met
een weinegh spaensgroen. Probatum est.

415. Verstant der kruiden van die heidensche wontdranck en quel dranck.
Die gengever en muiskaten drieven den dranck tot diehen uut; die bugelosse ofte bugel-
hout die wonde open dat se niet sluiten eer die gaten van binen wel klaer sin; die wierock
werpt die etter uit die wonde en hielt die wonde van bennen. Die witte klamie hout die de
groene kruiden verchs dat se niet stincken. Die sweewel droocht die wond van binnen; die
bakelaer hout den dranck in dat mense niet uit spouwet. Die rood kool maeck den etter in
die wonde nog binnen; die madelieven koelen die wonde van ’t binnen die daertoe trecken
muichten. Dat roode koolsblat dat men op die wonde leit mackt etter. [fol. 127] Item die
merckt van die melisse en agrimonia wonden, die eer hielen eer sij sullen soo geeft hem
succum melisse ofte succum agrimonia, soo sluitten se niet.

416. [Dit is en kostelijcke wontdranck.]
Dit is en kostelijcke wontdranck daer doctoor Griegorijus van Brussel een verwieten rock
voor gaf.

Neemt wortelen van jeffrou marck, peterseliewortelen, asperwortelen, bruskeij wortelen,
polipodium quersini van elx en onze, betonij en suicker, reij, bernaige, duive kervel, endive,
buglosse van elken en hantvol, barba jovis, posselem van elx een hantvol, confillie, pem-
pernelle, derts leonis van elx en half hantvol, annijszaet, fenkoolzaet, carui contusi van elx
2 dragma; quaetuor semina frigula maiora 2 dragma, agaricus albi, cartami contusi van elx
6 dragme, die drie bloemkens kordiael te weeten buglosse, boraginis, violarum, roosemarein
van elx een half hantvol, foloculorum sene i onze, gepelde garst i onze, prumen van da-
mast i onze, soethout i onze, rosinen en onse die steenen uitgenoemen, steenruitte i onse,
farfara ofte safraen en weinegh; dit sal men sieden in water soo veele als ’t noodich is en
doen bij 4 onze suiker en geeven hem elcke reis een oort te drincken. So is ’t goet. Proba-
tum est. [fol. 128] [c: Recept lijkt uit het Latijn te zijn overgenomen en verhaspeld.]

417. Om een vleck van een oge te doen.
Neemt galijnen steen gepulverijseert; vermenght met een weinegh sterken wineetick ende
in dat ooge gedaen, het geneest. Probatum est.

418. [Een pulver tot een hooftwonde.]
Een pulver tot een hooftwonde, die duiremater ofte piemater door gewont is en daerop te
strooijen en dan verbonden, soo du geleert hepste.
Alue epatickum, mirre, obibanum, sanguinis draconis van elx en dragma; pulveriseer het
klein. Probatum est.

419. Deese pillen driven uith pocken, leemten uth die voeten en alle lidmaten.
Turbet, mastick, diagridie, spickanardi, sinsibeeris albij, radix eerius, conflooris albij elck
een onse. Probatum est.

420. Een wontolie te maken.
Neemt linolie, terpentin elck i pont, mastick, wierock, mirre van elck een lood; die olie
met die terpentijn laet sachtelijck tsamen sieden; wilt ghij se golt giel hebben, soo siet den
olie met crape dan die pulver daer ingedaen. Probatum est.
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421. Een goede pergatie die oprecht is bevonden bij vele personen.
Neemt groene fleer die bovenste bast afgesoden in bier op die helfte. Probatum est. [fol. 129]

422. Om te merken aen ’t bloet oft die krancheit lange geduirt heeft ef niet.
Item uit bloet kunt ghij sien oft die krancheit lange geduirt heeft ofte niet; is dat bloet swart
als bijna pick en veele mateerie daer op komt staen, soo heeft hij ’t achte of tien ijaeren gehat;
hieraen sul dit [-hieraen sul dit] merken ofte het lange geduirt heeft ofte niet, hoe swarter en
hoe meer materie daerop komt staen, hoe hij ’t langer gehat heeft.

423. Een dranck tegen die leevendige varen.
Neemt seevenboom, ijsop, salvie, lavendelbloemen, winruite van elck even vele; dit tsamen
gesoden in een aerden pot; dan neemt een schootel vol pierwormen met rengen gestooten
met bier en gewrongen door e[+e]n doeck en in den dranck gedaen; hieraf geeft den patient
te drincken awonts en morgens telkenns en oort erst melck warm gemaeckt en waneer de
dranck op is, sal men een ander maken toe 6 toe. Probatum est.

424. Ten selven.
Neemt seevenboom, winruite elck i onze, pierwormen met rengen, en weinegh hoenegh,
safaraen een achtendiel; die wormen sal men klein stooten met loopent water en wrenge
se door en doeck dan een weinegh gesooden en daeraf gedroncken, deesen dranck sal men
6 maken na malkanderen. [fol. 130]

[E] CHIRURGIE, MATERIA CHIRURGICA

Om alle wennen te erkennen ende vort te geneesen.

425. [Eene wenne, die wasset in der schulden.]
Eene wenne, die wasset in der schulden, die wasset veel meer als op andere plaetse, die wenne
is breet ende heeft beneeden eenen sterke ader en bij willen hangt se al los; die wenne die los
hanget die magh men aldus helpen.

Neemt een hiet ijser en berne die steede mijden af en hielen se als en ander wonde; maer
die ander wennen die plat op die schouder leght, dat sint al te samen aderen en geen vleis,
daer sult ghij niet toe doen, want oft ghij daer wat toe dedet, soo sterwet die mensche.

426. [Een wenne die komt van het hart.]
Ock sult ghij weeten die selve wenne komet van der harten alsoo dat die mensche hen
daer soude doot aen bloeden; soo die mensche niet en bloede, soo sult ghij weeten dat
hem die pasmus gerveret is in handen en foeten en over al sin lijf alsoo hij geen lidt heeft
gevoelt sonder die tonge alleen die selve sprake die hij spreeket ludet dootlijck en die selve
stervet in 20 oft 30 dagen, dat is gewis. 

Ist die wenne in der keelen ende is bleeck als aske en daer gaen veele aderen over hen ende
daer liggen knoren in gelijck als ofte het drose sint, daer sult ghij niet toe doen met barnen
noch snidede noch met korasiven, want soo ghij daer wat toe deeden daer hij af gewondet
mochte worden. Soo sulde de mensche kranck worden ende huich soude verstopt worden
dat duirt het tot den 9den dach; daerna slaept hij veele en waneer hij dan opwaket, soo is
sin verstant wegh en wil wech loopen en dat duirt van den 9 dach tot op den 21 dach; dan
waket hij in den 3 dach, soo stervet hij en waneer hij verscheiden wil, soo wort hij over alle
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sijn lijf suert. Dat is oprecht. Als die wenne die aen der keelen sit root is en vint ghij daer
geen korne in daer moet ghij aldus doen.

Neemt coresif en setten se om den wen en wacht dat se niet toe na an die hals setten; als
hij nu doot is dan neemt een scheermees en snidet dat dood fleis af dat ghij dan in die
wenne sult finden; dat is smeer dat sult ghij finties uit doen net istroment en sullen die
wonde met salve en wieken en hielen se als een ander wonde.

427. [Een wenne aan het schouderblad of de ribben en elleboog.]
Vent ghij een wenne aen die scholderblat, dat is smeer; die wenne aen die rijbben dat is ock
smeer; sittse in die side en waget se als in den neegenste hier voorschreven is, is ’t dat se
sich niet om gewaget soo en doet daer niet toe, want se komt van den binnenste lijve uit; de
mensche is alle tijt blieck. [fol. 132] Jist sake dat ghij een knorren findet midden in der elle-
bogen in dat bogen des arms, die korne het als een wenne daer sult ghij niet toe doen, want
dat is een die mediaen ader die sich daer alsoo sulvest opgeworpen heeft want wat ghij da-
ertoe doen wilt hoe dat se meer worden en wert verich, soo bloedet die mensche doot. 110

428. [Een wenne tussen de schouder en elleboog.]
Oock wasset een wennie tusschen die schulder ende elbogen, dat is fleis.
Wilt ghij dien afdoen, soo neemt corosijf en doode se; wanneer se gedodet is, soo snidt daer
midden in een gat en strickt daer wat arsenicum in en rubium en laten dat daerin steeken
een nacht langh en een dach; soo neemt dat goet daeruit en maket die wonde klaer van
gronts op, soo hielet die wonde gelijck als een ander wonde. Waneer een wenne op die
hant is wint en die is boven hart waneer men daerop druicket soo buget se niet en dees
wenne moet ghij afdoen als een ander wenne met corasive; des gelich doet men ock die
wenne op die voeten die is ock vol wints. Ist dat die wenne boven op dat ooge is lidde is
daer fint ghij altijt fulnisse in, die sult ghij aldus helpen, neemt corosium en settet daerop
die [fol. 133] en maaket se booven doodt en snit se door met een mes en drucke die fulnisse
daeruit en doet dat vol polver van aluin, daerna hielt se als een ander wenne. [d: Is] Is die
wenne hoepen ofte op die kie dat is fleis en bij willen is het ock smeer; ijs het nu root, soo is
’t smeer soo heele hem even gelijck een wenne aen der kielen; iset fleis soo hieele hen gelijck
een fleis wenne geboret. Fines est.
Om alle leeden in toe setten, die uit gaen sijn; een probeert konst. Hier sal men merken hoe
dat men die leeden weeder in haren rechten steede brengen sal.

429. [Wanneer die kinneback uit den leede is.]
Wanneer die kinneback uit den leede is, soo steit de mont wijt oopen en die tonge kan hij
niet boven aen dat gagel der mont kriegen.

Soo settet die mensche op een stoel en die meister gae achter die mensche en neeme
sin rechter hant en sette sin hooft teegen des meisters borst en neeme die rechter hant en
setten die kinneback weder in haer rechte steede; soo gaet se weder in; smeert se dan met
populium, is ’t in den somer; en is ’t in den winter soo smeert se met dialtia en leggen een
excrose plaes  ter om die kinnebacken. Soo blijvet se in. [fol. 134]

430. [Van den schouder uit den leede.]
Van den schouder uit den leede. Die hanght den arm needer ende hant kan hij niet op tillen,
ghij sult hem tasten onder den arm; aen dat lijf vint ghij daer een groote knore en bovenaen
dat lidt aen die scholder daer is en groote kuile.
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Wilt ghij hem die arm weeder om te rechte helpen, soo neemt een ledder en stettet die aen
die want dat se vast staet, soo bewinde die ledderstappen met lennen doeken en setten een
schamel bij die ledder, laet hem daerop staen en brengen hem die arm daeruit is boven om
den stap van den ledder daer die doeken om wonden is en doen die noet schamel dan
onder die voeten wech dat hij aen die ledder hangh, soo komt die arm weder in ’t lijdt. Soo
u duinckt dat hij niet weeder in is, soo taste hem op die schouderen, is het daer slecht en
geen kuile, soo is dat in het rechte lijt; daerna neemt en kluwen met garen en bindet onder
den arm en laet hem dat een dach daer onder bliewen. Soo is het geneesen.

431. Van die ellebogen uit den leede.
Wanner en mensche die elleboge uit den leeden is, soo is hem de arm strack en kan die arm
niet opheffen ofte buigen; een groot been heeft hij midden in die ellebooge en achter den
ellebooge heeft [fol. 135] hij een groot hol ofte kuil, dat moet hij alduis helpen; neemt den
mensche en setten hem op een stoel ende legget bij needen den stoel een block ofte voet-
banck, soo neemt dan sin en setten die teegen u knie weder in met u hant en laten die
mensche vastholden en boogen den arm geweldigh weeder, soo gaet die arm weeder in sijn
rechte steede; ghij moeten met deeser saken niet langer wachten als tien dagen; en waneer ghij
die weeder in gebrocht heeft, soo bindet hem die arm kruim en bindet hem een excrose
plaester daerom en laten hem den arm drie dagen aen den hals dragen. Soo is dat goet.

432. [Een ontwrichting van de pols en voeten.]
Het geschiet ock dat die hant uit het lidt komt, soo sult ghij merken dat boven op die hant
binnen dat lidt is een groote knorre, als ghij dat soo bijvinden en soo is dat uit dat lidt, soo
moet ghij het aldus helpen.
Ghij sult neemen die hant en legen die over een leen van die stoele soo dat eene diel van
dat lijd sal op dat leen van die stoele leggen, dat ander lidt sal daerover hangen; soo laet u
den arm bij dat lidt wel vaste holden en druicken dan dat voortse lidt met u hant needer,
soo gaet dat weeder in sin rechte steede; soo dat niet weesen wil, soo neemt dan sin twie
fingeren naest aen die duimen trecke die soo stif, soo gaet het weeder in soonder twijfel;
des gelijcken doet ock met die voeten. [fol. 136]

433. [Een ontwrichting van het dijbeen.]
Van die lenden knoep, die uit den reede is om weeder in te brengen.
Waneer de lendenknoop uit die leede is, die kan die bienes niet toe hem trecken en heeft
groote pine en dat been woort veel korter als dat ander en een groote knore sit hem toe
der sijden uit en oock wel binnen.
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[F] RECEPTEN II

434. [Een dranck van alle inwindige sicten.]
Een dranck van alle inwindige sicten om ’t hart, om die borst, in die side ende voor in ’t
lijf van kolde en hitte.

Neemt ten eersten [ons] bontijes holwortel, [ons] baculaer, [ons] anniszaet, [ons] fen-
coolsaet, [ons] dillesaet, een vierendiel prumen van damast, een fierendiel pont rasijnen
die steenen uut gedaen en een [ons] soethout, stootet grof en stootet die pruimen met
stienen met al ende peeteseliewortelen 5 in ’t getal, en gestooten robarber een vierendiel
loots, sennebladeren anderhalf loot; stootet ondereen; siedet in 4 menglen nij bier op die
derde part; parstet dan door een grof henepen doeck; hieraf drinckt een vine dronck warm
daghs 2 mael. Probatum est. [fol. 137]

435. Voor vrouwen daert om ’t harte leit.
Nemt poeder van angilika en van lavas; geft het in met een half vierendiel romenije heet
gemaeckt; item doet er wat pipkerniel poeder in, wat bloemen van gerve, stootet klein,
roeret daerin. Probatum est.

436. Dit is ock goet voor grooten in ’t lijf.
Holt hiermeede aen totdat het gebeetert is. Probatum est.

437. Als ’t een kraemfrouwe van hitte in haer kiele gaer slaet.
Neemt casia fistula; geeft haer te eeten.

438. Heeft een kraemfrouwe om ’t harte ofte een ander persoon.
Soo neemt een poeder van angilleka; roeret in een half vierendeel romeenije; drincket uit.
Het is probatum.

439. Heeft een kraemvrouwe groten dorst ende brant soo.
Neemt i lood boontgens holwortel, een dragema castoreum; stootet elx bijsonder en roeret
in een verndel rinsche win; hieraf neemt al te met een soop; en roeren ’t om eer ghij
drinckt. [fol. 138]

440. Om een drupel pis te verdrieven.
Neemt kladensaet; gevet die met pin sijn water maeck; het wort beeter, kauet alle dagen een
dragme totdat het beeter is, dit stopt die frouwen dat menstruum ofte witten floet.

441. Om alle quaet geswel te verdrieven.
Neemt merck, edele salie en erf en nachtschade ana averuijt; stootet klein; smijttet daerop;
het vergaet al waer datet op gedaen wort.

442. [Middel tegen jicht en gewrichtslijden.]
Voor podogra, foeteuvel pin in die schenen ofte knieen ofte rijdenge van gecht van koude
herkomende.

Neemt lawenderwater, een half menglen brandewin, voor 2 stuivers olie van baijen en dial-
tia van elx voor een oortien, pierwormen i hantvol, het sap van heere nettelen een glaesken
vol; deese gesooden totdat se hart worden; wrenget door een doeck; hiermeede gesmeert
tegen een hiet fier als men slaepen gaet. Probatum est. [fol. 139]
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[G] BEZWERINGEN I

443. Een goede bloetstijllenge en dat met woorden.
Dij bloet staet stille in Godes wille, gelijck een schone stoot staet in der helle die een quade
fonise geeft, en dat in den name des Vaders, des Soons ende des Heijlegen Geest; dat drie
mael gesproken en die mans naeme genaemt. Probatum est.

444. Een bloet stillenge.
Jeesus was naeckt tot der doot gewont, ten derden dage was hij in den hemel gesont met
sin heilege gebenedijde fijf wonden, tot der aerden stoet nu stille en bloet geen meer in
Goodes en den patients name genaemt.

445. Foor beeten van dulle honden.
pax tax nax dewes in ax
pax nax tax dewes in ax. [fol. 140]

446. Om brant te bespreeken.
Brant is hiet broot en hongert niet; water en doorst niet; Gods woort en lieght niet; in den
name des Vaaders en des Soons en des Heilijgen Giestes. Amen. Dit drie mael gesprooken.

447. Om bloet te bespreeken.
Daer legge drie Marijen onder een boom; die eene riep help, de ander bloet stemp, die darde
bloet stae stijle om IJeesus Chistes wille; in den name des Vaders des Sons en des Heilijgen
Geestes. Amen.

448. [Om het quat ofte fenin te bespreeken.]
Om het quat ofte fenin te bespreeken met deese woorden driemael gesprooken over het seer.

Ick ontvange dij, ick gebiede dij met die soete naem IJeesus Crijstus du fuile fenijn en
quaede beest, datstij van dit vleis geen meer stilte teeren, dit bloet geen meer sulste drincken,
aen deese butten geen meer slaste knaagen; soo neem ick dij daer van met die soete naem
IJeesus Kristus; ijck legge dij op deese plaetse neer, dat du daer verswinen en vergaen als
die man dede die onsen Lieve Heere aen den Heilijge des sloech; deese woorden moeten
weesen waer, soo waer als Maria Godts moeder was ende dit moet gescheeden in den
naame des Vaders, des Soons en des [getekend kruis] Heilegen Geestes. Amen. [fol. 141]

[H] RECEPTEN III

449. [Een warachtijch stuijck voor schoorftheit.]
Een warachtijch stuijck voor schoorftheit als oft het laserije waer ende oock voor aldeleije
ruijdijgheit, swellenge ende andere seeren.

Neemt i half pont olie van beijen, 4 onsen lijtergierum argentum, de litergirum klein ge-
stooten als stof der sonne; dan in een neuwe panne gedaen en ower een kool fier geset en
roeren ’t totdat het glandich is en wacht dat daer geen brant in en komt; neemt dan voor 2
stuivers quicksilver en menght die met olie van baijen soo lange dat men die quicksilver niet
meer en siet; dan doet die hiete litergerum dar in ende menget onder malkanderen dat het
gemengt sij en als een salfken siende uit den sch[-ch]ieren; hiervan smeert op een laecken
en legget op die hant na den pols en is ’t beneeden op die beenen latet leggen een weeke



ende vernieuwet somtijts, want daer sullen kleine gaetkens in koomet daer alle die sieckte
toe sal trecken en het sal droogen en hielen en die ruidicheit meugh dij daer meede smeeren
en op geswellen leggen een leeren plaester het stielet alderleij seerijcheit des lijchaems uit-
wendech ofte ock laserije ware in ’t aengesichte; meenegmael geprobeert en bijsocht. [fol.
142]

450. Een poeder dat root is om bloet te stempen ende dat fleis doet wassen in die
wonde.
Neemt sanguis drakonis + spiris albi, aloe epatici, sarcocolle ana i [ons] Jnos [ons] 5; maeckt
hier een subtil pulver van en gebruickt het.

451. Voor een druipert seer expart.
Neemt fine muskaten, olibanum, sangues drakonis elx nae advenant; en stooten ’t onder
een al wrievende tot die olibanum klein is; dan menght met anderhalf lood terpentijn
ende maeckt daer pillen van en geeft den patient avonts en morgens drie.

452. Een costelijcke dranck voor die pocken ofte andere quade zickte in ’t mensche lijf.
[i.m. 123] Neemt alsem, mater, salie, averuijt, wijnruit, lavendel, ijsop, timijaen van elx een
hantvol, ofte twee een stuick alantswortelen, een hantvol judasooren, ses bakelaren en
holswortelen gestooten. [fol. 143] Siedet dit in 5 of 6 kanne goed oud biers en een kanne
wijns ende reuberber en rapontijka samen sestien lood; dit ruim op die helfte besooden
in een nijen pot dicht toe gestopt; hiervan gedroncken 4 a 5 mael daghs een win glas vol
met goede meijbuiter vijf dagen achter een en warm leggen en bij een goet fier soo lange
die dranck duirt; ghij meught noch 2 mael op deese kruiden sieden.

453. At idem pocken.
Confectio hamech, ii [drachme] diacatolicum, i lood electuarium de succo rosarum ij
[drachme]; menght ende geeft met wijn oft bier al warm; ofte diacatolicon iii [drachme],
confectio de enphorbio [drachme] i, hamech [drachme] i, diatiorbith [drachme] ii; doet
als boven; ofte benedecta laxativa confectio die turbeth ana [drachme] ii, hamech [o: x] ii
met lauw bier.

454. Voor oogen die traanen.
Neemt winruitzaet met die olie gelicke veele; gemenght ende gekleist door een doeck; die
oogen daermeede streeken. Tot hetselfde. Neemt geschuimt hoenigh, wit van ’t eije; slaet
wel tsamen en strijckt in die oogen ofte neemt sap van wijnruite, hoenigh ende die galle
van een haen; menget en doet in ’t ooge. [fol. 144]

455. Oogen vlecken ofte schellen af te doen.
Neemt roode roosen blader als sij rijp sijn en schervet die klein ende menget die met
boomolie ende laetet staen soo lange als die walnooten hiel rijp sijn; dan neemt die ker-
nen en schellen en maeckt die rein van haer vellekens en stoot die kernen in een fijsel ende
dan stoot die roosbladeren met die olije en druickt door een doeck en menght tsamen en
doetet in een glas ende een nat gemackt in wijn en daer met gedeckt, soo blivet bequaem; hier
af doet in ’t ooge soo groot als een greins koren ofte neemt celidonie sap, venekoolsap, vrou-
wenmelck ana tsamen gemencht.

456. [Oogen daer nieuwe peerlen op sijn.]
Oogen daer nieuwe peerlen op sijn ende tot ale verfuilde seeren rein te maken en tot alle
haijer woorm.
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Neemt een stoop winasijn, i [pond] liquiriyia, i [ons] calamijn die wit is ende smout i
[ons], van glasen i [ons] salarmoni ackum en een jonse fles eris ofte spansgroen; dit ge-
sooden in eenen nieuwen aerden pot; den stoop op een pinte en dan gekleist door een
doeck sonder wringen dan een pinte roosenwater daertoe gedaen en gebruickt. [fol. 145]

457. Oogen die swellen te doen vergaen.
Neemt succi api ende een stuick witte broots; wrijftet te samen en maeckt een pulver daer-
van ende legget dat daerop.

458. Bloedige oogen.
Neemt eijdoijer en mente, merke; stoot te samen on stuicken en linijeert hiermeede die
oogen; nota bene campher als ghij die stooten wilt, soo stoot erst 12 amandel kornen en
wrieft daermeede den fijsel en dan stootet.

459. Om alle plecken in ’t aengesecht uit te doen en aen ’t lijf.
Neemt kanieel gestooten en met hoenegh gemenght en des awonts en morgens daermeede
gesmeert en dan met roosenwater weder afgewasschen.

460. Aensicht pusten.
Neemt een pinte aqua vita ende sweewel; daer sal men awonts meede wasschen en het sal
vergaen.

461. Tot hetselfde.
Neemt ijsop, verbena en mente ana [manipulus] i; legget deese kruiden in schoone water iii
dagen en 3 nachten; daerna siedet een half uire op staen, dan klenset af en wasscht daer-
meede. [fol. 146]

462. Aensicht klaer te maken.
Neemt een pijp sweewel ende stootet die klein en lijtergirium argentum ii lood; menget dit
te samen in een goet kroes roose olie en latet 2 uiren staen en smeeren het aengesicht dickwels
hier met totdat het geneesen zij.

463. Aensicht oploopen.
Neemt versche room en sap van huisloock; menget tsamen totdat het dick wort, smeert
hiermeede.

464. Aensicht warten.
Neemt leeliewortel, tervenmeel ende versche bergesmeer; menget tsamen en binden ’t warm
daerop.

465. Beenen die seer sijn.
Neemt kooperoot, aluin, holwortel ana ii [drachme], een flesken vol hoenegh, een flesken
vol souts en gebranden kees; dit siedet in water en met dit water wasschet.

466. Tot hetselfde.
Neemt aluin, koperoot, witte stienpoeder, holwortelpoeder ana [ons] i; dit siedet tsaemen in
drie pinten water en laten ’t ses dagenn staen en dan klaert af en bewaert en werckt daer-
meede. [fol. 147]

467. Tot hetselfde.
Neemt litargirium argentum, salarmoniacum, campher van elx ii [drachme], vitriolum
album i [ons] ; dit stootet klein en gieten daerop vi [ons] waters.
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468. Tot hetselfde.
Neemt peeper, i [drachme] holwortel gestooten, i [drachme] gebraden aluin en een sansier
vol hoenigh en menget onder een en bindet daerop.

469. Eeen ongentum tot beenen.
Neemt iii hars, 4 lood was, i [pond] ceruse, i [pond] meijsche botter sonder solt, 2 witten
van eijeren en een dop vol roosenwater; dit tsamen in een panne gedaen en gesmolten en
kleinsen ’t door een doeck en gebruickt.

470. Olde ulceratie te geneesen.
Neemt popelbladen, duisentbladen ofte nefolijnarick bladen, eijloof, cruisiana ana i [ma-
nipulus], roggenmeel ii [manipulus]; dit te samen gestooten en gesooden in keesweij tot
een papken en legen ’t op een doeck op ’t gat. Het sal geneesen. [i.m.: 128]

471. Een ander tot hetselfde en andere gebreeken.
Neemt 2 pinten jopenbier, i lood hars en was, eel salij i [manipulus], wel klein gesneeden
en tsamen gesooden tot salve; dan daet er toe wat maijsche botter en wat terpentijn; soo
is ’t volmackt. [fol. 148]

472. Goet water tot quade beenen ende schuirbuick.
Neemt een nieuwen aerden pot die verglaest is ende een stoop reegenwater; doet daerin i
lood aluin, i lood boonties holwortel, I [ons] gedroogde schellen van granaatapelen, tsamen
gestooden niet al te klein; dit tsamen gesooden een half stond, hier doeken in nat gemackt
ses ofte acht dick. Probatum est.

473. Ongentum voor quade beenen.
Neemt hars [drachme] ii, was [drachme] iii, terpentijn [drachme] ii, oleum rosarum; dit
smelt tsamen, dan doet er in bolus, mastic, mirre, [o: thus] ana [drachme] iiii klein gestoo-
ten; settet van ’t fier en roeret totdat het kout is.

474. Een ander tot beenen.
Neemt i [pond] bargenruisel, smeltet dan een lood quicksilver i lood spansgroen een weinegh
terwenbloemen, een luitel aluins, een [manipulus] sout, sal klein gestooten tsamen gesooden
totdat het gemenght is. Soo is ’t volmaeckt. [i.m.: 129]

475. Unguntum [bij pijnlijke, open benen].
i [pond] hars, i [pond] was, ii [drachme] pix i [drachme] hoeneghs en smeltet te samen
en doet er wat bolij ende wat olie onder. [fol. 149]

476. Een water tot quade beenen.
Neemt een pinte stroomwater, 8 [drachme] aluns, iii [manipulus] witte roosebladen, iii
[manipulus] salvia agrestus, iii hantvol kamellenbloemen, die versch sin; siedt tsamen xii
uiren langh. Probatum.

477. Bienen daer loopende gaten in sijn.
Neemt den bast van eijkenbomen en sijn bladeren en essenbast, wegebreedebladeren en
klamin; dit siedet tsamen met water en wachst hiermede.

478. Bienen die ruidich sijn.
Neemt die schorsen van esschen ende eikenbomen als sij groen sin; siedet wel tsamen en
dan kooperoot ingedaen en laeten ’t smelten; wasket u beenen al hiet hiermeede als ghij
lijden meught.

190 E E R S T E B O E K



191

479. Beenen ofte andere leeden die zweeren willen.
Verbena ende braem tsamen gesooden in rinsche win; dit al warm daerop geleit 5 etmael
lanck al warm.

480. Beenen te stoowen die zeer sijn.
Neemt popelbladen, rapenblader, nachtschadeblader, tsamen gesooden, heemels sleutel
gesooden met meijsche butter; daer een salf gemackt. Is goet voor quade beenen. [fol. 150]

481. Een water tot hetselve.
Neemt een kanne pittaus, i [manipulus] salie, betonie, mancopkruit, hijpericum ana [ma-
nipulus] i, verbena [manipulus] i; dit ziedet tsamen en quartier uirs; hiermeede wasket iv
reijsen daghs.

482. Om fleis te doen wassen.
Neemt ii diel wijns, een diel hoenigh ende latet te gader sieden een goede wille; dan as se be-
gint kolt te worden, menget daeronder het witte van ’t eije; hiermeede smeert al lau en deckt
met carpij.

483. Voor kinder seere hofden en dauworm.
Neemt gestooten stavijsaet voor i stuver en anderhalf vandel oude roode buitter; reerende
braede totdat het bruin wort; smeert het daermeede om de tweede dagh; waneer het hiel
is, soo wast het of met koel [o: baers] waeter.

484. Voor haer en dauworm.
Neemt fin stof uit de smits schorsstien en varssche butter; gemengt en daer met gesmeert
totdat het beetert. [fol. 151]

485. Voor kinders seere hoofden een besten raet.
Neemt en leepelvol oolie, en leepelvol siepe, en leepevol farske buiter, en fingerhoet sout
en [d: fingerhoet] pipvol toback. Dit is brobatum.

486. Een schoone remedie voor de koekreuwe om de te verdrieven.
Neemt voor een stuwer kapperoolije en voor een stuwer dijloolije, voor een stuwer lijfoolije.
Dit te saamen gemingt en des avonts en des morgens meede gesmeert. Dit is een besockte
raed en is probatum.

487. Een resept voor de ruijde.
Voor een half blank bakelaar, voor een half blank witte klameij, voor een half blank bran-
dewijn, voor een half blank bonte sulwerwortel, voor een half blank zeevel, voor een half
blank olije van beijen, voor een half stuijver spaensgroen. Dit te saemen gemengt ijn een
stuk seep als een walnoots grotens en daermede gesmeert. Is probatum. [fol. 152]

[c: De recepten 486-487 zijn afgeschreven in een andere pen en in een handschrift mo-
derner dan het gotische van Douwe Ales.]
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[I] MATEN EN GEWICHTEN

Wat deese teekens beduiden.

gr[ein] een graen ofte garsten correij swaer

[d: xxx] 

[gutta] i een druppel

[scrupel]i een schruppel

[scrupel] [beta] een 1/2 schruijpel

3i een dragma een fierendel loot

[once]i een onse ofte twie loot

[pond] i pont

[pond] [beta] een 4/2 [d: hantvol] pont

M[anipulus]i een hantvol

M[anipulus] [beta] een 4/2 hantvol

pug[ilus] een greepe

Schrijft aldus bij den apoteeker.

Zie voor de symbolen en nadere verklaring p. 232
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[J] UROSCOPIE III

[fol. 1] Dit is de edele konst om het water toe besien ende der uut te seggen wat kranck-
heijt dat [-dat] die mensche van benen heeft.

Hypocrates den alder geleertsten seijt astronomus leert van den contenten dat is van
dengen, die dat men in urine siet ende nochtans gien urijne en is. Dese contenten ende die
maecken den meester vroet toe segen die rechte waerheit van der urijne ende bewijset aldat
[korne?], anpullen, wolken, schuim, etter ende vetheit, humoren ende natuyre van mannen
ende van frouwen gelijck hier na volgen sal. Fenijs est. Dit is en copije uit meijster Harma-
nus Johanii filijo Clemenses, uitgeschreeven in ’t jaer 1699. [fol. 2]

[c: Deze folio is in een gekalligrafeerd handschrift geschreven; zie illustratie p. 28]

[K] RECEPTEN IV

488. 1. Om bloet dat verrot is van binen van vallen ende quetsen.
Neemt kaneel, gijenber, greijn, muskaten, mijrre, witte wieroock ana [drachme] i, holwortel,
galijgaen ana [drachme] 3; die stoot tsaamen en hanget met saxkens in vijff kan en late een
etmael staen. Hijer drinckt van, hoe meer hoe beeter.

489. Bloet ter nuijsen te stempen.
Neemt 4 tenne teliueren en twee emmers groot met puit water en legget in elcke emmer
twee en neemt dan twee kolde telijoren en holt se voor ’t voor ho[o: ofd] al regt op staende;
al holt kolt. Probatum.



490. Bloet ter nuijsen van hitten.
Huisloock sap en roosen waater en maackt doeken in nat en legget op ’t voorhooft. Deese
dengen stempen bloet: pulver van aloes, mastijck, wieroock, sanguis draconis, balaustier,
ha[o: er] van haasen, spinne webben gemenght met wit eije[o: r].

491. Voor die dagelijcse koortse en hartworm.
Neemt 2 hantvol kruijswoortelen met kruijt en worte[o: l] en wasschet schoon ende stamt
se ende siet se in gestre[o: mde] melck weij op die helfte en drinckt dat over 2 a 3 da[o:
egen]. Soo drinckt hartelijcken goede bastart ofte romenije dat gh[o: ij] over geeft.

492. [Middel bij koorts.]
Een hart van een snoek in sout op geswelget is seer goet voor die koortse. [fol. 3]

493. Stien ofte grawiel.
Neemt seemen, peeterselie, alexandria, steen peterselie en ander peterseliezaet, koriander-
zaet, dil zaet, hofcomijn, vennekool, komijnzaet ana i lood, muskaten, roosemarijn gedroght,
bevernelle zaet ana i lood, een vierdel loods bruijnheijlige breemzaet, een vierdel loots kom-
filij die greijn roode muijrruijtzaet, lavaszaet van elx een, een vierdiel loots galigaen, netelzaet
ana i lood, elcke kruit besonder gestooten en gesijft en dan tsamen gemengt en hiervan in
u spijse genuttijght ende bewaert.

494. Stijen in die blase die beste remedie.
Neemt witte amere, kreeftsoogen, stien peterselie ende steenbreck, perlemoen ana i [ons];
dit tsamen seer klein gestooten ende genuijtijcht.

495. [o: T]ant seer.
Neemt 12 lange peperkoorens ende een pente wijnsazijn; latet tsamen 4 paternusters langh sie-
den ende laetet 3 a 4 mael soo warm als men ’t lijden mach in die mont holden en spijt dan
uit. Ofte neemt geijnber, lange peeper, pieritrum ana; sindet klein en siedet in rinschen wijn
ende spoelt u mont hiermeede; ofte gebrande wijn, een half pint spijckolie en half lood [o:
r]euberber, die een nacht in die brandewijn geweickt, staphisagria, pieritrum ana i lood; pul-
veriseert en doet in den brandewijn met den spickolie ende latet tsamen en besiget.

496. Teerenge tijses.
Neemt buglosse, bernaerdse, schaliose, duijven, kaneel, succoreije; dit water sal men drinc-
ke n en het kruit eeten ofte, geeft den patient ’s moorgens een eije daer ’t wijt uit is te eeten
met deese [o: xxx] lood grein, i lood muskaten bloem en een farndel loods [o: xxx]; stootet
tsamen en doet telken wat [o: xxx] ende eet [o: m]et weijten broot. [fol. 4]
[c: Recept is gedeeltelijk onleesbaar door beschadiging van het manuscript.]

497. 3. Teegen het ydroposun ofte watersuicht.
Neemt esula minor wortelen ende legget se 5 dage[o: n] lanck in soete melck; dan laet se
droogen; brionie wortelen legget se in sap van ebulus soo lange hen ’t daer in getoogen is;
daerna drooget in die sonne en pulveriseert dan elx bijsonder, daerna soo neemt 5 lood
esula teegen i lood brionie ende doet er toe i lood geijnber en annijs klein gestooten, da-
ervan geeft den patient i lood met lau soete melck ’s morgens nuichter.

498. Laxatijf voor ’t water.
Neemt senebladen ii [drachme], reuberber, turbith elesti, polipodium ana [drachme] 3,
cina momi [scrupel] 1, diagridie, masticis [scrupel] 1, pulvuriseert subtijlijck en t dosis
[scrupel] i.
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499. Voor alle water tot rijcke luijden.
Neemt i pint water gerestijfiseerden aqua vita en i pint rijnshen wijn; menget tsamen en
doet er daerin klein gewreewen op een schilderstien 20 bladen gouts en 2 lood witt[o: e]
suiker kandij en doet tsamen in een glas dicht toe gestop[o: t]. Hiervan alle malen een sijlver
leepel vol nae ’t eeten.

[c: Manuscript is aan de rand licht beschadigd.]
500. Tot hetselfde.

Neemt merck wortelen, peterselie wortelen; stoot se kle[o:in] en doet se in een steenen
kanne; giet er op aqua vita en ren[o: se] wijn en suickerkandeij en drincken hiervan 3 reijsen
daghs 4 a 5 leepel vol en in sijnen dranck hanget fennekool wor[o: tel].

[c: Manuscript is aan de rand licht beschadigd.]
501. Alderhande water dickwels geprobeert.

Neemt die blauwe roggen bloemen, die in ’t kooren wassen [o: en] die met die knoppen
daer sij opstaen; doet se in een steenen kan[o: ne] vol gestopt en giet er goeden wijn op half,
ende aqua vita gerestij[o: ficeerd] die helfte, en polver van suckerkandij; en stopt die kanne
dicht toe en s[o: topt] in die aarde een jaer langh; dan neemt die kanne uit en perset door een
doeck en doetet in een glas; doet daer dan in een diel geslagen gouts en [o: bewas] dit;
hiervan drie mael daghs gedroncken een leepel vol telke reijs.

[c: Manuscript is aan de rand licht beschadigd.]
502. Water remedie.

Calmus, galigaen, notemuskaten, kaneel ana, fine suiker soeveele als ’t ander; maket tot
poeder. [fol. 5]

503. Voor water laden of watersuicht.
Neemt drooge eckelen, bruinheilige, salie van elcx een hant vol, vennekool wortelen, peter-
sielien wortelen, alant wortelen van elcx een hant vol. Dit siedet in schoon water ofte wijn met
een loot soethout op die helfte en drinckt hiervan ’s morgens een glasken; maer erst sult ghij
en half uire te vooren een glaesken rijnschen wijn drijncken en dan deesen dranck.

504. Watersuijcht.
Reuberber, ii [drachme] turbito, agarisi, coliquint, geijnber, schamonier ana [drachme] 8,
roode roosen [scrupel] i; alle tsamen onder malkanderen gepulveriseert en tsamen ge-
menght met endiviewater; mackt er pillen van en geeft se i [drachme] swaer t savonts.

505. Water ende pijne in ’t lijf.
Neemt agarici, reuberber, schamonee van elcx [drachme] i, aloe cicotrinum, koliquint,
esula van elcx [drachme] 1; menget tsamen en stoetet ende geeft met een kroes wijn ofte
bier; sijn dosijs is i [drachme].

506. Voor die hoeft is seer expert ende probeert.
Neemt i half lood greijn, i half lood anijs, soethout, pijpkaneel, witte geijnber klein ge-
stooten en met sijphoenegh opgesooden; hiervan geslijckt smorgens ende savonts.

507. Voor een druipert seer expert.
Neemt terpentijn, siedet in bier en drinckt hiervan. Probatum est.



508. Een seer schoone remeedie teegens die ambeijen ofte tacken in ’t fondament 
der aers.
Neemt dat klein stof van dat billen van den muelen en stootet seer kleijn als stof der son-
nen en neemt dan roosenwater en mengtet dat stof van der muelen en maket een salve en
smeeret op grau pampier en legget op die ambeijen; somtijts ververschen; het sal met der
hulpe Gods wel geneesen. Probatum est.

509. Voor quade duijstere oogen.
Neemt 4 a 6 eijeren; braat se hart; dan neemt dat wit daervan en brant daer oolie van en
bestrijckt die oogen met [o: e]en klein verderken. [fol. 6]

510. Lapes alchemie voor quade beenen en loopende gaten.
Neemt 4 lood bolus, 8 lood aluijn, 8 lood koperoot, 4 lood vitriolie romanum, 4 lood sal
armoniakum; dit stootet te samen en siedet in eenen nieuwen aerden pot, datet steen
woort; hiervan in reegen water geliet en die beenen meede gewasschen en dan daer wat
grauwe salf op geleit daer dat meer was in is dan in andere; hielt wondelijcken.

511. Wraten af te doen aen ’t einde van een mans manlijcheit en andersens.
Neemt groen koperoot i [ons], wijnasijn ii [ons]; siedet dit in een nijen arden pot op die
helfte en dan latet staen in ’t selfde potken wel dicht toe gestopt; en als ghij van doen hebt
soo wettet katoen daer in en legget op die wraten 4 a 5 dagen achter een het salf ende als
die wraten af sijn, soo isser een klein gaetken ende stroit daer holwortelpoeder in 3 a 4
dagen altijts wel rein.

512. Fuijer uit geschootene wonden te krijegen.
Mirre, momie, popelijon salf en 3 eijerens doijeren; menget tsamen en smeert om die
wonde; het treckt het fuijr uit ofte terpentijn en wijnazijn en roeren ’t totdat het wit wort
en legget daer op; het treckt alle swartheit en onreinegheit uit. Probatum est

513. Teegens pocken een dranck.
Neemt [d: een dra] 4 lood alants wortelen, 2 lood acoleijenzaet, lange holwortel, wit mos-
terdzaet, kersenzaet, driakel ana 2 lood, metridatum i lood; dit sal men tsamen pulveriseeren
en mengen ’t in een nieuwen aerden pot ende laeten ’t sieden op die helfte; daerna gietet
af ende kleinst het; laet het een dranck sijn waervan den patient dagelijckx ’s morgens
ende ’s avonts sal drincken en laten hier af drincken soo veel als ’t hem belieft, maer laet
hem warm in huis houden en wel op het bedde gedeckt, dat hij sweetet. Probatum est.
[fol. 7]

514. [Een goede wapen salf.]
Een goede wapen salf om met die wapenen meede te geneesen daer men meede gequest
is; gekomen van den morijaen van den heere van Batenborgh. Neemt in den ersten een
pont smeers van een wilt swijn, manneken sijnde, hoe ouder hoe beeter, een pont beeren
smeer meede als booven; deese 2 stuicken smeer sult ghij klein snijden ende doen se in een
panne ende seten ’t op een klein fierken, dat het niet en verbrant; ende als ’t wel gesmolten
is, soo gietet op een reijn water, soo valt die onreijnigheit te gronde ende latet koelen. Daerna
neemt een pont pieren, die op der aerde kruijpen als ’t reegent ende daer most van een
doodshooft in gedaen van een mensche, dat sal hem reijnigen; daerna neemt die pieren en
doet se in een reine pot en doet die pot dicht toe en als ’t broot uit de oven is, set dan die
pot met die pieren daer in, dat se wel droogh worden ende niet verbranden, want alse
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drooge sijn, soo stoot se klein als meel; daerna neemt 2 lood goede bloetsteen, i lood sandel,
i lood most van een doodshooft, i half lood boomwol; deese stuicken soo klein gestooten als
meel; daerna doet alle deese voorschreven stuicken geen uitgesondert al te samen in een
fijsel ofte mortierken; stoot die wel een half uire onder malkander totdat het een salf is; als
nu een mensche ofte peert gehouwen oft gesteeken is en ghij dan hielen wijlt, soo moet ghij
wapen hebben daer ’t meede gedaen is ende oft ghij ’t wapen niet konde bijkoomen, soo
maeckt een houten oft stocxken en treckt dat door die wonde ofte steeket daer in ende
dan sult ghij ’t selve stocxken aen ’t eijnde aenvangen en smeeren soo verre als ’t in die
wonde gesteeken heeft; daerna soo neemt een wit doexken en bewijndet dat voorschreven
wapen daer meed niet te hard ofte niet te sacht; daerna set dat ghij verbonden hebt op een
suijwer plaetse daer niemant over gaet dan ghij alleen ende settet niet te kolt noch te warm.
Soo en heeft hij geen smerte noch weedagen en om den derden dagh soo smeert dat wapen
als ghij voor heen hebt gedaen en als ghij met den selven om gaen wijlt, soo en moet ghij
met eijgen wijf oft frouwen te doen hebben. [fol. 8]

515. [Teegen die kenckhoest een goede remedie.]
Teegen die kenckhoest een goede remedie, die meester Sijbbe Kamgieter is geprobeert en
goed bevonden.

Neemt knufloock en bergespeck ende maeckt daer een salfken van ende legget ende smeert
op die pulsen ende aen die slaep van den hoofde ende onder het hol van die foeten.

516. [Dit is een popkens dranck.]
Dit is een popkens dranck den exelenten die men fijnden mach herkomende van heer Frij-
dach canonnick toe St. Marijen tot Uitrecht, die welke met sijne probende is begiftijgt geweest
door den heere van Montfoort en die voorschreven heere Frijdach in danckbaerheit van
dien heeft die heere van Montfoort gegeven in fransijn geschreewen dan van hier die kopie
navolght ende heer van is.

Neemt in den ersten vitriolum ofte koperoot, sweewel, wieroock van elcx een half lood ende
i noote muschate, die klein is; dit gepulveriseert ende tsamen in een doexken gebonden. Item
neem noch 15 bakelar korlen gepulveriseert en gebonden in een ander popken als vooren.
Item neemt noch een noote muskate, die groot en schoon is of 2 kleine en sooveel geijn-
bers daer toe oft een weijnegh meer; dit gepulveriseert en in een doexken gebonden als
vooren. Item een hant vol knoppen van gagel ende een hant vol van roode kool ende een
hant vol matelieve met die wortelen en bladeren, deese drie tsamen klein gescherft ende
gebonden als verseit is. Item noch een halve hant vol sanipirola, philosella, flores neemix-
harum tsamen meede gescherft en in een doexken gebonden, dit voorschreven sijn vijf
popkens; die sal men tsamen hechten ende hangen se in een steenen kan, dat ze den boo-
dem niet en raeken ofte roeren en vollen des op met goeden rijnschen wijn ofte met goet
bier en stoppen se boven wel dicht toe ende sieden se in een keetel met water den tijt van
ses uiren langh gestaedigh en op die wonde sal men leggen een rootken bladt en maken dat
wel drooge tuisken die handen ende leggen die slechte sijde op die wonde; ende die wonde
en sal men niet wasschen met den dranck, maer met goeden rijnschen wijn ofte bier, dat
out [o: is] maer den sieken moet een kroes ofte kop op sijn selfs hant hebben van deesen
dranck sal men ’s avonts en ’s morgens nuichteren drincken en dat warm en daer versche
botter genuigh in gedaen; hiervan gedroncken 5 a 6 dagen achtereen geduirende; is ’t sake,



dat u dochte dat den patient seer kranck is, soo moet men die kruiden het derde part mijn-
deren, dat is te verstaen van die kruijden het derden diel minder te neemen en de anders niet;
tot deese kruijden sal men neemen een hant vol heijdens wondenkruijt ende scherven ’t kleijn
enden binden ’t in een popken alleen ende doen ’t meede in een kanne als voorschreven, wat
meer is slae[o: xxx] [fol. 9] Met deese omgeschreeven dranck sijn ontallijke menschen meede
geneesen ende geholpen die tot der doodt toe sijn geque[+t]st geweest, armen en beenen ge-
brooken hadden en daer die meijsters geen raet meer toe en wisten als veel menschen binen
Uitrecht is bekent is. Probatum est.

517. Voor een druijpaert geprobeert.
Neemt erst voor 3 stuivers comfesto hamach met hoenich gemenght tot een purgaetie en
des derden daghs soo weeder ’s morgens vroegh voor eeten ingenoemen met een mes al ’t
gelijck, telkens 2 a 3 uiren daer op gevast, ofte andere goede pirogeren pillen tot sulken ge-
breck bequaem en in deesen boeke wel verhaelt en beschreven erst gepergeert. Soo neemt
een glaesken met spijckolie en terpentijnolie samen onder malkander vermenget en neemt
des avonts en ’s morgens 25 a 26 a 30 druijpen daervan in een leepel met goede franse wijn
ende ingenoemen sinde. Soo drijnckt er datelicx wat franse wijn na, want ’t is seer bitter en
dat beneemt die bijterheit en datelijck die roock van die olie en smeert in manlijckheit ’s
avont en morgens unguento albo in den apoteeck wel te krijgen die pijpe der manlicheit
prijnsepalijck van achteren tot fooren ende tot het eijnde uit en sal u seer haest en wel ge-
neesen. Probatum est.

518. Voor die niet wateren ofte die geen waterlossijnge en hebben.
Vennekool wortelen en siet se in franse wijn ofte bier en drinckt daer af warm ’s morgens,
mijdaghs, ’s avonts een roomervol sonder anders luitel te drincken dan hiervan. Probatum.

519. Item voor ’t voorschreven gebreck om te wateren.
Rijdder wortelen ende siet se in franse wijn ofte bier ende lecht se vrij hiet in een doeck
onder op u lijf ende op u blase.

520. Om swellen om en aen ’t lijchaem te doen verswijnden ende en vergaen.
Räder wortelen en siet se in fransche wijn ofte bier ende drijncket daer af al warm. [fol. 10]

521. [Wonddrank.]
Een ander daer die popkes op een ander manier verandert zijn voor wonden ende quet-
suiren van buiten.

Neemt vittriolum een half lood met een notemuskate elx bijsonder gestooten en in een
popken gebonden.

522. [Wonddrank.]
Ten 2 een half lood wieroock met een notemuschate gebonden in een popken als voor-
schreven is, maer erst klein gestooten.

523. [Wonddrank.]
Ten 3 een half lood sweewel met een notemuschate gestoten en gebonden in een popken
als voorschreven.

524. [Wonddrank.]
Ten 4 fijftien korlen bakelaer met 2 goede klanen witte gijnber en 2 goede muschaten; dit
tsamen gebonden en gestoten als voorschreven.
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525. [Wonddrank.]
Ten 5 een half lood gagel gestoten, sicaewortel, angilica een half lood, roode kool, roode
bijevoet en vioelen bladeren van elx een hant vol; dit tsamen klein gehackt en bijeen in een
popken oft saxken gedaen; en is ’t saxken te groot, soo magh men der twee van maken; dit
alles bereit en geuseert en gedroncken ende die wonde gesuiwert, alles op die maniere als
men in voorgaende recept heeft gemelt. Probatum est.

526. [Wonddrank.]
Eenen anderen seer goeden oprechten wontdronck door den heere van Gramsberge mon-
sieur Azewijn gekomen van heere Vrijdagh kanoninck van Sinte Marijen tot Uutrecht. Wel
geprobeert.

Neemt in den ersten sineker; wijnter groen, betonie, varon, eerumpris, ambrosianus ofte
bus selfs, sentauria, konifil[o: a] die grein, bekenboom, penninx bladen van elx een hant
vol, die wortel van konsalida maijoor, 4 lood ofte drie rooden biju[o: oet], ock en hant vol
tien ofte twalf kreeftsoogen; dit tsamen ge[o: bon] den in 2 kanne rijnsche wijn ofte voor
schamele persoonen in goet bier op die helfte daervan gedroncken en oock die wonde
daer meede gereineght ende gewasschen en een kool blad op die roester warm gemaeckt
en op die wonde geleghet en sal niet valigeeren, gehouen, gesteeken, geschooten als daer
geen darmen sijn gequest. Probatum est. [fol. 11]

527. Additien. Voor een hooftwonde.
Doet er in betonie een hant vol; als er ’t fuir in koomem wijl als het leedewater er uit loopt
een hant vol rosemarein; als er een stuick lood ofte ijser in die wonde gebleewen is, doet
er toe een weijnegh sigillum satamonis te weeten die wortel sigillum mijranij.

528. [Middel tegen jicht.]
Een waerachtijch stuick voor groote pijne in armen en beenen van het fleresijn in die leeden.

Neemt een peekelheeringh; schillet hem ende neemt het kuijt en het bennenste graetken
daer uit ende snijt hem in kleine stuicken en neemt dan suier roggen deegh en stoot den
heerengh klein in een fisel; dan stoot den deegh daer onder en menget wat met rooden boolus
om niet te kennen en lecht dat als een plaester op een schoon lennen doeck; slaet daer op daer
pijne is; het sal met hulpe van Godt vergaen; als ’t komt weederom oock alsoo.

529. Een dranck voor die schorbuijck.
Neemt waterkerse, bekebonge, fenickul, fioelen blaederen ana [manipulus] 5, lepel bladen
[manipulus] 1, consoxi [manipulus] 5, lumijen kruijt [manipulus] i, fume storra ana, binnis
rinsgs, kroes; dit gebruickt na der hronst. Probatum est.

530. Voor opstijgen der lijf moeder in een froupersoon.
Waeter, peeperwortel, i half sencken muskaete, dit tsamen gestooten in een farntien fransche
wijn en door een doeck gedaen; die muskate op ’t laest, als door den doeck gedaen is, daer in
doen, dit tsamen wat warm opgedroncken. Probatum est.

531. Item voor die lijf moeder.
Kladde wortelen en siet se in franse wijn of bier een tit langh en drinckt des awonts en ’s
morgens een roomer vol van, warm niet al te veel ofte fack, opdat sij niet voor die blase
en schiet al te haestegh gestilt en wort en alsoo het waterlossen beneemt. [fol. 12]



532. Voor pine ende weedum des hoofts.
Neemt kamillen water; wrivet dat hooft daer mede ende van deesen water gedroncken;
verdrieft ock die pine des hoofts.

533. Een ander.
Neemt galigaen, leght die onder die tonge, dat weeret dat hooftwee.

534. Een ander.
Neemt beijde handen vol solts en maket dat solt nat [o: met] wijn eeck ende holt soo langh
als dit solt drooge is, dat mack weeder nat, dat doe soo vaeck als droogh is.

535. Een ander.
Is die mensche soo kranck in ’t hooft, dat hij niet weet wat [o: hij] doet ende hij niet staen
en kan en met den tanden knarset.

Geeft hem belonie water te drincken der avonts en morgens.
536. Een ander, die groote hitte in ’t hooft heeft.

Neemt roos water, dat wit van eijeren en frouen melck wel door en ander geslagen; een
doeck daer ine genettet en als die drooge is weeder vernieuiet en op dat voorhooft gelecht.

537. Een ander, die dat hooft verkoldet is.
Neemt nagelen; steeck se aen dat [-se aen dat] se branden; nemt een klein trachter, die
steelet daer over en laet de roock door den trachter in den nuise loopen; alsoo mach men
oock met mijrrhe doen. Soo loopt daer ock veel waters uit, mastich mach men ock soo
doen als ’t hooft verkoldet is.

538. Een ander als ’t hooft verkoldet is van loopen ofte arbeijdt.
Neemt gengber gestooten en lecht die op hiete koole ende laet den roock een goede wijlle
in den nuijse ende mont gaen; legh dij daer meede warm te bedde. [fol. 13]

539. [Middel tegen slapeloosheid, psychische klachten]
Een ander als een dat brijen gesoncken ware dat hij niet slapen konde ofte mal van hoofde
ware.

Neemt i hant fol verbena, i hant fol lawendel, ossentongen, comfilie, camellen bloemen,
roosmareijnen van een ijeder een hant fol, een muschaat; neemt farchge karnemelck en
hacket dat kruijt seer kleine; siet dat met den anderen op en maeckt een bondelken van
lijnntijwant oft doeck soo langh dat hij den krancken om dat hooft kan gaen; doet dat
kruijt daer in en legget den krancken om dat hooft soo warm als hij dat mach lijden; als
’t kout wort, soo maeckt het telken weeder warm in den pot daar ’t in gesooden is en lecht
hem weeder om ’t hooft; maer ghij moet het bijnden boven den ooren en niet beneeden.

540. Een ander voor groote pijne des hoofts soo dat men schier van sijnnen wert.
Neemt een leevendijge aal, bewaert in een smal klein lennen doeck, dat dij om den hals
mach en laet hem daer soo lange om sitten als den aell doot is; helpt dat dan noch niet, soo
neemt een ander aell en doet als fooren soo langh als ’t beetert.

541. Van den oogen voor roode en vuerege oogen.
Neemt een half quarte rijnse wijn voor een witten lapis calaminarius; doet dat in wijn
klein gestooten en roert het te samen ende laetet staen neegen dagen oft [o: minder]; ende
druijpt hem in ’t oopene ooge met eene muselschulpe awonts en morgens; is daer vuijr in,
soo toeknieset huisloock ende doet daer frouwen melck in; bindet hem dat op den oogen,
soo treckt dat fuier daer uit. Dit is faeck versocht.
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542. Een salve voor seerige lijppen.
Neemt ong[+e]solten botter, was, hoenigh, hoonestumen van een ijeder eeven feel; dit
smeltet tsamen. [fol. 14]

543. Foor ’t flie in die oogen.
Neemt een quaerte rijnse wijn en een hant fol solts; doe dit tsamen in een mesken becken;
laetet daer 9 dagen en 9 nachten in staen; gietet dan in een glas, soo is ’t bereit; daervan
awonts en ’s morgens een dropelken in ’t ooge oopen gedaen ende holt dat ooge wel oopen,
dat dat water daer wat in drieft.

544. [Middel bij oogaandoening.]
Ock neemt suijpen melck of karnemelck; siedet een van dien, doet er wel botter in ende
daer meede den oogen wel gestoovet ofte gebadet, soo dat het ooge daer ower wort ge-
holden ende doen se faeck op en toe, dat den wasem daer ine koomt; is daer hetten in of
fuier in, soo legget huisloock met frouwen melck daer op, als booven.

545. Een ander voor ’t flie.
Neemt een appel ende braet die; als hij gebraden is [-so] soo neemt dat weeck daer van een
weijnigh be[o: xxx] een van den blawen seenuormen daer in ende laet hem dat op slucken,
soo leevendigh den anderen daghs 3 den derden daghs fijf, den vierden daghs 7, dat moet
9 dagen duiren des morgens nuichteren ende hij moet daer een stond op gaen wandelen.

546. Een oogewater te maken.
Neemt wijnruijt, alsum, duisentblad, honstongen, s[o: e]lida, huisloock; dit tsamen ge-
hacket als moes ende rinse wijn daer ower gegooten ende laetet staen weeken twie of drie
dagen ende dan gedisteleert, soo is ’t gemaeckt.

547. Remeedie en is een expert beproeft stuick tegens die ambeijen.
Neemt mosselschuilpen, brandt die in fuir en hel van den schuilpen, kloppet klein ende
seftet door een sijft, legget als dan op een schoon lijnnen doek en dat op die ambeijen al
te met farchs geleit; et geneest. [fol. 15]

548. Een konst foor doofheit.
Neemt schier aell, die fersch is; mackt die toe ende siedet hem erst gaer; daerna bradet
hem in een panne; druickt dat smeer daer uit; doet daer frouwen melck in dat haer eerste
kint is een soon; nemt een eijer, dije sal men drogen in een panne op dat fuier ende te
wrieven se gaer klein in een muster mullen; doet daer oock wat huisloock sap toe; dit latet
te hoope op sieden, soo iset reede; druipt den mensche een weijnegh in dat rechter oore
erst, daerna in dat ander, soo heet als hij dat lijden kan.

549. Purgatije teegen die pocken.
Neemt fennekoolsaet, anijszaet, komijnsaet, daucsaet, bakelaer, ronde holswortel van elx
een loot, kamelle bloemen, mellilote, sentauria, alsensaet, witte mentewortelen van alant
van elx i [manipulus], ses lood soethout altemael gestoten en tsamen gewreeven in duin
biers; siedet tsamen op die helfte; daerna kleinset stif door een doeck en smijtet gruis wech
en dat klaer fult ghij dan in een nijen aerden pot en doet er dan in 2 lood senne bladen, i
lood agaricus, een half fierdeloots koliquent; bewaert se in eenen kanne dicht toe gestopt
en als ghij te stoell wilt, soo neemt al warm een glaesken vol; ghij meught daer oock wel
twee twie ½ suijcker bij doen.



550. [Een expert resept foor ’t watersuicht.]
Een expert resept foor ’t watersuicht en wel ower die hondert persoonen daer meede ge-
kureert erga sartium. Probatus.

Neemt een menglen brandewijn, die goet is, 2 lood genever beijen, 2 lood witte bakelaer,
i lood witte gengeder met 2 lood witte suicker kandij, dit tsamen gestooten ende in den
voorschreven brandewijn gedaen, ’t selvege als dan wel omger[o: oer]t, daervan moet een
man persoon ’s morgens en savonts en ock mijddachs drincken 2 kleine roomers vol, dan
morgens en awonts ende mijddaghts als ’t te pas komt; dan een frou persoon op voor ver-
haelde [o: wijs] telkens een kleine roomer vol als dan daer van settet water af met pars
ende geneest. [fol. 16]

551. [Remedije foor seere beenen ofte scheenen.]
15. Remedije foor seere beenen ofte scheenen en ock [o: armen] seeren toereinigen en hiel
toe maken.

Neemt goet franse wijn; bette seer met een rein lennen doeck daer in nat gemaeckt en
daer meede gereinight; het verdrift den haer worm en dauworm en legget daer na een goet
heel plaester daer op; ’t geneest.

552. Teegen een druijpart.
R. sem rutg.-aq-caht. ana- [drachme] i-5 croc. mart. [drachme] i-5 nuc mosschata [drachme]
i-5 olis. [drachme] 2 canph. [scrupel] i comfest hamech [drachme] 2 misca fiat pulvis; hier-
van smorgens en savonts een dege schulp vol in fransen wijn en leepel vol in genoemen voor
eeten en na eeten een lange flaege en dan gesmeert met u[o: n]guent als voorschreeven en
neemt half wijn etijck en half water en wasckt ’t end van u besmette manlijcheit daer meede
morgens en awonts en ander sins seer dickwels en halter gestadigh soodanige doeken ower,
soo haest als droog sijn, maeck se al weeder nat wat men dit gebreck en oock alle gebreeken
eerder teegen staet hoe beter is. Probatum.

553. [Foor een besmette frouwe.]
Foor een besmette frouwe, die niet seer lange en niet dickwels door een onreine mans-
persoon is besmet geweest.

R. Comfest hamech [ons] i. diaturbit Rhal. [manipulus] [drachme] i½, aq. fumaria [ons]
4 ol. [d: fxxx] funi. Gutt. iiii misce fiat haustus.

554. Teegens gebrooken rijbben.
Neemt konsalido maior et minor bladen, bladen fan eertbesekruit, musooren en salie ende
peeper, siedet dit tsamen op die helft en geeft den patient 3 leepel fol eer men hem verbijnt.
Probatum est.

555. Tot hetselfde.
Neemt ongepinnigden hoenegh ende wijn asijn van elcx eewen feele, siedet te samen en
schuimet schoon, doet er dan soo feele meijsche botter in als die ander beijde fan drijnckt
dijckmael daghs 3 dagen. [fol. 17]

556. Een mondificatijf tot alle fersche wonden.
Neemt gemeijn hoenijgh, gewasschen terpentijn ana ii [ons], subtijl garsten meel i [ons],
safaraen gepulveert voor een half stuijver, den hoenich met den terpetijn tsamen smulten
ende laaten 3 a 4 walmkens geewen, dan settet vant fier en als ’t begent te koelen, soo doet
daer dat gersten meel in ende daerna den safaraen. Soo is ’t folmackt en als u dijnckt dat
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die wonde niet wil etteren en te droog is, soo doet daet in een doijer van een farsche hennen
eije en wat roosen olie, soo is ’t een goet digestivum om die wonden te doen etteren en als die
wonden te fochtijch sijn en dat ghij se wilt droogen, soo doet er in een weiniegh brande-
wijns en oft dit mondeficatijf te liemigh waer, soo doet er in i [drachme] ferkens ruisel en
siedet op met den hoenich ende terpentijn. Probatum est.

557. Tot hetselfde.
Neemt terpentijn gewasschen, een doijer van een eije met roosen olie; vermenght ’t samen.

558. Item een substan[-sta]tie om lange pillen die men achter in steeckt.
Een weinegh hoenegh ende een ferndel loots alue, een farndel loods koloquints; die korlen
gepulveriseert.

559. Een ander.
Neemt 4 lood hoenich, 2 lood spans groen, i lood alun, 2 lood wijnasijn.

560. 3. een ander.
Neemt 4 lood boomolie ofte kamillen.

561. 4. Een ander.
Neemt i lood witte wieroock, 2 lood terpetijn, i lood koperoot, 3 lood alun, i lood spaens
groen.

562. 5. Een ander.
Neemt 2 lood spansgroen, i lood bakelaer, i pint waters. [fol. 18]

563. Om pillen te maken om van achter in te steeken.
Nemt een leepel hoenich ende soo feele butter als een klein wallenoot groot is en wat souts;
dit tsamen geset op ’t fuier ende alle tijt roerende ter wil het siet en dick wort; en dit ge-
mackt in 2 a 3 pillen omtrent een kleine fenger lang. Probatum est.

564. 7. Noch een ander.
Neemt 4 lood was, 4 lood hars, 2 lood pick en 4 lood terpentijn en 4 lood bomolie en 3 lood
lapis kalaminarus, i lood witte wieroock, i lood mastick, i lood sijlver gleede, i lood se-
ruise, i lood sanguinis draconis, i lood mommie, i lood mirre. Probatum est.

565. Om een sterck korasijf te maken om een gat te maken.
Neemt 2 menglen loopent waters, i pont potasche en i hant fol leewende kalck; laet dat tsa-
men sieden en dan giet het op een bort terstont wort het stijf, dan neemt dat en doet het
in een glas en doet het dicht toe, dat er geen luicht uit en komt en als ghij een gat maken
wilt, neemt dat een erte groot; legget daer ghij het hebben wilt. Probatum est.

566. Teegen een schorfd hooft.
Ten eersten scheert hem al dat haijer af, dan maket enen brij van water en klein rogenmeel,
doet daer in hars ende wieroock, klein gestooten en gesooden. Smeert dat op een doeck ende
dat op een seer hooft en latet alsoo i etmael legen, neemt het dan weder af ende wasschet dat
hooft in bier en legget wederom een ander plaester op als fooren ende als ghij het plaester we-
derom af neemt, soo wasschet weederom als fooren en doet dat awonts en ’s morgens, soo
lange die quade haijeren wech sijn; dan soo maket het hooft hiel met deese salve. Neemt
quijcksijlver, spaens groen, koperoot van elx i lood, 3 lood versche botter, 4 lood barge-
ruisel, i lood honich, i lood bomolie tsamen en wel gearbeit, smeert daer met tot dat het
hiel wort. Probatum est. [fol. 19]



567. 2. Foor schorfde hoofden.
Neemt muischaten 3 ferndel loot, gengber 3 ferndel lood, caniel 3 ferndel loots, nagelen i
half lood, witte wieroock i lood, kooperroot i lood, seewel i lood, bakelaer i lood, roode
cool i lood ende marijabloemen i lood met die wortelen. Dit is een oprechte kunst. Pro-
batum est.

568. 3. Een ander.
Sweewel, stavesagera, een weinigh gingber, peeper, holswortel, bakularen; tsamen gemenght
met berge roesel, daermeede gesmeert. Probatum est.

569. Een kostelijke wondranck dikmaels goet befonden.
Neemt brant alun i half lood, lange peeper i half lood, staffijsarij een half lood, bertrain i
half lood; dit klein gepulveriseert en lange popkes van gemackt soo lange als fijngers. Dit
is een waerachtijge koonst. Probatum est.

570. Teegen dat podegra in handen ende foeten en is goet en oprecht bijfonden.
Neemt opiam soo groot als een ort met wijn ofte bier; wermenght en avonts in gegeeven
ende lange onder houden tot dat het geneest. Probatum est.

571. Teegen die tantpijn ende is oprecht en goet befonden.
Neemt een weinegh opiam, legget dat op die pijne aen den tant, het stillet datelijck die
pijne. Probatum est.

572. Teegens die hooftpijn end die nije sijckte.
Neemt smalle betonie en scherft het klein en strooijt daer wat solt in ende een weinege wijn
etijck en op dat voorhooft gebonden; het geneest met [d: geege] godes hulpe [fol. 20] [i.m.:
een tekeningetje van een raster met daarin het woord ‘SATUR’] [i.m.: 155]

573. [Teegen die koortse.]
Teegen die koortse een goede konst ende is is beproeft tot Dockum en feele menschen mee
geholpen.

Neemt een boncke die wit is van een doot mensche; scherfget daer wat van; geeft het met
wijn ofte bier tot een dranck; soo neemt noch een, het sal wel helpen met Godes hulpe en
is feele geprobeert en goet befonden aen feele persoonen. Probatum.

574. Teegen die koortse en is probeert in Duitsland en feele menschen meede gehulpen.
Neemt een haren klein gestooten tot pulver ende neemt een mes oort en nemt op het pint
een weinegh in wijn in een leepel vol tot een dranck ofte een ou[o: de] mensche 2 parten
in met bier als ghij geen wijn kan kriegen. Probatum est.

575. [Een ecxcelente konst voor een frouwe, die gebrooken is.]
Een ecxcelente konst voor een frouwe, die gebrooken is dat tot haer froulijckheit uuthanght.

Neemt 5 lood maghden was na dat gebreck groot is ende smelt dat in warm water en
mackt daer een ronde bool van, duwt daer met in die froulijckheit; het is sonder sorgen
en het blijft in. Probatum est.

576. Foor die giele sieckte, die niet in neemen kan ende is geprobeert tot Dockum.
Neemt 3 eijers fersch gesooden met die wortel van [-sel] seledoni ende een stuick krijt
ende dat gestooten in een fijsel ende op beijde die pulsen geleijt en onder het hol van beijde
die foeten en dat 3 mael gedaen. Probatum est.
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577. Een ander voor die selve [d: gele] geelsu[o: cht].
Seledoni 5 wortelen bij die wijnter 5 wortelen bij die somer feel kruit van seledoni en wat
safraen gesooden [o: xxx] melck en gedroncken. Probatum est. [fol. 21]

578. Om te weeten oft die aen ’t gebreck leeven of sterven sal.
Neemt i goede muskate, stoot tot pulves, geeft hem dat te drincken met warm bier; geeft hij
dat ower, soo geeft hem noch eens, alsoo geeft hij dat weder ower, soo is het faerlijck om sijn
leewen.

579. [Teegen den stien.]
1. Teegen den stien daer die keijser meede geholpen is en breeckt die stien in die blase en
doedt in stuijken afgaen.

Neemt eijken looft; disteleert daer water aef ende laet dat 8 dagen in die sonne staen ende
neemt ’s morgens en ’s avonts een leepel vol in totdat hij af gaet. Probatum est.

580. 2. Teegen den steen.
Neemt alle weeken 2 dagen 7 ofte 9 damberen beesien en een weinegh steenbreeke, soo
breeckt die stien en gaet [o: xxx] in kleijne stuijken af.

581. [Een excelente konst om die bloetganck toe geneesen.]
Een excelente konst om die bloetganck toe geneesen bijnnen korten tijt, dat bij Sijmen
Kuijper dickmael is geprobeert ende goet bevonden. Probatum est.

Neemt i leepel vol boomolie morgens en awonts totdat het beetert tot een dronck.
582. Een ander voor die bloetganck daer Willem Goutsmit is geprobeert.

Neemt een kanne faer koemelck en een kop vol schoemakers berck met een groot stuijck ofte
2 stuijcken weijten boll en dat tsamen wel een half uijre gesooden en door eenen doeck ge-
daen en daer een leepel vol van in genoemen morgens en awents totdat het beetert. Proba-
tum est.

583. Die sijn water niet maken kan, dat hij terstont watert.
Neemt rijnschen wijn en weijten seemelen en siet daer een brij van; lecht op die blaese, hij
sal terstont water lossen.

584. Foor die pest een goede konst.
Neemt klade wortelen en snijt die in stuijken en kooket die in water; hiervan gedroncken
morgens en awonts [o: tot het beetert]. Probatum est. [fol. 22]

585. Om die peste te geneesen.
Neemt kladde bladen, koockt dat in stroomtwater, is het bitter, soo doet hier wat suijker
toe ofte seeroop, hier van in genoemen na geleegentheijt dar saaken. Probatum est.

586. Noch een goede konst voor een die dat lijf uit gaet.
Neemt die doppen van eijers daer de kuckens uut sijn ende pulverijceert wel klein en men-
get dat pulver met roosenolie en smeert daer meede en bijndet daer op; het is waerachtijch.
Probatum.

587. Teegen die toverije een dranck.
Neemt verbena met die wortelen, bijvoet met die wortelen, alsem met die wortelen ende sen-
negroen en settet in loopent water; neemt dan sendauwe met die wortelen en doet se in dat
water; doet daer toe finne drieakel, doet daer toe wijruite en smalle salie met die wortelen, kruis
wortelen, betanie met [-met] die wortelen, dat water sal een pont swaer sijn, die kruijden van
elcx een hant vol wel tsamen gef en alle dagen gedroncken een wijnglas tot het beetert.



588. [Een exelente konst voor groote pijne in die leeden, in die ruuge, lenden en
schouders.]

Neemt een nije panne; doet daer duijn sant in; mackt die soo warm als ghij lijden
meught, in eenen doeck daerop geleijt. Probatum est.

589. Pastoor Sijmens konst tot Dockum om een groote sijckte te geneesen.
Neemt i farndel pont fijgen; en kockt se in een menglen bier; hier soo feele van als hem
luijst tot het beetert; het is geprobeert bij meijster Sijmen tot Dockum. Probatum est.

590. Een seer schoone konst voor een landuijrende sijckte en is geprobeert tot Dockum.
Neemt een nije panne ende maeckt die hiet ower ’t fuijr en doet daer en hant vol sout in en
droght dat eenen langen poose en stricket in drie dielen en spreeckt in den name des vaders,
des [d: soons] ende des des heijlegen geest en schept een kop fol stroomst waters, dat moet
ghij teegen die stroont opscheppen; drinckt dat een reis op. Probatum est. [fol. 23]

591. [Een goede konst voor die gieele sijckte.]
Een goede konst voor die gieele sijckte, die Gerke Boorsma dickmael heeft geprobert aen
hem selfs en meer andere persoonen.

Neemt roode pierwormen en krubben ende roorijdder wortelen en een menglen faer
koemelck en laet dat sieden op die derde part ende teemsent door een schoone doeck en
drenckt het in 2 morgens, is et en sterck mensche van natuijren, en isset een kranck mensche
van natuijre, soo neemt het in 4 morgens en ghij moet die pieren en die krobben oneffen
neemen en neemt die roorijdder wortelen en gebruijket. Probatum est.

592. Om den kancker te geneesen.
Neemt hoenigh, atrnnep siet te samen met wijn in een panne ter tijt datet dick wordt; dan
smeert; hij sal genesen. Probatum.

593. Om den swarte kancker.
Neemt eenen mol; barnet hem tot pulver; wascht die kancker met azijn, dan strooijt die
pulver op den kancker, dan neemt goeden koolbladen, leght daerop; neemt van die swarte
schallebitters, barnet in een nieuwen pot, stroit die aske in dat gat daer die kancker ine is; hij
sal geneesen.

594. Kancker die doodt is.
R. Honde quaet; brandet tot pulver; doet dat pulver dar op; ’t is ock goet tegens fijstelen.

595. Swarte kancker in die mont.
R. Neemt [o: atrnnep]; maeckt tot pulver; menget met hoenig; doet dat in die mont al nuch-
teren ende en willet daer meede niet geneesen, soo neemt aluijn; menget dat met atment
ende honich; doet als fooren. [fol. 24]

596. Om den witten kancker.
R. Spaens groen, zeem, azijn; dit sal men te samen wrifen op eenen stien, dan spoelt u
mont met lau water; doet dan den pulver op den kancker.

597. Om den kancker.
R. Waermoes schotel fol calx i oft al so fele als ghij in een lode klocke meugt doen; dan neemt
een glassche andivij waters, i glaeschens waters van sentauria; spienget over die kalck; lat dit
dan te samen disteleeren in een cloock; doet in dit voorschreven water i fierendiel siepe, 2
witten van eijeren, 2 leepelen van weiten bloemen; dit menget al te samen ander malkan-
deren; hiervan maeckt een plaester; leght hem in den mont oft aldaer van noode sal sijn
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eenen dagh, hij sal daers onder sterven dan soo neemt die kruijmen van wit broot, menght
met wijn; daervan maeckt een plaester; lecht op den kancker; eet hij ’t sat en is niet doot;
spoelt dan u mont 2 a 3 dagen met dat voorschreven water, soo moet hij sterven. Probatum
bij Meester Pieter van Wookum in Frieslant.

598. [Als eenen mensche sijn zijde soo seer doet dat hij hem niet lijden kan.]
Als eenen mensche sijn zijde soo seer doet dat hij hem niet lijden kan ijoft hem duijnckt
sij[+n] sijnnen te verlie[o: sen].

Soo neemt goutbloemen bladen, salie bladen, warm in een panne op ’t fuijer, dat dan
lecht op een kleed ende lecht al warm op die sijde, hij sal gen[o: e]sen.

599. Kontra pleuresum.
R. Roode holswortel 2 lood, mirre i fierendiel lood, drakenbloet als een klein boon, dit sal
men den krancken te drincken geewen met aqua enduve ofte plantack ofte met waerm
bier. Probatum a multibus. [fol. 25]

600. [Teegens kranckheit van ’t gesichte ende donckere oogen.]
A Teegens kranckheit van ’t gesichte ende donckere oogen. Soo wel jongen als ouden en
soo wel een gesonde als sieke en dat dickmael beproeft is geweest ende overmits welcke ijck
sach tot eener tijt drie gebroeders verlost van ’t gebreck des siens. [c: Deze tekst stond oor-
spronkelijk bij recept 605.]

In den ersten sal men dat hooft pergeeren met pillen trootus en damartive pulver van
mastick [drachme] ii, coloquint [drachme] ii, dor bit sticades ana [drachme] ii pullegud
marmid, dat stecades voorschreven confiseert met fennekool sap. A. Hierna sal men nuit-
ten dit narbesop larbesop eloetuuarum des awonts en des morgens alduis soo sal men ’t
maken. R. Wortelen van selidonie ii [drachme], wortelen van lubbe stroeck ende fenkool
ana i [drachme], sileris montani i [drachme], sapevrage i [drachme], holwortel, winruit,
efrasie ii [drachme], fencoolsaet, dillesaet, caruij, anijs, comijn, i [drachme], alansworte-
len, ijzsaet en conijt van nieijeraen ii [drachme], isoope i [drachme], miralolanob condi-
torium maris, gariofelen nagelen ende sticanardus an i [drachme], safraen, cubbebe, caneel
carmuigaliga ana i [drachme]. Dit sal men pulveriseeren en mengen ’t met drie annen
alexandre en corfiseert met witten geschuimden hoenich en als dit voorschreven elctua-
rum aldus gemaeckt is, soo sal men ’t nutten des awonts en der morgens i [drachme] ende
als den patient dit elictuarum gewaen is geworden acht dagen alomme. Dit doet in sijn
ogen van deesen colerum dat men aldus mackt; R. die galle van ene haen, ael galle, hasen
galle; dese menget al te samen met een luijtel klaer water en doet daer een luijtel hoenich
toe ende doet dat in een fat van mesken oft coperen en laetet daer alle weegen ende ‘savonts
als men slapen gaet; smeert en bestrickt die oogen met desen colisui, maer sijn kracht is
wonderlijck, want het cureert den geenen die kranck van gesichte waren, ’t geeft hen weder
goet gesichte en dit corirum sal men besijgen en orberen een maent langh also feel als
men van doen heeft ende van deesen electuarud ock te nuitten jaren eens in die weeke in
de sonne des daghs als men die colerum beesiget dan soo sal men van den electuarum be-
sijgen des awonts en ’smorgens voorschreven. Is goet bevonden. Probatum est.

601. Om oogen die seer jucken.
Comficeert 5 lood aloue met fennekool en set met een kooperen fat 10 dagen lanck in die
sonne; daerna soo doet [o: in die oo]gen. Probatum est. [fol. 26]



602. Om peerlen ofte fellen op die oogen af te doen.
Neemt witten gengeber wel gepulvert, i lood gebro[o: ken] eecluve, een pintije wijnazin
half, dat is een middeken, dan neemt half soo veel sap van selidoni, dat is schelwortel, als
die wijn dit giet die wijn edick in dat vat; dan laetet alsoo staen weeken 2 dagen en 2 nach-
ten, dan soo neemt van dat voorschreven t ’s avonts als ghij te bedde gaen en laet in u ooge
druipen 2 a 3 drup. Dit doet soo lange tot dat het felleken los is geworden en ’s avonts als
ghij in u oogen gedroopen hebt soo neemt klein safte doeijkens ende bint die op u oogen
om dat nat daer te beeter inne te blieven ende blijven daer fellekens in die oogen hangen,
soo sal men neemen i klau gengbers en kauen die met die mont en met den adem tochte sal
men in de oogen adamen ende hout op, spalckt die oogen met den handen dan soo sal men
neemen eenen sijlveren spelde plat gemackt ende schrap die felekens daer meede soetelijck
af en dit blasen moet gedaen sijn bij een ander. Probatum bij meijster Huijbrecht van Aken
aen eenen blijnden die 40 jaer blijnt geweest was ende heeft mij dit geleerd.

603. Om donckere oogen.
R. ’t sap van schelwortel ende fenkoolsaet; doetet in een sc[o: hoon] vat ende latet klaren;
dan soo giet dat klaer booven af een ander vat ende hout dat voor uw ooge; sij en sij soo
d[o: on]ker niet of sij worden klaer. Probatum est.

604. Om quade oogen.
R. Betoni, selidoni, wijnrute, fennecel kruijt ende ver[o: b]ena, van elckx eeven veel; hier van
disteleert water; do[o: et] in een schoone p[o:an] kanne, dan doet daer in wat witte klami
ende reert te samen wel om. Dit dit water heeft macht om alle fleck[o: en] en fulnisse ut die
oogen te driewen. Probatum est.

605. Oogen daer een flij opwast.
Neemt campher ende witte klamije druit, die op wijn gen[o: omen]; dat in ’t ooge gedaen
verdrieft dat flij. Probatum est. [fol. 27] [i.m.: dit moet men op de ander blad leesen hier
foer bij den A [c: zie 600]

[c: Manuscript is aan de rand licht beschadigd.]
606. Om wonden die niet bloeden willen.

1. R. Pipecruit ende huijsloock; stoet te samen; dan neemt terven meel met hoenich;
menght dit al te samen. Leght op die wonde.

607. Om gerunen bloet van wonden ofte fallen.
2. R. [d: seer] Sijrepe violaet ende agua sambn[o: ij], agua ebuli en pulver van senij; menget
te samen met bier; drincket al warm. Sonder twifel ghij sult ende ’t sal dat veronnen bloet
doen smelten ende het sal hem te samen afgaen sonder pinne ende deesen dranck hebben
versiert deese drie meijsters Sellerne. Probatum est.

608. Wonden te reinegen.
3. R. Garmbe ofte duijsent bladen; stort met witte vanijeij ende met een luijtel hoenich;
lecht op die wonden, dat reinecht die wonde.

609. Bloede der noose.
4. R. Klene nettelen en wrieft die soo datet sap ende nat daer uit gaet en dan wrieft met die
nettelen den mensche sijn handen, bennen, sijn voorhooft en sijn tuupeten bij sijn ooren
aen beijde sijden van den hoofde; ’t sal stempen. Probatum bij Gerrit van Monster.
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610. Aderen en leeden bloet stempt.
5. R. Wieroock en aloue, dit sal dick gemenght of gepulverisert stopt als fooren voorschreven.

611. Vor sprooten ende flecken in aengesicht.
6. R. Wijn en siet se met hoenich; smeert dat aenschijn daer meede; sij sullen vergaen. Dit
voorschreven is om flecken. [fol. 28]

612. Om spooren te verdrieven.
7. R. Gamedria; siet se in sterkene wijn; drinckt daervan en bestrijckt ou aenschijn daer
meede.

613. [Middel tegen sproeten, pigmentvlekken en pukkels.]
8. Item om sprooten flecken ende pokelen, die root sijn in ’t aengesijcht, welcke pokelen
men heet roode opsitatis ofte burdulus.

Ende ter wijlen dat se jonck en nieuwe sijn, soo drooght bakelaer in die sonne opdat die
schorssen afgaen; dan mackt pulver ende menget met hoenich, hier meede smert den aen-
schin, men bade dit sal ’t verdriewen alsf[o: ooren].

614. 9. Item noch om spooren.
R. Eenca dat is witte mostardsaet dat staet ende menget met hoenich; smeert die mensch
daer meede; ’t sal vergaen.

615. Item om een lazers aenschijn te geneesen altijt schoon ende gesont te blijevet.
10. R. Littergirrij, argenti sulphuer ana; stoot dit te samen tot pulver ende doet in een
doexke en bijnt te samen als een balleken ende hanght in een sterken wijnazijn 3 of 4 dagen
lanck; daer meede bestrickt dat aengesijcht smorgens en awonts 5 oft ses dagen lanck. Item
dan hebt noch een bakelaer van de voorschreven pulver al fersch gemackt, dat gehangen heeft
5 a 6 dagen in rooswater ende meede bestrickt dat aenschijn 5 oft 6 dagen lanck, dan maeckt
een salve van littergirij, sulphinx end [o: ndcurven] ana; te samen klein gepulveriseert; ge-
mencht met soo veel gansen smout angesouten tot dat een duine salve wort, daermede
dat aensicht alle awond 6 awonts langh, dan sal dat aensicht seer leelijck en angeseert en
onsien worden; dan wasschet af met warm water daer swarte zeep in gesolvert; soo is ’t fol-
maeckt. Probatum. [fol. 29]

616. 28. Teegen een qade borst.
1. Neemt die wortel van tamasche ofte luijbestock, stoet die, drinckt met wijn. Probatem.

617. Een ander.
2. Neemt isope, doet in een pinte weij ofte meer, siet op die derde diel daervan, drinckt ghij
sult geneesen.

618. Een ander.
3. Neemt ii loot soethout, i lood anijs, i lood fenekoolzaet, i lood corijander, 5 lood genber, 5
lood comij, 5 lood grij, 5 lood folij mackt 6 lood ende dit stoet al te samen tot pulver; dan soo
neemt teegens elcke loot pulver i lood brood suijcker; menget die al te samen; dit eet in u
spiese of dranck; ’t sal uu die borst seer saften. Probatum est.

619. Een ander.
4. R. IJros, kalament ende ijsope van elx een hantvol, soethout, anis i lood ende 7 fijgen, tien
rosinen, die steenen daer uut gedaen en siet die al te samen in een nieuwen verglaesden pot
in fier pentie waters op die helfte; drinckt daervan 2 glaskens ’s dags al lau ’s morgens en
awonts. Probatum.



620. Een ander.
5. Neemt gerwe, betanie ende verbena van elx eeven feel; dit stamt te samen; dan menght
water der van drinckt daer des morgens en ’s awonts al lau. Probatum bij veel doctors, die
hier in akordeeren met malkanderen.

621. Teegen ainborstijcheijt.
[6.] R. Akeren drocht in den oven; doet die schellen af; stoot se klein tot pulver; doet vele
suijker toe en eet; ’t sal vergaen.

622. Quade borst.
[7.] R. Water gedisteleert van frouwen seegel, dit is besonder goet. Probatum.

623. Om ’t harte te reijnegen.
[8.] R. Wijnruite siet in weij, drinckt hiervan, dit reinecht dat hart boven maten en boven
alle denck. [fol. 30]

624. 9. Seer boorst.
R. IJsope sap met wijn gemenget; siet toe samen totdat die meeste diel versooden is; ete
drinckt hiervan.

625. 10. Quade borst.
R. Rijs gesooden in wijn ende menget daer een dooij van een eij, kamillen olie en lecht al
warm daerop; dat verdrijeft die hardicheit.

626. Om bloet te stijmppen.
11. R. Gansen dreck; hout foor die nuijse; ’t sal terstont stempen. Probatum.

627. Selfde.
12. R. Die bladen van die wijngaert als sij eerst uutkomen; droocht die; maeckt pulver daer-
van; doet in die noose gaten; ’t sal terstont stempen ofte neemt pulver van wijnruite met wijn
edick en drinckt dat en bint uwen kleine fenger al fast. Probatum.

628. Om wonden te stempen.
Betanie; stoot se al kleine; bint die op die sij, sal stempen oft nemt winruijt, stoot se wel,
lecht op die wonde.

629. Om die koud gicht te verdrieven.
1. Neemt het smeer van een wilt hart; smeert dat in een tesken; smeert die steede daer
meede als ghij ’t passe hebt voor een eijken vier; dan leght daerop eenen vullen warm
doeck: ’t sal vergaen. Probatum bij mij selver.

630. Om den selfden.
2. Neemt klasse bladen; pluickt se op St. Jans nacht voor de sonne; doet se in een kanne;
stopt wel fast toe dan graeft se in die aerde; laet alsoo staen rotten tot den ander jaer, dan
so sal ’t salve worden; dan soo neemt weeder uit die aerde, smeert dan daer meede, als ghij
die gicht hebt. Probatum bij die meijster te Franeker.

631. Een ander.
3. Neemt alants wortelen ende ossetongen; staet dit te samen; meng[o: et] met sop van graue
orten, dan neemt rosel van en bergfarken; was 4 a 5 a 6 reisen wel van dat sout da[o: n] stoet
dat smeer met den voorschreven wa[o: s] ende soe smeert u met vort vier maer stot se tot
deser voorschreven sal men [o: dxx] men van ookernooten; die salve is beeter [fol. 31]
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632. Voor den steen.
Nemt bulsteren van rooden boonen ende backen daer asschen af; dan neemt een groote
pot voll [o: uiuee] want en laet dat wel sijeden, dan soo stort die aske daerin en roeret wel
om; nu als ’t wel gesooden is, neemt van dat water alle dagen drije leepel fol 14 dagen lanck;
dese raet leerde die [o: ucx] van Bergonden die mijne broeder van Vorden verlost.

633. Tegen den hoest.
1. Neemt petersijlie, venekoolsaet, soethout; pulvestart dit te samen; menget ofte tempert
met honich; eet alle dagen hiervan na den eeten; ghij sult geneesen ende doet wel viteeren.
Probatum.

634. En ander.
2. Neemt benenelle; stapt ende drinckt daervan met azin; oft, als men seer hoest, mater;
sijet met water en drinckt dae van.

635. Een ander.
3. Hoenich, versche buijter; mencht dit te samen in u mont legende; ghij sult geneesen.

636. Selfde en ander.
4. Neemt sterkerse saet, [-eet], eet met hoenich, ’t sal vergaen.

637. Een ander.
Neemt een pintie goede wijn en een pentie water; doet daer in een pentie soethouts; pul-
verseert een fieren loots roosinen sonder steenen; dit sal men tsamen een luttel op laeten
opsieden, dan sal men door een doeck en als dan soo sal men ’t daer in doen i lood kaneel.

638. Een ander.
Neemt garioffel, noote muskate en saferaen; en siet te hoope en drinckt daer lanck van; het
sal helpen, geleert van den heiden. [fol. 32]

639. Een ander.
Neemt 2 lood soethout, i hantfol rosijnen, die steenen daer ut gedaen, 8 fijgen, elcke vigh in
fier stuijcken gesneeden, 4 leepelen hoeneg, i loot anijs, i hantfol gersten, een hantfol ijsope;
dan neemt een quartier water; siet dat op ’t derden deel, hiervan drinckt dijckwels een
klein glaesken vol. Probatum est bij meijster Philerer Schatt meedekus des hartogen van
Ghelre.

640. 4. Om den stien te doen breeken ende lossen.
1. Neemt een kruijt genaemt cleene; stoet dat ende duiwet dan uut door een doeck met wijn
azijn; drinckt daervan een goeden dronck ende omdat men da[n>t] cruijt in den wenter
niet en vint, soo sal men ’t in den somer soeken; daervan water dijsteleeren en geven dat
in den winter te drincken als booven en daer meede is sijn lijden geholpen; die stienen
lossen als opt ende is besocht en goet bevonden. Probatum.

641. Een ander.
2. Neemt wingard bladen of ranken; brant tot aschen; dan neemt sterken ouden wijn;
mackt looge van die; laet 3 dagen staen; cleinst door eenen schoone doeck; daervan drinckt
’s morgens en ’s awonts al warm, hij sal daervan breeken. Probatem.

642. Een ander.
3. Neemt marckzaet, petersiliezaet, sterkersesaet, venkoolsaet ende kervelsaet; stampt al te
samen; mencht met den besten wijn, die ghij finden kont; siet dit te samen met wat hoe-
nich; drinckt daervan nuijcteren. Probatum. [fol. 33]



643. Een ander.
4. Neemt water van onse frouwen seegel; drinckt daervan; hij sal breeken haneeon oft
neemt die wortel van da[n>u]caes ende siet se in weij; drinckt daervan. Probatum bij
meijster van Mechelen.

644. Een ander.
5. Neemt olie van genesta; daer meede smeert onder die blase van die manlijcheit tot bijna
dat fondament. Probatem bij Hanerun.

645. Om ’t selfde.
6. Neemt gerwe, betonij ende ferbena ana [manipulus] i; dit sal men al te samen stooten;
dan sal men mengen met water dit gedroncken des morgens en ’s awonts, segen deesen
meisters macor Galeene en Polines, dat geen orberlijcker noch mits deesen mediaene enix
totten stien in die blase [o: lenuden]; ende hier op ackorderden Geraeedma Nicenia ende
feel pleegen die meisters dese meedekomenten ex platu.

646. Een ander.
7. Neemt die doppen daer die bonen in leggen of in wassen als sij noch rijp en sijn; diste-
leert water daervan; hiertoe sal men neemen steenbreekesaet en saet van daucus; deese
saden sal men samen samen pulvereseeren van elx eeven feel; dese voorschreven pulver sal
men doen tot den voorschreven ende mengen ’t wel te samen en dan doet in een glasken
als men ’t dan neemen will, soo sal die siecke te fooren baden ende in den bade soo sal hij
deesen dranck neemen; dan soo sal hij gaen slapen en doen hem wel decken, soodat hij
sweeten mach ende als dan soo sal die stien disteleren, breeken en afgaen ende hoe men
dit dicken doet hoe dat men den stien eer quijt is ende dit is dickwels beproeft bij Duirck
Snullims, bij Geret van Monster en Rijck van Berch. [fol. 34]

647. Een ander.
8. Neemt eckelen; droogt se in den owen; dan stoot, pulver, van dat pulver 5 leepelvol, dat
drinckt met i glasvol warm [o: xxx] dit sal men drincken 10 daghs 2 mael ’s morgens en
’s avonts. Probatum bij meister Pieter van Workum in Frieslant.

648. Teegen den hoest in die borst te verdriewen.
Neemt soethout, anijs, genber, muskaten bloemen, manglen, kane[o: el], peeper, kaneel van
elken i loot; dit kruijt klein gestooten ende doet er soo feele hoenich dat ghij het soo dick
maken kont ende sieden ’t door malkanderen ende setten ’t dan heen ende eeten ’s avonts en
morgens van. Probatem.

649. Om exterooge te verdriewen.
Neemt bergeruisel ende bijnden dat daerop, sij sullen vergaen.

650. Om brantsalve te maken.
Neemt schapen ongel en smelt dat in roesolie ende versche room; klopt dat so lange ta
samen dat het dick is en smeert het daermee. Probatum.

651. Voor doofheit.
’t Sap van betonij ende olij van roosen; menget dit te samen dru[o: kt] in u ooren al warm.
Item die selfde die galle van eenen [o: xxx] menght met frouwe melck, doet in uwe ooren.
Dit selve doet hooren al waer een mensche doof gebooren. Probatem est.
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652. Om water te geneesen.
1. R. Eene witte houts strodt als die droch is, wrieften tot pulver, ge[o: ef] hem dat te drinc-
ken met karnemelck met gort gesooden; het sal hem ten fondement ut lopen. Probatem est.

653. Van ’t selve.
[2.] Om root ofte bruin water snennicse; stampt met eetick water; daer van drinckt nuichte-
ren; ghij sult geneesen. Dit geneest alle ap[o: xxx] van buijten ende van bijnen. Probatem. [fol.
35]

654. Het water in die lijnni juit.
Nemt die wortelen van laken bladen; stoot al klein; doet daer toe soet weij; menget we[t>l]
te samen; dan kleinst door een doeck; drinckt hiervan i glas of 2; ghij suilt dat water los-
sen en quit worden ende wilt ghij dat het wech blieve en niet weeder kome, soo sul dij ten
selve dage neemen een groote hantvol loock ende schellen, dat sul dij sieden met 3 penties
soete melck datter al so dick is als brij; dit sult ghij eeten, als ghij van den voorschreven
dranck gedroncken sult hebben en als ghij dat gedroncken ende gegeeten sult hebben als
voorschreven is, soo sul dij daer op drincken warm bier; dat sal u dan stoppen dattet niet
weeder komt. Probatem.

655. Cruijden om jtalijaensche balsem te maken was 4 onsen.
Olij van lief, ander half pont alove, mirrha, mastijck, sercocola van elx i half lood, koloquent
i half, olibam i lood, gielen en brunen hars, sijnetsen, terpentijn van elx 2 lood, reusel, men-
schen vet van elx i lood, veterolij, spickolij, hijperijcas olij van elx een lood, sterax, colamita,
verze wiij, van elx een half lood, brandewijn, een onse akava wortel.

656. Teegen die kancker.
Siedet sterken azijn; daer meede sult ghij die kancker wasschen; daerna drocht dien met
een suijver doexken ende bestroijt se met poeder van galnooten.

657. Een seeker remedie teegen die pest.
Neemt een glas ende follet het derden deel met fine drieakel, een derden diel met brande-
wijn, het anderde diel urine van een knechtken, dat noch maecht is en gesont, geewet den
patient te drincken met sijn onbijt 3 dagen lanck, elcke reijse een glas vol, dit is geexpiere-
menteert geweest te Finegien in ’t jaer 1504. [fol. 36]

658. Om een te helpen, die die pest heeft. Als die pest aen komt in ’t begen.
Neemt dan twee oncen angil[o: eka] water, poeder van angileka wortels een half dragma,
driea[o: kel] i dragma, asin i half lood; die tsamen gemenght; geeft den sieken drincken eer
hij slaept; maer eerst sal men hem doen laeten ende als den dranck gedroncken is, sal men
hem te sweeten leggen, want dat helpt seer; ock groote wegebree gedroncken ende doeken
daer in genattet ende geleit op die leewer, is seer goet tegen die pest.

659. Resept voor die koorts.
Neemt en loot wormkruijt, twee loot kijnnekijnne, voor een stuiver gesuievert sout, voor een
stuijver kaarden bendicktus, voor een stuiwer gestoten peper; dit in stroop oft hoonich toe
gemaakt bekwaam stijf maer daer moet gij daags drie mael van in neme morgens, mid-
daags, awonts, maer niet in neme als gij die koorts op het lijf heeft, maer voor af na en ijder
reis soo veel als die grotens van en karstanie inneme, veel goet befonden. Probatum.
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660. Een resept voor de ruijde.
Een half blank bakelaer, een half blank witte klimij, een half blank brand aluijn, een half
blank zwevel, een half blank oolije van beijen, een half blank bonte sulver wortel, een half
stuijver spaensgroen. Dit te samen gemengt ijn een stuck seep als een walnoots grotens en
daar mede gesmeert. Is probatum. [fol. 37]

661. [Resept voor het water.]
[d: Resept voor het water, daerover de hondert menschen door dit middel geholpen zijn.
Een lood fijnne muiskaten, een half lood nagelen, een half lood gingber; die fijn gestoten,
dan ijn een mengelen brandewijn gedaen en dan wel omgeroert; hier van alle morgens en
avonds drie kleine romer fol van ijngenomen voor een mans persoon en een frous persoon
twie romerfol.]

662. [Een goede konst tegen vele ijndewindege gebreken.]
[d: Een goede konst tegen vele ijndewindege gebreken te weten tegen een quade mage,
tegen de benautheit om het herte, tegen de koortse, tegen het water en lever en long, die
omgaet of hij betovert is.]

Twie lood ijeneverbeijen, twie lood witte bakeler en lood witte gingber, twie lood witte
suijkerkandij.

663. [Resept voor het water.]
Resept voor het water, daerover de hondert menschen door dit middel geholpen zijn.

Twie lood ijeneverbeijen, twie lood witte bakelaer, een lood witte gingber, twie lood witte
suijkerkandij; dit fijn gestooten van ijn een mengelen brandewijn gedaen en dan wel om-
geroert; hiervan alle morgens en avonds drie kleijne romer fol van ingenomen voor een
manspersoon en een frouspersoon twie.

664. [Een goede konst tegen fele ijndwendege gebreken.]
Een goede konst tegen fele ijndwendege gebreken te weten tegen een quade mage, tegen
de benautheit om het herte, tegen de koortse, tegen het water en lever en long, die omgaet
of hij betovert is.

Een lood fijnee muskaeten, een half lood nagelen, een half lood witte gingber, een half
lood tabak; die fijn gestoten, dan ijn een mengelen franse wijn hier alle morgens en avonds
drie lepel fol van ijngenomen. [fol. 38]

[c: De recepten 659-664 zijn afgeschreven in een andere pen en in een laat-achttiende,
vroeg-negentiende-eeuws cursief handschrift, moderner dan het cursief gotische hand-
schrift van Douwe Ales.]

[L] GENEALOGIE

In ’t jaer 1670 is gebooren Gepke Ales dochter woonsdags awonts tusken neegen en tien
uire zinde den 16 marties 1670.

In ’t jaer van 1672 is gebooren Douwe Ales op een donderdags morgen omtrent half
wegh een uire sinde den 11 april 1672.

In ’t jaer 1693 op den 3 april des nachts is Ale Douwes in den Heere geruist, out 64 jaer
en 21 dagen.
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In ’t jaer 1693 op den 22 september is Romck Jans in den Heere gerust, out 52 jaer.
In ’t jaer 1682 op de 4 julles is gebooren Antije Ales dochter op een dinghsdags moorgen

omtrent half wegh drie uire

Vrenden dit recht besiet.
Met aendacht wilt dit leesen:
hoe kort is hier ons tit,
hoe lang sal ’t namaels weesen.
Daerom laet ons soo het behoort,
hieraen altijt gedenken.
Leeft men niet na des Heeren woort,
het sal sijch namaels krencken.
Laet ons als frenden goet een eerlijck leewen leijden,
dat wij in Abrahams schoot hier namaels moogen beiden.
Dat wij gelick voorheen ons ouders te doen pleegen
die oock hoopten op Godt en verwachten Sijnen seegen.

[M] BEZWERINGEN II

665. Een kostelijke stuick teegens den kancker om met woorden te bespreeken.
Ick belaste dij met mijner rechterhant, met mijn fijf fengers, met mijn fijf nagels, met mijn
heijlige engel, dat segge ick dij dat du schade salst verdwijnen ende verdoren, bij Gods
kracht en bij Gods macht, dat segge ick dij, dat du salst verdwijnen en verdorren gelijck die
jooden handen, die onsen Lieven Heere aen ’t kruis sloegen in den name des Vaders, in den
name des Soons en des Heijlegen Geests, Amen.

�





Zoals in de inleiding al is opgemerkt is de schrijftaal van Douwe Ales om verschillende redenen
bijzonder inconsistent. Hij schreef over uit hem ter beschikking staande handschriften die afkomstig
waren uit verschillende tijden en van verschillende plaatsen in het tegenwoordige Nederlandse
taalgebied, teksten die derhalve ook gekenmerkt zijn geweest door een grote mate van variatie in
woordvormen. In hoeverre Douwe zijn schrijftaal heeft aangepast aan een eigen norm valt niet precies
uit te maken (zie daarover 3.4), maar afgaande op de veelheid aan voorkomende woordvormen lijkt
duidelijk dat hij zo veel als hem maar mogelijk was teksten letterlijk heeft geprobeerd te kopiëren.
Zijn gebrekkige taal- en schrijfvaardigheid maakten vervolgens dat hij vele woorden – kennelijk
onbegrepen – foutief overnam. 

Met deze gedachte in het achterhoofd is dit glossarium samengesteld. Het doel is om de lezer zoveel
mogelijk te dienen. Daarom is als hoofdregel gehanteerd dat die woorden zijn opgenomen die (a)
sterk afwijken van een moderne, herkenbare vorm en die (b) niet vanuit de context onmiddellijk
begrepen kunnen worden. Woordvormen die met dezelfde lettercombinaties beginnen zijn onder
één lemma geplaatst (bijvoorbeeld finne, fine = fijn). Waar meerdere sterk afwijkende vormen van
een woord voorkomen hebben we, om de lezer attent te maken op de reikwijdte in spelling en
woordvormen in deze tekst, hier en daar kruisverwijzingen toegevoegd, zonder overigens naar
volledigheid te streven.

Niet alle namen van ziekten en ingrediënten zijn in dit glossarium opgenomen. Daarvoor verwijzen
we naar de tekst en tabellen in hoofdstuk 4 van de inleiding en naar bijlage 2. In dat gedeelte van de
inleiding worden ook veel van de hier summier omschreven begrippen nader uitgelegd en in een
context geplaatst.
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a[s]ke vlocken asvlokken
aate zou eten
aen koomt overkomen, krijgen
aen twee gevallen in tweeën gebroken
aenkomt optreedt
aenschijn aangezicht, gelaat
ainborstijcheijt aamborstigheid, kortademigheid; 

zie 4.4
al te met, al te mets altemet, af en toe
aldeleije, alderle allerlei
ampulen, anpullen fles, c.q. urinaal, hier in de betekenis 

van pisglas (matula)
ana van alles evenveel
ander sens, andersens anderszins
apostumatie, apostume, apostumien, apstuinien aposteem, abces, etterbuil of zweer; 

zie 4.4
aptijt, aptit appetit, eetlust, smaak
arbeit, in arbeit barensweeën, aan het baren
badet neemt een bad
bant verband
barnen, zie ook berne branden, schroeien
beeterenghe genezing
beijen bessen
bekaniel bekkeneel, hersenpan
bennenste graetken binnenste graat (ruggengraat)
berne brand
besiget bezig het
besocht, besochte; zie ook bijsocht ondervonden, uitgeprobeerd
besoden; op die helfte ~; zie ook sieden ingekookt, half ingekookt
bespreeken bezweren
bestrickt bestrijkt
bewijndet omwindt
bieen, bienen been, benen
bij willen bij wijlen, soms
bijkoomen bekomen, krijgen
bijsocht; zie ook besocht ondervonden, uitgeprobeerd
bijterheit bitterheid
binen binnen
bladeren blaren
blauwe oogen bloeduitstorting; zie 4.4
bleinen blaren; zie 4.4
blieck bleek
bloedegeg bloederig
bloet spouwen bloedspugen; zie 4.4
bloet ter nuijsen bloedneus; zie 4.4
bloet warm warm als bloed
bloetganck dysenterie; zie 4.4
bloetlau lauw als bloed
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bloetstijllenge bloedstilling, bloedstelping
bloetvennen bloedvinnen, bloedzweer; zie 4.4
bloon bloeden (?)
bobbelkens luchtbelletjes
bool bolus, kluit
boomwol katoen
brijen brein, hersenen
buget buigt
bulsteren vruchtschillen
carpia, carpij pluksel
cleinst, zie ook kleinzen, klenzen kleinzen, zeven, zeeft 
cloock klok
coluir kleur
comficeert maak een confect, een samenstel 

van ingrediënten
contra morbum Latijn tegen de ziekte
copia copia Latijn copia copiae, een kopie 

van een kopie
corasief, corasive, coresif, corosijf, corosium corrosief, bijtend middel
cuireert kureert, geneest
denck ding, zaak
dengen dingen, zaken
dengerkens dingetjes
dibenel gestooten dubbel, extra (fijn) gestampt?
dicke gezwollen
dickmael vaak
dicoctien decoct, afkooksel
diefrente differente, verschillende
dieversche, diewersche diverse, verschillende
dijnckt denkt
dijsteleeren, disteleeren distilleren
doeijkens doekjes
doen toen
doit duit
drenck drink(t)
drenght dringt
drieft, drift, driewen drijft, drijven
driewen, of te ~ af te drijven
droogen, drocht drogen, droogt
drose droesem
druicket drukt
druijpaert, druijpert druiper; zie 4.4
druijpt druppelt
druip, druipelken druppel, druppeltje
druipet hem maak(t) het nat
duijn sant duinzand
duil dol
duinekes dunnetjes
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duir versmaetheit op smadelijke wijze
duiremater harde hersenvlies (Dura mater)
duiwet duwt
dulheit dolheid, krankzinnigheid
dulle dolle
eeken vier, eken vier; zie ook eijken vier vuur gestookt van eikenhout
eemant iemand
een haren eenhoorn
een wille tits een wijle tijds
eers aars, billen
eersdarmen aarsdarm, endeldarm
eewel euvel
eijken vier; zie ook eeken vier vuur gestookt van eikenhout
emer emmer
exparten, expert geprobeerd
expartum est het is beproefd
experientie ondervinding
fack, facken vaak
faerlijck om sijn leewen levensgevaarlijk
fandeloot, farndeloot kwartlood; zie Maten en gewichten
farchge, farchs; zie ook farske vers
farndel; zie ook vaerndel, vierdel, ferndell vierendeel, kwart
farntien kwart 
farske vers
fellen, felekens vellen, velletjes
fenger, fengers vinger, vingers
fenin venijn, gif
fenus finis, einde (fenus est: dit is het 

einde)
ferndell vierendeel, kwart
fersc, fersch vers
fiat maak(t)
fier, fierken vuur, vuurtje
fieren kwart
fierndeel vierendeel
fijck fijt; zie 4.4
fijngerbreet vingerbreed
fijngers vingers
fijsel vijzel
fijstelen fistels; zie 4.4
fin gestooten fijn gestampt
fine, finne fijne
Finegien Venetië
finties fijntjes
fisel vijzel
fistelen fistels; zie 4.4
fleis wenne vleesgezwel; zie 4.4
fleresijn flerecijn, jicht; zie 4.4
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flie, flij vlies; zie 4.4
floet bloeding; zie 4.4
flumen, flunen fluimen
fondament (der aers); zie ook fundum anus
freenden vreemde
frenesis waanzin; zie 4.4
frouen melck zog
fuier, fuijer, fuijr, fuir; zie ook vierken vuur, ontsteking
ful vuil, bedorven
fulnisse vuilnis, vuil
fundum fundament, rectum c.q. anus
gebenedijde gezegende
gebet ingesmeerd
geboret gebeurt
gecht, geecht; zie ook gicht jicht; zie 4.4
geestelijcke leeden vitale organen
gefalijeert gefaald
geglaest geglazuurd
gehiele reetschap geslachtsdeel
gekleist gekleinst, gezeefd
gekockt gekookt
geladen opgehoopt
gemacht geslachtsdeel, penis
genattet, genettet natgemaakt
genuijtijcht genuttigd
gepergeerd gepurgeerd, gezuiverd
gepoert in poedervorm
gerenge regelmatig
geroerde verlamde
gerunen bloet geronnen, gestold bloed; zie 4.4
gerveret gevaren
geschorftheit schurft
geschuirtheit scheuringen
gesecht, geseght zicht, gezichtsvermogen
geset gestampt
gesnijt gesneeuwd
gesolvert opgelost
gesten gisten
gestooden gestoten, verwond
gestooten gestampt
gesuieert gezuiverd
geswollen gezwollen
getempereert gemengd, in de juiste verhouding
geueelt gevuld, 266: ‘de kan is met goed oud 

bier gevuld’
geuseert gebruikt
geweckt, geweickt geweekt
gicht, gichtigheit;  zie ook gecht jicht

223B I J L AG E I



gieel, gielen, gieluwe geel
gieele sijckte, giele sieckte geelzucht; zie 4.4
glaeschens glaasje
glandich gloeiend (cf. Fries glandich)
goedes hulp Gods hulp
granen korrels
graweel, grawiel, grawiele, graveel gruis van een nier- of blaassteen; 

zie 4.4
haerwoorm, haer woorm, haer wormen, haerworm haarwormen; zie 4.4
haijer haar
haijer woorm, haijer worn haarworm
haijeren haren
half blank blank; zie Maten en gewichten
hamuren humores; zie 4.4
hede had
heete hitte
heffen opgezwollen
hempendoeck hennepdoek, vlasdoek
hen heen
hen ter tit toe zolang totdat
hersen hersenen
herte hart
hetten hitte, warmte
hiede, hiede afval van vlas en hennep
hieele helen, genezen
hiel heel, geheeld
hielen helen, genezen, geneest
hijnst hengst (cf. Fries hynst)
hijpostasijs hypostase, bezinksel
hoc est nimios Latijn dit is te erg, te veel
hoeft hoofd
hoepen; zie ook huipen heupen
holdent houdt het
honden leeren hondenleer, van ~
host klopt
huipen; zie ook hoepen heupen
ijaer jaar
ijck ik
ijeemant iemand
ijfel, ijfeldoeck, ijffel doeck ijsseldoek, zeildoek
ijlen bloedzuigers
ijndewindege, ijndwendege inwendige
ijokte jeuk (cf. Fries jokte)
ijonk knechtien jong kind, kleine jongen
istroment instrument
jecht zie ook gecht, gicht jicht; zie 4.4
karpia; zie ook carpia pluksel, pluisjes
katarendrocht catarrhevloed; zie 4.4
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keesen kiezen
kieele, kiele, kielen keel, kelen
kinneback onderkaak
klanen klauen, klauwen
klau handvol
kleinsen, kleinset, kleinst, klenset, klenst, klenzen; kleinzen, zeven, zeeft het

zie ook cleinst
klemen, klimet kleven, kleeft
klocke klok, slok;  ook: klokvormige beker, 

distilleerkolf
knechtije, knechtken, knegtken kindje, jongentje
knore, knoren, knorre, knorren harde plekken, knobbels
koere kuur
kolde, kolt koud
kolde pisse koude pis, druppelpis; zie 4.4
kolt vier koudvuur, gangreen; zie 4.4
kool fier kolenvuur
korasiven; zie ook corasief corrosieven
korlen zaden, pitten
korne harde plek, knobbel, oneffenheid; 

zie 4.4
korte ribben zwevende ribben
kruim krom
kruiske kroesje
kuel dranck koeldrank
kullen testikels
laaseije, laserije lazerij, melaatsheid, lepra; zie 4.4
lanckeewel, lanckovel, lanckovele lankeuvel, onderbuikpijn; zie 4.4
laseregh, laserijgh, lazers lazerig, melaats, lepreus; zie 4.4
ledderstappen laddertreden
leede gelid, gewricht, ook: afvloeiende
leedewater, leede water wondvocht, ook: gewrichtswater; 

zie 4.4
leeden ledematen, gewrichten
leedsalwe gewrichtszalf
leesken liezen
lemptere leemte; zie 4.4
liemigh lemig
liewe lijf
lij lauw
lijchte lichte
lijf moeder, lijfmoeder baarmoeder
lit lid, lichaamsdeel
litmaten ledematen
loop diarree
loopen(d) waeter water uit een waterloop
loopende gaten fistels; zie 4.4
lopent stromend
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luijtel, luitick luttel, weinig
maenstondt menstruatie, maandstond
maent let erop
mal van hoofde krankzinnig
mana et vespere Latijn ’s morgens en ’s middags
manlijcheit, manlijckheit, mans manlijcheit mannelijkheid, mannelijk 

geslachtsorgaan
martie maart
meedecael medicinaal
meedecine medicijn
meedekomenten medicamenten
meenchel mengsel
meisters heelmeesters
melt, melte milt
mengelen, menglen mengelen; zie Maten en gewichten
mettrijalen materialen
mijden voorzichtig (cf. Fries mijen)
milihoen melisoen, dysenterie
misca fiat pulvis Latijn maakt er een poeder van
misce fiat haustus Latijn maakt er een drankje van
misere lanck een miserere, boetepsalm lang
moeder, moer baarmoeder
moeder aeren moederader; zie 4.4
moorf murw, mals
morter mortier, vijzel
muijsien mutsje; inhoudsmaat
muster mullen mosterdmolen
mutsken mutsje; zie Maten en gewichten
nuichter, nuijcteren, nuiteren nuchter
nuijse, nuis, nuise neus
oevel euvel, kwaal
ofstael opstaat, 246: ‘ende eetet als ghij 

ofstael ende slapen gaet’
olde oude, langer bestaande
onruist onrust
onverdouwelijck, onwerdouwelijck onverteerbaar, niet in staat om te 

verteren
oortie, oortijen; zie ook ortien oortje; zie Maten en gewichten
op geswelget opgezwollen
op slucken inslikken
opgesooden ingekookt
opgevarsschet ververst
opklemmen opklimmen, opstijgen
oploopen opgezwollen
opsitatis opsitatis; zie 4.4
orrberlijcker oorbaarlijker, nuttiger
ortien; zie ook oortie oortje; zie Maten en gewichten
ou uw
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penne; zie ook pin[e] pijn
pente, pentie; zie ook pinte pint, pintje; inhoudsmaat
pergatie; zie ook purgaetie purgatie, zuivering
pergeeren; zie ook pirogeeren, poiergaije, purgeren purgeren, zuiveren
pestelentie pest; zie 4.4
piemater zachte hersenvlies (Pia mater)
pin[e], pin[n]e, pine; zie ook penne pijn
pinende pijnlijke
pinte, pintie, pinties; zie ook pente pint, pintje, pintjes; inhoudsmaat
pirogeren; zie ook pergeeren, poiergaije, purgeren purgeren, zuiveren
plaester, plaestren, plaijster pleister
pluimen veren
podegra, podogra podagra, jicht; zie 4.4
poer poeder
poert verpoedert
polver, polwer pulver, poeder
polveren verpulveren, tot poeder maken
polverijseert verpulverd, tot poeder gemaakt
pompierken z ook poupier papiertje
popen, popke, popken buideltje, zakje
popkens dranck aftreksel, extract
poupier; zie ook pompier papier
prijnsepalijck principaal, hoofdzakelijk
probatum a multibus Latijn door velen beproefd
puinte pint
puit water, puitswaters putwater
pulsen polsen
pulverseertseert, pulvestart verpulver, maak tot poeder
pulves, pulwer poeder
pulvuriseert subtijlijcken maakt het tot fijne poeder
purgaetie, purgaetsie, purgatije; zie ook pergatie purgatie, zuivering
purgeren; zie ook pergeeren, pirogeren, poiergaije purgeren, zuiveren
puste puist, ook: blaas
qade, quade, quaede kwade, door ziekte aangedane
qu(a)etsuiren kwetsuren, verwondingen
quade gaten huidopeningen; zie 4.4
quade luicht kwade lucht
quadt lelijk
quaet kwaad, kwaadaardig, ernstig, wild
quataren catarre; zie 4.4
quinen kwijnen
quit kwijt
R. recept, recipe; Latijn neem
rauicheit ruwheid
rechte oprechte
reerende, reert roeren, roert
rengen kringen
restoor rector
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riddinge, rijdenge rilling(en) (cf. Fries ridel)
rijbbe rib
ript rijpt
roede vloet der vrouwen menstruatie
roeden rode
roemerken; zie ook romer roemertje; zie Maten en gewichten
roester rooster
romer, roomer; zie ook roemerken roemer; zie Maten en gewichten
roock geur
roos ontsteking; zie 4.4
root melesooen, root melisoen rood melisoen; zie 4.4
roowen roofjes
ruick geur
ruidich schurftig (cf. Fries rudich)
ruidigheit, ruijdijgheit schurftigheid, schurft (cf. Fries  

rudich)
ruigbien wervelkolom
ruige rug; ook: ruwe
safte zachte (cf. Fries sêft)
salweert heelt, geneest
scel schel, dop
schaamelheit schaamdelen
schaeft schraapt
schafvelenge, schavelinge, schawelenge schaafsel
schamel arm, ook: voetenbankje
schappels kransen, ringen
scharbuick; zie ook schoorbuick, schorbuck, schuirbuick scheurbuik; zie 4.4
scharfde hoofden schurftige hoofden; zie 4.4
scharftheit; zie ook schoorftheit, schuirftheit schurft; zie 4.4
scharpelen kransen, ringen
schaverse doeck rafels van een (linnen) doek
schellefkens schilfertjes
schellen schellen, doppen, vliezen
scherven, scherfget, scherft fijnsnijden, scherft, snijdt
schillet schoonmaken (van vis)
schoorbuick; zie ook scharbuick, schorbuck, schuirbuick scheurbuik
schoorfd hooft hoofdschurft; zie 4.4
schoorftheit; zie ook scharftheit, schuirftheit schurft; zie 4.4
schorbuck, schorbuick; zie ook scharbuick, schoorbuick, schuirbuick scheurbuik
schorfde schurftige
schuiden schudden, bibberen
schuirbuick;  zie ook schorbuck, scharbuick, schoorbuick scheurbuik
schuirftheit zie ook scharftheit, schoorftheit schurft; zie 4.4
schulder schouder
seenen, senen; zie ook zeenen spieren, pezen of zenuwen
sichkte, sickte, sicten; zie ook zickte ziekte, ziekten
sieden koken
siedent, siedet, siedet kook(t) het
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sieemachtigh jam-achtig, slijmerig (?)
sieget trekt, ook: zeef(t) het
sluicken slikken
smooren stikken
smout smeuig, vettig
snee sneeuw
soch; zie ook suich zog
sonen opganch zonsopgang
spaenken spaantje
sparma sperma
speene speen, tepel, ook: aambei
speenen, spienen in ‘t fundum aambeien; zie 4.4
spijdt spuwt
spijt ...uit uitspugen
spooren sproeten
spouuen, spouwen spuwen, spugen, braken
sprooten sproeten; zie 4.4
spruiten knoppen
spuwet; zie ook spijdt, spouuen spuug(t) het
steenen pitten
steit staat
steme stem
stempen stelpen, stoppen
stien blaassteen; zie 4.4
stienen pitten
stif stijf
stijllen stillen, tot stilstand brengen
stijmppen stillen, stelpen
stillenge stillen, stelping
stof der sonnen zonnestof, door zonlicht verlicht 

huisstof
stonden menstruaties
stoopt stoop; zie Maten en gewichten
stoot stampt
stroomst waters stromende water
stroomwater stromend water
subtijl fijn
suert zwart
suich; zie ook soch zog
suiwen zuiveren(?)
suiwert zuivert
suptijlen fijnbesnaard (366)
suptil fijn
sweeren zweren; zie 4.4
swellen; zie ook swollen, swunlen gezwellen, ook: zwerende [borsten]; 

zie 4.4
swellenge zwelling; zie 4.4
swert zwart
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swollen; zie ook swellen, swunlen opzwellingen, zweren (cf. Fries: 
swolme, gezwel); zie 4.4

tacken aambeien; zie 4.4
tapen tappen, af te laten lopen
tartian tertiaan, derdedaagse koorts; zie 4.4
teems zeef, paardenharen ~
teemsent teemsen = zeven: zeeft het
teeren verteren
teerenge, teeringe tering; zie 4.4
telijoren, teliueren teljoren, borden
tempereeren, tempert temperen, mengen
temteert stelt op de proef
tenne, tennen tinnen
tesken tasje(?)
tijses ftisis, tering; zie 4.4
toeknieset kneuzen (cf. Fries teknieze)
trachter trechter
tuisken die liewe vrouwen dagen in die somer tussen O.L.V.-hemelvaart 

(15 augustus) en O.L.V.-dag 
(26 september)

u[n]guent[um] zalf
uire tits uur tijd
uirine urine
ulceratie verzwering; zie 4.4
vaerndel, vandel, varndel, varntien; zie ook verndel, vierendeel, kwart; zie Maten en 

vierdel gewichten
valigeeren valideren(?)
varndeloot kwartloot; gewicht; zie Maten 

en gewichten
varndelse jaers kwartaal
varsche, varske, varssche; zie ook versker verse
vederken; zie ook vertien veertje
venger; zie ook fenger, finger vinger
verarbeit overbelast
verdouwinge vertering
verdrocht verdroogt
verdroop in vrouwen borsten tepelvloed; zie 4.4
verfuilt, verfulde vervuild
vergaen overgaan
vergift gif
verglaest geglazuurd
verhettinge verhitting
verkrompen, verkrompene samengetrokken, gekrompen
verndel vierendeel, kwart; zie Maten en 

gewichten
verronnen, verront gestold, geronnen
verrot bederft
verscheiden sterven
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versker; zie ook varsche verser
versoden, versooden verkookt, gekookt, ingekookt
verswijnden, verswinen verdwijnen (cf. Duits verschwinden)
vertien; zie ook verderken veertje
verwieten vervige(?)
vierdel, vierendiel, vierndel; zie ook ferndell, fierndeel, vierendeel, kwart; zie Maten en

farndel, vaerndel gewichten
vierige vurige, ontstoken
vierigheit vurigheid, branderigheid
vierken; zie ook fuier vuurtje
voet eewel, voeteeuvel, voeteewel voeteuvel, voetkwaal; zie 4.4
vondamet, vondement z ook fondament anus, rectum
vorbrantheit verbranding, brandwonden; zie 4.4
vrecht vrucht (Foetus)
vrechtbaer vruchtbaar
vreucht vrucht
vrouwen arbeidt weeën, baren
waetersuicht waterzucht; zie 4.4
wassen, wasset, wast groeien, groeit
wasum wasem
weedum, weedumen weedom, ongerief, pijn
wenne spek-, vetgezwel
wenter winter
wettet maat het nat (?) 
wieck, wiek wiek, pluksel (linnen, katoen of vlas) 

waarmee men wond verzorgt
wijck salwe, wijcksalve wiekzalf
wijlt wilt
witte roose huidschilvering; zie 4.4
witte water oedeem; zie 4.4
witte, bruine ofte neewel oogaandoening; zie 4.4
wolken substantie met een wolkachtig 

voorkomen
woormen warm
wormen ijn sin tanden tandworm; zie 4.4
wraten wratten; zie 4.4
wrenget wringt
wriewen wrijven
ydroposun hydrops, waterzucht; zie 4.4
zeenen spieren, pezen of zenuwen
zickte ziekte
zieget zeeft
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De receptentraditie die in Nederland tot 1870 heeft bestaan, maakte gebruik van een medicinaal
stelsel dat afwijkend was van hetgeen in de burgermaatschappij gangbaar was. Men onderscheidde
van groot naar klein: een pond, een lood, een ons, een drachme, een scrupel en een grein. Tezamen
maakte dat de volgende reeks: in een (apothekers)pond gingen 24 lood, in een lood een half ons, in
een ons twee drachmen, in één drachme drie scrupels en in een scrupel twintig grein.1 Naast de
symbolen voor deze gewichten (zie afbeelding p. 192) bestonden ook symbolen voor een handvol
(manipulus), een greep (pugillus) en een druppel (gutta).

De grootte van de medicinale gewichten varieerde van land tot land en van tijd tot tijd: in Neder -
land kan de medicinale pond in de tijd van Douwe Ales op bijna 370 gram worden vastgesteld. Uit de
opgave van de Leeuwarder apotheek (1702)blijkt wel hoe lastig het rekenen was met deze medicinale
gewichten en de verschillen met de koophandel. Hier wordt een medicinaal pond omschreven als
‘twaalf oncen medicinaal, of sestien oncen burgers koopmans gwicht, ofte anderhalf vierendeel van
een mengelen medicinaal, of twee vierendeels van een mengelen burger-koopmans natte maat’.

Zoveel rekenkunst was aan Douwe Ales blijkbaar niet echt besteed. Weliswaar voegde hij zich in
deze traditie van maten en gewichten maar dan wel op zijn eigen manier. Aan het eind van het
eerste boek (na recept 487) geeft hij een samenvatting: ‘Wat deese teekens beduiden’ (zie de illustratie
op p. 192). Hij merkt daarbij op: ‘Schrijft aldus bij den apotheker’. Voor wie deze raad bedoeld is,
wordt niet precies duidelijk. Kennelijk was het een poging zich te conformeren aan hetgeen in de
reguliere medisch-farmaceutische wereld gebruikelijk was. Uit het handschrift blijkt wel dat hij zich
niet aan deze regel heeft gehouden. Hij gebruikt bijvoorbeeld in de tekst wel het ‘officiële’ teken
voor drachme, maar geeft dat in het lijstje niet.

Nergens wordt duidelijker hoe in Douwe Ales de receptentraditie is ontspoord dan juist in het
schrijven van deze technische tekens. Hij heeft er nauwelijks enige vaardigheid in. Hij is onzeker en
krabbelt soms ook maar wat neer (dat blijkt bijvoorbeeld uit nrs. 145 en 179). Hij gebruikt verder een
combinatie van het ‘pug’-teken, dat hij uitlegt als ‘greep’ (pugillus: een vuistvol) met het pondteken
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(een doorgehaalde dubbele letter l (van libra: pond) en vergroot zo natuurlijk de verwarring. Vaak zijn
de gebruikte verwijzingstekens ook onleesbaar en ook als ze dat niet zijn, zijn ze lang niet altijd te
begrijpen en vermoedelijk vaak foutief overgenomen. Zijn eigen, hierboven genoemde  uitleg biedt in
zulke gevallen geen oplossingen. Onze transcriptie van deze tekens is dan ook onder veel voorbehoud.

Lang niet in alle recepten komen deze afkortingen trouwens voor. Doorgaans schrijft Douwe Ales de
gewichtsaanduidingen woordelijk uit en gebruikt hij daarbij ook het gehele bovengenoemde repertoire
(bijvoorbeeld 276). De vraag is waarom hij dit onderscheid maakte. Mogelijk heeft hij zichzelf het
symbolensysteem al schrijvende aangeleerd. De eerste keer dat we andere afkortings tekens tegen komen
dan voor het gebruikelijke stuiver (st.) – in onze uitgave stilzwijgend opgelost – is pas in recept 116.
In de recepten kort daarop lijkt hij nog te oefenen op de juiste uitvoering van de tekens (bijvoorbeeld
in recept 179); soms ook maakt hij er maar wat van. In 270 bijvoorbeeld geeft hij de onmogelijke
hoeveelheid ‘[drachme] i lood’; of in 359 en 361: onleesbare tekens die geen betekenis lijken te hebben;
in 373 ontwerpt hij zelf een combinatieteken: pugillus + libra. Omdat juist de recepten waarin deze
tekens wel voorkomen ingewikkeld zijn en soms waarschijnlijk uit het Latijn zijn over geschreven,
zou men kunnen aannemen dat hij de symbolen heeft nagetekend en niet echt begrepen.

We geven hieronder een opsomming van de termen voor maten en gewichten die we in de tekst
tegenkomen.

A. Vaste stof
Drachme (als symbool: 84 x; dragma, dragme, drachme)
Lood (319 x ‘lood’; 143 x ‘loot’)
Manipulus (als symbool;2 handvol: 1 x; hant vol)
Mespunt (139: ‘soo veel als op en puint van een mes legen kan’)
Ons
Pond
Pond (pont)
Pugillus (een vuistvol)
Pijp (485: ‘een pijpvol’)
Scrupel (schruipel)
Tarwekorrel (28: ‘twee weitkorlen swaar’)
Vinger (250: ‘soo groot als een venger’)
Vingerbreed (275: ‘fijngerbreet’; 307: ‘fingerbreed’)
Vingerhoed (485: ‘fingerhoet’)
Vingertop (236: ‘ock sooveel als een lijt van een finger’)
Wat (een beetje)
Weinegh (een beetje)

B. Vloeistoffen
Druppel (druipelen, druipelken, druipels, drup, drupel)
Glaasje (glasken, glaeschen)
Kan (kanne)
Kop
Kroes (kroes, kruiske)
Kwarte (quarte; bij wijn en regenwater)
Lepel (485: leepelvol; 664: ‘een lepel fol’)
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Mengel (menghlen, menglen; inhoudsmaat voor vloeistoffen van door de tijd heen en geografisch
gezien variabele inhoud)

Mosselschelp (541: ‘muselschulpe’)
Mutsje (muijsien; mutsken; WNT: een mutsje is 1/8 mengel of pint)
Pegel (28: ‘een pegel warm joopen bier’)
Pint (pentie, pente, pint, puinte)
Roemer (roemer, roemerken, romer)
Stoop (stoop:  van wijn en water, maar ook van hout 331; WNT: een stoop = twee mengelen)

C. Geld
In de receptenliteratuur was het gebruikelijk dat hoeveelheden worden uitgedrukt in een geldbedrag
dat gelijkstond aan de hoeveelheid die men daarvoor bij een apotheek kon kopen.
Blank (blanck, blank)
Duit (doit)
Oortje (oort, oortie, oortien, oortijen, oortjen)
Stuiver (stuijver, stuiver, stuiwer, stuver, stuwer)
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Om de variaties in de naamgeving door Douwe Ales te beperken is het meervoud – voor zover
mogelijk – vervangen door enkelvoud, zijn de genitiefletters weggehaald en zijn de tekst emendaties
hier zonder vierkante haken overgenomen. De toevoeging van de naamgever van de plant (Linnaeus
en zijn opvolgers) verwijst naar een botanische classificatie volgens een binominale nomenclatuur
die in Douwe Ales’ tijd nog onbekend was en is daarom hier weggelaten. Bij sommige lemmata, zoals
van de tarwe, de olijfboom en de amber- of barnsteen hebben de namen die Douwe Ales gebruikt
betrekking op de (bewerkte) producten van deze planten, zoals brood resp. olijfolie. De lijst is ge -
con troleerd, geverifieerd en gecorrigeerd volgens de opgaven in de Leeuwarder apotheek (1702). De
planten die hierin voorkomen zijn gemarkeerd met een asteriks. 

Absinthium vulgare, zie Artemisia absinthium.
* Acacia vera (acacia) » 194: acasia; 655: akava.
Acer campestre (veldesdoorn) » 315: akeris; 621: akeren.
Achillea millefolium (duizendblad, gerwe) » 20, 470: duisentbladen; 57: duisentblaaden; 57: garwe; 106:

miluiolie; 257: gewer; 288: gauwer; 369: mijllefolium; 382: millefolium; 435: gerve; 546: duisent blad;
608: garmbe ofte duijsentbladen; 620, 645: gerwe.

* Acorus calamus (kalmoes) » 274: tkalmus; 275: kalmis; 407: kalmus; 502: calmus. Zie ook Alpina
galanga.

* Adiantum capillus Veneris (venushaar, krulvaren; in de Leeuwarder apotheek ook: Adiantum
nigrum) » 412: kapillis veneris.

* Aframomum melegueta, Cardamomum majus (Amonum grana paradisi, grein de paradis) » 149:
swarte grein; 331: grau de paradis; 335, 496: grein; 368: grien; 488, 506: greijn; 618: grij.

* Agaricales (plaatzwammen, zie ook onder Larix decidua resp. Lonicera caprifolium) » 504: agarisi;
505: agarici; 549: agaricus.

* Agaricus albus, Tricholoma album (witte plaatzwam) » 416: agaricus albi.
* Agrimonia eupatoria (agrimonie, leverkruid) » 58: agramoeni; 106, 287: agrimonie; 167: leevertcruit;

187: agramoni; 200: agromoni; 225: agrimoni; 272, 415: agrimonia; 275: agrimonien; 379: kardimonia.
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* Ajuga reptans (zenegroen) » 245: severgrein; 272, 587: sennegroen; 275: sinnegroen; 283: singroen;
286, 287: sengroen.

Alchemilla vulgaris (sindouwe, vrouwenmantel) » 286, 287: sindou; 587: sendauwe.
Allium cepa (zomerui) » 359: sipel.
Allium sativum, Sempervivum tectorum (knoflook, huislook, donderbaard) » 4: kuflock; 31, 117, 237,

247, 515: knufloock; 66: knuifloock; 90, 94, 123, 195, 463, 490, 541, 544, 546, 548: huisloock; 189, 654:
loock; 106: donderbaer; 204: huislook; 606: huijsloock.

Aloë cicatrinum, citrinum (citroenaloë) » 505: aloe cicotrinum.
Aloë epaticum (leveraloë) » 418: alue epatickum; 450: aloe epatici.
* Aloë vera (aloë) » 120, 601, 610: aloue; 277: alua; 346, 558: alue; 490: aloes; 655: alove. Het Lignum

aloë of Xyloaloë (257: lijgnom aloes) wordt door de Leeuwarder apotheek onder de Aloë genoemd,
niet als aloëboom (Aquilaria agallocha).

* Alpinia galanga, officinarum [of Curcuma zedoaria?] (bitterwortel, galigaan) » 116: galinga; 245: ga -
lijga; 246, 407: galiga; 257, 488: galijgaen; 331, 335, 343, 378, 386, 493, 502, 533: galigaen; 368: calijgaen;
379: galia; 600: carmuigaliga [=carci galiga]. Mogelijk verwarring met de Galanga (minor en major),
de wortel van de Cladium mariscus, die ook in de Leeuwarder apotheek voorkomt als ‘galgang, maag-
wortel’. Dodoens (www.plantaardigheden.nl) geeft vier soorten galigaan: Alpinia galanga (grote
galangawortel), Alpinia officinarum (kleine galangawortel), Acorus calamus (kal moes, galigaan) en
Cyperus longus (rood cypergras, galigaan). Zie voor de gember, behalve de Alpinia galanga, ook
Zingiber officinalis.

Alpinia officinarum, zie Alpinia galanga.
* Althaea officinalis, Dialthea (heemst, dialthica, dialthea) » 8, 43, 429, 442: dialtia; 121: dialticka;

124: dialthia; 341: heemswortel; 358: dealtia.
Ambrosia artemisifolia, Salvia pratensis (alsemambrosia, veldsalie) » 476: salvia agrestus; 526:

ambrosianus ofte bus selfs.
Anacamptis morio (harlekijn, Duits: ‘kleines Knabenkraut’) » 106: knabekruit.
* Anacyclus pyrethrum (bertram, tandwortel) » 157, 495: pieritrum; 322: bartroen; 340: bartrani; 569:

bertrain.
Anagallis arvensis (guichelheil) » 169: guichelheil.
Anchusa officinalis (buglosse, ossentong) » 59: buglossa ossentongen; 415: bugelosse ofte bugelhout;

416, 496: buglosse; 539: ossentongen; 631: ossetongen.
* Anethum graveolens (dille) » 434, 600: dille; 486: dijl; 493: dil.
* Angelica archangelica (engelwortel) » 116, 390, 525: angilica; 205, 236, 390: neegenkracht 246: angilijka;

257: angileca; 373, 435: angilika; 406, 438, 439: angilleka; 658: angileka.
*Anisum fruticosum galbaniferum, Ferula galbaniflua (galbanum) » 71, 105: galbanum.
Anthemis nobilis, zie Chamaemelum romanum.
Anthriscus cerefolium (kervel, winterkervel) » 65, 130, 300: kerwel; 82: wenterkervel; 642: kervel.
Anthriscus sylvestris (pijpekruid, Fries: piipkrûd, fluitekruid) » 606: pipecruit.
Anthyllis, zie Solidago virga aurea.
* Apium graveolens, Petroselinum sativum (wortelen van juffrouw merk, tuineppe, selderij of peterselie)

» 49: eppe; 315, 642: marck; 412, 416: ijefrou marck; 415, 441, 500: merck; 457: api; 458: merke.
* Aquilegia vulgaris (akelei) » 513: acoleijen.
* Arctium lappa, Lappa major, Bardana major (grote klit, kladde) » 313, 440, 531, 585: kladde; 584:

klade; 630: klasse.
* Aristolochia cava (holwortel) » 22, 83, 116, 152, 156, 183, 196, 197, 257, 273, 277, 294, 314, 335, 339, 346,

396, 465, 466, 468, 488, 511, 600: holwortel; 47: arrista; 255: uwlwortel; 343: astrologia; 452: hols -
wortelen; 568, 599: holswortel.

* Aristolochia longa (lange holwortel) » 17, 289, 513: lange holwortel.
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* Aristolochia rotunda (ronde holwortel) » 78: ronde holwortel; 364, 376, 549: ronde holswortel; 375,
599: roode holswortel.

* Aristologia fabacea, Corydalis cava (boontjes holwortel) » 65: holwortel boontijes; 103: boontijes
holwortel; 276, 338, 472: boonties holwortel; 434: bontijes holwortel; 439: boontgens holwortel. In
de Leeuwarder apotheek: ‘Fabae, boontjes’.

Arnica montana (woudkruid, valkruid, wolverlei) » 275: woutkruit.
* Artemisia abrotanum (bijvoet, averuit) » 116, 239: afruit; 220: aweruit; 286: averone; 308, 385:

averuit; 441, 452: averuijt.
* Artemisia absinthium, Absinthium vulgare (alsem, aloina) » 10, 272, 301, 390, 452, 587: alsem; 116,

549: alsen; 145: alem; 145: alolma; 248: absint; 272, 385, 386, 546: alsum; 374: absium artemesia.
* Artemisia romanum, pontica (Roomse alsem) » 412: romsche alsen.
* Artemisia vulgaris (bijvoet, ook: rode bijvoet; in de Leeuwarder apotheek ook ‘St. Jans kruid’

genoemd, zie Hypericum perforatum) » 10, 58, 251: bivoet; 86, 116, 385: bijevoet; 137: rooden bijvoet;
200, 232, 308, 333, 411, 587: bijvoet; 267, 272: roode bivoet; 297: artimasia; 411: bijvoet of artemisia;
525: roode bijevoet; 526: rooden bijuoet.

* Asparagus (asperge) » 416: asper.
Asperula odorata, Galium odoratum (woudmeester, Lievevrouwebedstro) » 272: woltmeister; 287:

wultermester.
Asplenium ruta muraria (muurruit, steenruit) » 416: steenruitte; 493: roode muijrruijt.
* Asplenium scolopendrium (hartstong, hertstong; in de Leeuwarder apotheek: Bistorta of Scolo -

pendrium) » 286, 287: hartstongen.
* Astralagus saracolla, Sarcocolla futata (sarcocolle) » 120: sarsocola; 450: sarcocolle; 655: sercocola.
* Auricula Judae (Judasoor; in de Leeuwarder apotheek ook ‘Fungi sambuci’ genoemd) » 33: IJuda soor;

452: judasooren.
Avena sativa (haver) » 5: haawer; 389: havergort.
Balsamodendron troglodytica (rode mirre) » 364: roode mirren; 376: roode mirre.
Balausticum, zie Punica granatum.
Bardana major, zie Arctium lappa.
Bellis perennis (madelief) » 87: madeliewe; 144: maghdelieve; 266: mateliewen; 279, 287: madelieve;

309: madeliewen; 415: madelieven; 516: matelieve.
* Betonica, Stachys officinalis (betonie, koortskruid) » 55, 58, 200, 604: betoni; 122: petonij; 137:

betonije; 144: betoonie; 188, 416, 645, 651: betonij; 239: betoie; 267, 286, 287, 311, 348, 384, 481, 526,
527: betonie; 535: belonie; 587, 620, 628: betanie. Ook: 236: smalte betonij; 300, 572: smalle betonie;
308: smale betonie.

Betula (berkenboom) »  26, 92: barken; 528: schoemakersberck.
Borago officinalis (bernagie, komkommerkruid) » 416: bernaige; 416: boraginis; 496: bernaerdse.
* Boswellia carteri (bosweliaboom) » 72, 194, 202, 266, 277, 278, 298, 335, 346, 347, 488, 490, 516, 522,

561, 564, 566, 567, 610: wieroock; 105, 268, 279, 318, 369, 382, 415, 420: wierock; 284: olibani; 418:
obibanum; 451: olibanum; 655: olibam.

Brassica nigra, zie Sinapis alba.
Brassica oleracea (kool) » 110: koolstroncke; 271, 284, 289, 311, 312, 526, 593: kool; 312: bruin kool.
Brassica oleracea, rubra (rodekool) » 63, 266, 273, 277, 279, 346, 415, 516, 525: roodekool; 266, 415:

roodkool; 284: roodenkool; 401: roodcool; 567: roodecool.
* Bryonia alba (wijngaard, wilde wingerd) » 627: wijngaert; 641: wingard.
Bryonia dioica (heggenrank) » 497: brionie.
* Bunias, Napus (steekraap) » 351: raep.
* Calamintha, Melissa calamintha (calement) » 120: calamte; 619: kalament; 655: colamita.
* Calendula officinalis (goudsbloemen) » 131: goutiebloemen; 171: gauinxkruit; 598: goutbloemen.
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Campanulaca rapunculus (rapunzel) » 343: repontica; 373: ropontica; 452: rapontijka.
* Cannabis sativa (hennep) » 202, 255: henep; 434: henepen; 516: rootken.
* Capparis spinosa (kapperboom) » 486: kapper.
Capsella bursa-pastoris (herderstasje) » 27: borse pastores; 234: tassche.
Cardamomum majus, zie Aframomum melegueta.
* Carduus benedictus (gezegende distel) » 131: kardebendicktus; 183: kaerde benedictus; 659: kaarden

bendicktus.
Cariophyllus aromaticus, zie Eugenia caryophyllata.
* Carum carvi (hof- of wilde komijn, karwij, kerve) » 416: carui contusi; 493: hofcomijn; 600: caruij.
Cassia angustifolia, Senna alexandrina (Alexandrijnse senna) » 152, 347, 408, 498: sene; 179: senen;

200: sanie; 268: seene; 278: senix; 337: sine; 416: foloculorum sene; 434, 549: senne.
* Cassia fistula (goudenregen, in de Leeuwarder apotheek: pijp kassie) » 437: casia fistula.
Castanea sativa (kastanjeboom) » 659: karstanie.
* Chamaemelum romanum, Anthemis nobilis (kamillebloem, Fries: kamelleblom, volksnaam voor

akkerkamille, roomse kamille) » 251: komelle bloemen; 308, 337, 549: kamelle bloem; 331: bloem
van camille; 374: floris komonilla; 384: roemsche komellen; 476: kamellenbloemen; 539: camellen
bloemen.

* Chamaemelum vulgare, Matricaria chamomilla (moederkruid [=mater], echte kamille) » 10:
komellen; 124, 360: kamellen; 10, 385, 452, 634: mater; 532, 560, 625: kamillen; 254: karmellen.

Chavica roxburghii, zie Piper longum.
* Chelidonium maius (stinkende gouwe) » 58, 200: cilidoni; 80: seledonij; 168: groote gouwe; 219:

celijdoni; 220: celedoni; 246: sednij[?]; 316, 576, 602, 604: selidoni; 455: celidonie; 546: selida; 576,
577: seledoni; 600: selidonie; 602, 603: schelwortel; 607: senij[?].

* Chinchona (kina-kina) » 659: kijnnekijnne.
Chrysanthemum segetum, zie Gelbionis segetum.
Chrysanthemum vulgare, zie Tanacetum vulgare.
Cichorium endivia (andijvie) » 416: endive; 504: endivie; 597: andivij; 599: enduve.
* Cichorium intybus (cichorei, suikerei) » 496: succoreije.
* Cinnamomum camphora (kamfer) » 97, 387: kamfer; 134, 177, 218, 458, 467, 605: campher; 517:

unguento albo [camphoratum]; 552: canph[or].
* Cinnamomum verum, cassia lignea, zeylanicum, volgens de Leeuwarder apotheek: Cassia lignea,

Xylocassia (kaneel) » 68: pijpkeniel; 116: cinnaxum; 116, 600: caneel; 142, 506: pijpkaneel; 174: hij -
pe cras; 214, 269, 273, 277, 284, 331, 335, 346, 488, 496, 502, 637, 648: kaneel; 256: pipkerneel; 259, 407:
pipkaneel; 435: pipkerniel; 459: kanieel; 498: cinamomi; 567: caniel.

* Citrullus colocynthis (kolokwint) » 120, 655: koloquent; 408: kolikunt; 504: coliquint; 505: koliquint;
549: koliquent; 558: koloquints; 600: coloquint.

* Cochlearia armorica, Raphanus silvestris (mierik) » 242: peper wortelen.
Cochlearia officinalis (lepelblad) » 70: leepelbladen; 130: leepelbloem; 242: leepelblaaders; 529: lepel -

bladen.
* Commiphora myrrha, abyssinica (mirre) » 17, 78: merre; 76: ellumnij; 105, 134: miere; 120, 284:

mirra; 141: trosrua die mirra; 298, 335, 369, 382, 418, 420, 473, 512, 564, 599: mirre; 338: mira; 364:
mirren; 488: mijrre; 537: mijrrhe; 655: mirrha.

Concolvulus sepium (hegrozen, haagwinde) » 125: hegroosen.
* Convolvulus scammonia (purgeerwinde, diagridium) » 419, 498: diagridie; 504: schamonier; 505:

schamonee.
Convolvulus turpethum, zie Ipomoea turpethum.
* Coriandrum sativum (koriander) » 293: coriander; 493: koriander; 618: corijander.
Cornariua flos cuculi (saffraan uit het Noorden)? » 257: noortsche saveraen.
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Corydalis cava, zie Aristologia fabacea.
Corylus avellana (hazelnoot) » 285, 395: hasenoot; 342: hasenooten.
Crataegus oxyacanthoides (haagdoorn) » 363: hagedornen.
* Crocus sativus (saffraan) » 76, 116, 270, 368, 424, 556: safaraen; 97, 256, 269, 274, 638: saferaen; 102:

saaveraen; 163, 416, 577, 600: safraen; 214, 220: saveraen; 259: savaraen; 305: saffaraen; 357: saforaen;
360: saferan; 370: saffraen; 416: farfara ofte safraen.

Cucumis melo (meloen) » 145: melouen.
Cuminum cyminum (komijn) » 10, 248, 384: komin; 126, 258, 493, 549: komijn; 133, 293: comin; 165:

konin; 355: konnio[?]; 600: comijn; 618: comij.
* Curcuma longa (kurkuma, komkommer) » 74: corkama.
Curcuma zedoaria (sedeware, zedoar) » 257: seduar; 275: sedewer; 283: seeduwar wit ofte grau; 331:

sedener. Zie ook Alpinia galanga.
Cuscuta epilinum (vlaswarkruid) » 412: cuscuta.
* Cuscuta epithymum (wrangkruid, klein warkruid) » 232: wilt wrangkruit; 640: kruijt genaemt

cleene[?].
* Cydonia oblonga (kweepeer) » 138: quee.
Cynoglossum officinale (hondstong) » 193: honttongen; 546: honstongen.
Cyperus longus, zie Alpinia galanga.
* Daucus carota, vulgaris (peen, daucus) » 359: wortelen; 549: dauc; 643: daucaes; 646: daucus.
* Delphinum staphisagria (staverkruid, ridderspoor, luiskruid) » 359: lues; 483: stavij; 495: staphis -

a gria; 568: stavesagera; 569: staffijsarij.
Dialthea, zie Althaea officinalis.
Dictamnus albus, zie Fraxinus excelsior.
Dipsacus sylvestris (wilde kaarde) » 231: wilde karden.
* Dracaena draco (drakenbloed) » 173: sanges diakenes; 180: diakenis; 268: drakebloet; 271, 338, 347,

599: drakenbloet; 278: drakenblooet; 418, 564: sanguinis draconis; 450: sanguis drakonis; 451:
sangues drakonis; 490: sanguis draconis.

Dryas octopetala (achtster, zilverwortel) » 487: bonte sulwerwortel; 660: bonte sulverwortel.
* Enula (Inula) campana, helenium (alant) » 145, 223, 380, 386, 390, 452, 503, 513, 631, 386, 390, 503,

549: alant; 369: enula champana; 373: enula campa; 374: emila kampana; 374, 382: enula kampana;
600: alan.

* Eryngium campestra (kruisdistel), in de Leeuwarder apotheek: ‘kruiswortel, duivels naauygaarn’ »
491: kruijswoortelen; 587: kruiswortelen.

* Erythraea centaurium (duizendguldenkruid, knoopkruid, santorie) » 58: sentorij; 192, 271, 272,
526, 549, 597: sentauria; 200: sentori; 343: santoria; 231: duimkruit.

* Eugenia caryophyllus, Cariophyllus aromaticus (groffelnagelen, kruidnagelen) » 97, 253, 256, 258,
259, 269, 270, 274, 280, 283, 343, 368, 386, 537, 567, 600, 661, 664: nagelen; 331: groffelsnagelen; 379:
gariorumfiokum; 409: nagel; 600: gariofelennagelen; 638: garioffel.

* Euphorbia, volgens de Leeuwarder apotheek: Euphorbium, ‘sap van toortse van Peru’ (Peruviaanse
cactus) » 453: enphorbio.

Euphorbia exigua (kleine wolfsmelk) » 497: esula minor; 505: esula.
Euphrasia (ogentroost) » 45: oogetroost; 58, 200: ijfrasen; 600: efrasie.
Fabaceae, zie Leguminosa.
Ferula galbaniflua, zie Anisum fruticosum galbaniferum.
* Ficus carica (vijg) » 24, 284: vijgen; 353: figen; 354: vigen; 589, 619, 639: fijgen; 639: vigh.
* Filix (varen) » 526: varon.
* Foeniculum vulgare (venkel) » 24, 82, 116, 337, 355, 384, 412, 416, 600, 603: fenkool; 49, 256, 434, 600:

fencool; 58: vencool; 195, 200, 235, 642: venkool; 285: fenecool; 286, 287: fenkel; 300: feenkol; 315:
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menkool; 455, 633: venekool; 493, 503, 518: vennekool; 500, 549, 800, 601: fennekool; 529: fenickul;
553: funiculi; 604: fennecel kruijt; 618: fenekool.

Fragaria vesca (aardbei) » 203: aersbeijen; 281: eertbeesienkruit; 554: eertbesekruit.
Fraxinus excelsior, in de Leeuwarder apotheek: Dictamnus albus (essenhout) » 213: esken; 477: essen;

478: esschen.
* Fumaria officinalis (duivenkervel, Fumus terra, aardrook) » 81: duiwenkerwel; 180: duiwekerwel;

412: funietera; 416: duivekervel; 529: fume storra; 553: fumaria.
Galium aparine (kleefkruid) » 167: cleefkruit.
Galium odoratum, zie Asperula odorata.
Gelbionis segetum, Chrysanthemum segetum (Maria bloem, gele ganzenbloem) » 567: marijabloem.
* Genista (brem) » 493: breem; 644: genesta.
* Gentiana lutea (gentiaan) » 116: gentiana; 274: gansiaen; 343, 407: gentiaen. In de Leeuwarder

apotheek ‘kruyswortel’ genoemd, zie ook Eryngium.
Geum urbanum (nagelkruid) » 58: gloorifalantij; 200: glorifalatij.
* Globularia alypum (turbith) » 175: diaturbit; 453: diatiorbith; 553: diaturbit rhal..
* Glycyrrhiza glabra, Liquiritia (zoethout, kalissehout) » 24: soetholt; 116: liquiritia; 122, 179, 293,

337, 386, 408, 411, 412, 416, 434, 503, 506, 549, 618, 619, 633, 637, 639, 648: soethout; 456: liquiriyia;
637: soethouts.

Gratiola officinalis (genadekruid, Gratia Dei) » 74: gratijoden.
* Guaiacum officinale (pokhout) » 179: pochout; 412: pochont.
Hedera helix (eikloof, klimop) » 58: heiloof; 147, 579: eijken; 200, 216: heilof; 226: diamop[?]; 232:

ijlofs; 267: eijkenloof; 267: eijlooft; 470: eijloof.
* Helleborus albus, Veratrum album (witte nieswortel) » 129: witte nieeswortel.
Hieracium pilosella (muisoren, langharig havikkruid) » 267: muisorein; 275: muisoren; 287, 554:

musooren; 289: peloselle; 311: musoren.
Hieracium pilosella, Pilosella officinarum (muisoren, langharig havikkruid) » 272: muiseijoorum;

286: museooren; 516: philosella.
* Hordeum vulgare (gerst) » 194, 255, 556: garsten; 416: garst; 556, 639: gersten.
Humulus lupulus (wilde hop) » 10: hope; 232: wilde hoppe.
* Hyoscyamus albus (wit bilzenkruid) » 106: huisquianus.
Hyoscyamus niger (populier) » 1, 62: paplioen; 106: popelier; 106: popelijren; 121: popelijoen; 124:

populeum; 291: popelen; 303: popelioen; 309, 410, 470, 480: popel; 429: populium; 512: popelijon.
* Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) » 120: hypericka; 410: Sinte Johanneskruit; 481: hijperi -

cum; 655: hijperijcas.
* Hyssopus officinalis (hysop) » 24, 122, 137, 281, 337, 359, 371, 377, 423, 452, 461: ijsop; 68: groene isop;

122: ijsoop; 144: ysop; 145: hijsopo; 221, 619, 624, 639: ijsope; 313: isop; 600: isoope; 617: isope.
Inula, zie Enula.
Ipomoea turpethum, Convolvulus turpethum (turbith) » 408: turbit; 419: turbet; 453: turbeth; 498:

turbith; 504: turbito; 609: tuupeten.
* Iris Germanica, Lilia alba (lelie) » 100: leelij; 121, 124: witte leelijen; 464: leelie; 619: ijros.
* Iris Florentina (Florentijnse lis) » 258: ijrios floreina.
Isatas tinctoria (weede) » 153: wiedassen.
Juglans regia (walnoot, okkernoot) » 50: waelsche nooten; 80: walenoote; 239: walenoot; 455:

walnooten; 631: ookernooten.
* Juniperus communis (jeneverbes) » 10: geneewerbeien; 25, 118, 121, 276, 442, 449: baijen; 30, 145,

183: geneewer; 32, 487: beije; 37: baije; 84: dambeeren; 91, 407, 580: damberen; 116: junipri; 175:
junu perij; 329: junipriami; 358, 449, 487, 660: beijen; 374: dinopeeri; 550: genever beijen; 662, 663:
ijeneverbeijen.
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* Juniperus sabina (zevenboom) » 35, 236, 370, 371: seewenboom; 232: sevenboom; 377: seevenboon;
392: seewenboon; 423, 424: seevenboom.

Lactuca sativa (latouw, sla) » 106, 412: latouwe; 258: laton.
Lamium album (soort netel, mogelijk ‘hete’ netelen versus ‘dove’) » 358: heerennettelen; 442: heere -

nettelen.
Lappa major, zie Arctium lappa.
* Larix (larixboom, product: terpentijn) » 71, 74, 76, 84, 93, 101, 121, 296, 298, 305, 312, 318, 324, 342,

372, 375, 381, 413, 414, 420: terpentin; 72: tarpentin; 174: tarpentijn; 367, 413, 451, 471, 473, 507, 512,
517, 556, 557, 564, 655: terpentijn; 450: spiris albi; 556, 561: terpetijn. Volgens de Leeuwarder apotheek:
Terebinthina vulgaris.

* Larix decidua (Europese larixboom, product: Venetiaanse terpentijn) » 120: veeneetschen
tarpentin; 180: fineetse terpentijn. Volgens de Leeuwarder apotheek: Terebinthina Veneta.

* Laserpitium siler (ezels komijn, siler montein) » 600: sileris montani.
* Laurus nobilis (laurierboom of -struik, bakelaar) » 25, 29, 32, 37, 97, 116, 118, 183, 196, 197, 253, 266,

268, 273, 277, 279, 283, 294, 325, 415, 524, 549, 550, 562, 567, 613, 615, 660, 663: bakelaer; 65, 98:
baakelaer; 69: baecklaer; 245, 347, 662: bakeler; 257, 276, 278, 516: bakelar; 280: lauereer; 284:
lauerieer; 346: baakelaar; 434: baculaer; 452: bakelaren; 487: bakelaar; 568: bakularen; 662: witte
bakeler.

* Lavandula angustifolia, spica (lavendel) » 18, 130, 371, 377, 423, 452: lavendel; 127: lapvendel; 145:
avedal[?]; 174: lawendela; 229, 352, 358, 539: lawendel; 232: leuerdelen[?]; 303, 495: spick; 352: groene
lavendel; 374: lavendala; 379: lavendela; 442: lawenderwater; 495, 517: spijck; 600: bit sticades.

Leguminosa, Fabaceae (bonenplant) » 73: roode boonen; 631: graue orten; 632: rooden boonen; 646:
doppen daer die bonen in leggen of in wassen.

Lepidium sativum (tuinkers, sterkers) » 636, 642: sterkerse.
* Levisticum officinale (lubbestok, lavas) » 144, 236, 249, 251: luibestruick; 292: luibenstroeck; 373:

luibbestruk; 435, 493: lavas; 600: lubbestroeck; 616: luijbestock; 616: tamasche.
Lilia alba, zie Iris Germanica.
* Linum usitatissimum (vlas) » 71, 99, 134, 147, 255, 264, 372, 413, 420: lin(zaad); 356: lijn(zaad).
Liquiritia, zie Glycyrrhiza glabra.
Lunaria annua (penningsbloem, judaspenning) » 526: penninx.
Malus (appel) » 220: apel; 545: appel.
* Malvaceae (kaasjeskruid) » 374: malva.
Mandragora officinarum (alruin) » 187: mandragora.
* Marrubium vulgare (marabium, witte malrove) » 374: robium; 428: rubium.
Matricaria chamomilla, zie Chamaemelum vulgare.
Melissa calamintha, zie Calamintha.
* Melissa officinalis (citroenmelisse, confelie de greine) » 54: confile de grein; 271: komfilije; 275, 415:

melisse; 311: komfilie die grein; 344: komfillie; 355: komfilie; 416: confillie; 493: komfilij die greijn;
526: konifila die grein; 539: comfilie. Zie de aantekening bij: Symphytum consolida major.

*Mellilotus officinalis (honig- of steenklaver) » 549: mellilote.
Menispermum cocculus (kokkel) » 25: kokulut.
Mentha (munt) » 458, 461: mente.
Mentha aquatica (watermunt) » 121: wilde boere balsem; 503: bruinheilige.
Mentha arvensis (bruinheilige, gladde akker- of tuinmunte) » 210: wilde mente; 493: bruijnheijlige.
* Mentha pulegium (polei) » 56: poleie; 137: polij; 283: pukeij; 600: pullegud marmid.
Mentha suaveolens (witte munt) » 549: witte mentewortelen.
Myrica gale (gagel) » 266, 267, 516, 525: gagel.
* Myristica fragrans (notemuskaat, foelie) » 5, 79, 253, 364, 376, 378, 388, 530, 578: muskate; 7, 284, 385:
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muskaet; 38, 256, 516, 638: nootemuskate; 97, 268, 298, 335, 347, 368, 375, 386, 409, 451, 488, 493, 496,
648: muskaten; 116: muskaaten; 151, 239, 256, 259, 270, 273: muiskate; 175: macis nusis muiskatij; 179:
foilij; 256: muiskaete; 257: notemuiskaten; 258, 269, 274, 278, 279, 280, 283, 290, 415, 661: muiskaten;
259: mootemuiskate; 266: muiskaaten; 273: notemuiskate; 277: nootemuiskate; 343: muschate; 343,
346, 502: notemuskaten; 364: muschata; 379: notemuskata; 516: nootemuschate; 521: notemuskate;
522, 523: notemuschate; 524: muschaten; 530: muskaete; 539: muschaat; 552: nuc mosschata; 567:
muischaten; 618: folij; 664: muskaeten.

Napus, zie Bunias.
Nardus indica, stricta (Nardus spica, Spica Indica) » 408: spikanardi; 419: spickanardi; 600:

sticanardus.
* Nasturtium hyemale (winterkers) » 132: winterkerse.
Nasturtium officinale (waterkers) » 70: waterkars; 132: waterkersen; 242: waaterkers; 292: waterkeer;

529: waterkerse.
* Nepeta cataria (kattenkruid, nip) » 284: nepte.
* Nicotiana tabacum (tabaksplant) » 391: toeback; 409: teback ofte nihvitsiaen; 485: toback; 664:

tabak.
Olea europaea (olijfboom) » 2, 8, 100, 304, 305, 323, 564, 566: bom; 31, 99, 103, 104, 117, 156, 241, 246,

318, 327, 414, 455, 560, 581: boom; 47: swarte siep; 105, 134: olijven; 120: lieff; 127, 130, 655: lief; 293:
olinarum; 312: lijsseboom; 317: boon; 486: lijf.

Orchis morio (harlekijnorchis) » 266: frouwensegel; 622: frouwenseegel; 643: onse frouwen seegel.
* Origanum maiorana, vulgare (marjolein) » 129: mageleijen.
* Paeonia officinalis (pioenroos) » 136, 151, 379: pionia; 379: piania; 398: pijoen.
* Papaver somniferum (opium, heulsap, maankop) » 204: witte manckop; 214: kop; 256, 257, 258,

259, 269: opium; 258: manskop; 481: mancopkruit; 570, 571: opiam.
Pentaphyllon rubrum, zie Potentilla palustri.
* Petroselinum crispum (peterselie) » 145, 633: petersijlie; 284: peetersilien; 412: peterseelie; 416, 493,

500: peterselie; 434: peeteselie; 493: peeterselie; 503: petersielien; 642: petersilie.
Pilosella officinarum, zie Hieracium pilosella.
* Pimpinella anisum (anijs) » 24, 41, 116, 163, 248, 256, 293, 355, 386, 408, 412, 619: anis; 47, 258, 506,

600, 618, 639, 648, 122, 176, 549: anijs; 325: anuschoet; 349, 416, 497: annijs; 434: annis; 600: [an]ijz.
* Pimpinella magna, Sanguisorba minor (grote, kleine pimpernel) » 58, 281, 416: pempernelle; 145,

200: pimpernelle.
Pimpinella saxifraga (bevernel of kleine steenbreek) » 275, 280, 493: bevernelle; 634: benenelle.
Pinus succinifera (amber) » 48, 143: amerstien.
* Piper cubeba (staartpeper) » 257: cubelen; 258: cuibebe; 600: cubbebe.
* Piper nigrum (peper) » 58: pep; 119, 228, 368, 468, 530, 554, 568, 648: peeper; 200: pepcornen; 354,

659: peper; 411: peperlinge peper; 495: peperkoorens.
* Piper longum, Chavica roxburghii (lange peper) » 407, 495, 569: lange peeper.
* Pistacia lentiscus (mastiek) » 72, 120, 490, 655: mastijck; 284: mastiek; 318, 369, 382, 419, 420, 564,

600: mastick; 473: mastic; 498: masticis; 537: mastich.
Pisum sativum (erwt) » 224: orte; 224, 570: ort; 565: erte.
Plantago lanceolata (smalle weegbree) » 397: smalle weegebree.
Plantago maior (grote weegbree, weverblad, weegaard) » 9, 397: weegebree; 20: weijverblaaden; 94,

113: weegebre; 109: weegebreden; 110: weiverbladen; 177: weegebladen; 180: plantage; 193, 217:
weegeblaaden; 239: weegbre; 239, 281: weegebrede; 281: groote weegebrede; 321: weegebreede; 369,
382: weegebreeden; 477: wegebreede; 599: plantack; 658: wegebree; 400: brede en smalle weegbree.

Polygonatum odoratum, zie Sigillum salomonis.
Polygonum aviculare (varkensgras) » 9: verkensgras.
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Polygonum convolvulus (vogeltongen) » 287: fageltongen.
* Polypodium vulgare, quersini (gewone eikvaren) » 163: polijsodum; 412: polijpodium; 416: poli po -

dium quersini; 498: polipodium.
Portulaca oleracea (postelein) » 416: posselem.
* Potentilla erecta (tormentil, zevenblad) » 16, 271, 275: termentille.
* Potentilla palustri, Pentaphyllon rubrum (Pentaphyllum, vijfvingerkruid) » 145: rod pentaphilij.
Primula officinalis, Sedum purpureum (hemelsleutel) » 480: heemelssleutel.
* Prunus amygdalus (amandelboom) » 10: bitter amandelen (Amygdale amarae); 458: amandel; 648:

manglen.
Prunus avium (kersenboom) » 513: kersen.
Prunus cerasus (meikers)? » 137: meijskens.
* Prunus domestica, insititia (pruimenboom) » 337: pruimen van damast; 416, 434: prumen van

damast; 434: pruimen.
* Prunus persica (perzikboom) » 68: perseijck.
* Punica granatum, Balausticum (granaatappelboom, balaustrium,) » 226, 472: granaatapelen; 490:

balaustier.
Pyrola rotundifolia, minor (wintergroen) » 52, 275, 311, 369, 382: wintergroen; 267: wentergroen; 516:

sanipirola;526: wijntergroen.
* Quercus robur (eikenboom) » 3, 11, 181: eikenboomen; 14, 503, 647: eckelen; 16: galenooten; 23:

gale noot; 38: eckel; 46, 181: eekenhout; 110: ekenholt; 179: schaerschen[?]; 226: gallnooten; 323:
groen eijkenhout; 412: schorsen; 477: eijkenbomen; 478: eikenbomen; 602: eecluve; 656: galnooten.

Raphanus silvestris, zie Cochlearia armorica.
* Rheum rhabarbarum (rabarber) » 68: verbarbara; 102, 180: roobarber; 127, 343, 434: robarber; 175:

rabarbara; 259: reubarber; 373, 408, 412: roberber; 379: rubebarum; 452, 495, 498, 504, 505:
reuberber. In de Leeuwarder apotheek ‘melesoenwortel’ genoemd.

Ricinus communis (Palma Christi, wonderboom) » 161: lause Christi.
* Rosa rubrae, pallidae (roos) » 10, 455: roode roosen; 13, 34, 71, 100, 101, 138, 150, 177, 317, 319, 324, 536,

615: roos; 44, 204, 296, 317, 384, 462, 476: roose; 88, 90, 134, 387, 456, 459, 469, 490, 508, 556, 557, 586,
651: roosen; 110, 504: roode roosen; 121, 138: roosen; 152: roosasum; 258, 268, 278, 347, 356, 453, 473:
rosarum; 317: rood roose; 476: witte roose; 650: roes.

* Rosmarinus officinalis (rozemarijn [bloem: Anthos, zie de Leeuwarder apotheek]) » 374: [floris]
rosemaerein; 416: roosemarein; 493: roosemarijn; 527: rosemarein; 539: [bloemen] roosmareijnen.

* Rubia tinctorum (meekrap) » 172: crep; 290: mecrabbe; 420: crape; 388: mekrale.
Rubus vulgaris (braam) » 106: breemen; 479: braem.
Rumex acetosella (rooridder, zuring) » 114: suiren; 519: rijdder; 520: räder; 591: roorijdder.
* Ruta graveolens, hortensis (wijnruit) » 58, 80, 116, 186, 187, 200, 220, 236, 239, 308, 371, 377, 454, 600:

winruit; 201, 452: wijnruit; 215: winriut; 301, 321, 370, 423, 424: winruite; 361: ruta; 379: winruita; 454,
623, 627: wijnruite; 546: wijnruijt; 552: rutae; 587: wijruite; 604: wijnrute; 628: winruijt.

* Saccharum officinarum (suikerriet) » 97: suikercandeij; 127, 151: kanarij suiker; 130: canarij-suiker;
187: sulijdni suicker; 214: brootsuiker; 254, 340,355, 375, 378, 402, 416: suiker; 256, 258, 261, 268, 278,
347, 386: borstsuiker; 282: dijapenediende; 293: suikerkandi; 305: serop; 359: brootsucker; 379:
suikari; 416: suicker; 499: witte suikerkandij; 500: suickerkandeij; 501: suckerkandij; 502: fine
suiker; 549: suijcker; 550: witte suickerkandij; 585: seeroop; 585, 621: suijker; 618: broodsuijcker; 662,
663: witte suijkerkandij.

Salix alba (wilg) » 110: wilgenholt.
* Salvia officinalis (salie, savie) » 65: scherpe saalije; 93, 353: salvije; 122, 129, 159, 471: salij; 129: savij;

145: halij[?]; 201: sauie; 222, 353: salvij; 236, 239: smalle selwije; 239: smale salie; 271: silvie; 308, 377:
selvie; 410, 452, 481, 503, 554, 598: salie; 423: salvie; 441: edelesalie; 587: smalle salie.
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Salvia pratensis, zie Ambrosia artemisifolia.
Salvia sclarea (scharlei, muskaatsalie) » 21: scherlei; 46: scharpe salie; 68: scherpe salij; 112, 141:

scherleij; 141: avia; 141: puligij; 300: scherleije.
Sambucus ebulus (kruidvlier) » 497: ebulus; 607: ebuli.
* Sambucus nigra (gewone vlier) » 10, 82, 125, 130: vleer; 191: fleerboom; 251, 316: fleer; 328: fledder; 421:

groene fleer die bovenste bast; 607: sambnij.
Sanguisorba minor, zie Pimpinella magna.
Sanicula europaea (heelkruid) » 58: somia; 163: sanijs; 267: sinnickel; 272: senicka; 275: sennickel; 281:

sanikel; 311: sannickel; 369, 382: sanickel; 526: sineker; 653: snennicse.
* Santalum (sandelhout) » 514: sandel.
Sarcocolla futata, zie Astralagus saracolla.
* Saxifraga cernua (steenbreek) » 494: steenbreck; 580, 646: steenbreeke; 600: sapevrage.
Scabiosa succisa (duivelsbeet) » 232: duiwelsbeete.
Scrophularia (helmkruid) » 166: helmkruit.
* Scrophularia major vulgaris (groot speenkruid) » 232: schorfulavia.
Secale cereale (rogge) » 19, 114, 255: rogen; 247, 251, 470, 501, 528: roggen; 566: klein rogenmeel.
Sedum purpureum, zie Primula officinalis.
Sempervivum tectorum, zie Allium sativum.
Senna alexandrina, zie Cassia angustifolia.
Sideritis hirsuta (ijzerkruid) » 138: ijserkruit.
Sigillum salomonis, Polygonatum odoratum (Salomonszegel) » 527: sigillum satamonis.
Silybum marianum (vrouwendistel, Mariadistel; in de Leeuwarder apotheek: Carduus Mariae) » 282:

onser frouwendistel.
* Sinapis alba (witte mosterd) » 69: mostaert; 352: mostart; 513: wit mosterd; 614: eenca dat is witte

mostard.
Sison amomum (steeneppe) » 493: steenpeterselie; 494: stienpeterselie.
* Smilax aspera, Volubilis pungens (smilaxplant, stekende winde, sarsaparilla) » 412: salseparila.
Solanum (nigrum) (nachtschade) » 106: nachtschaade; 441, 480: nachtschade.
Sodaligo saracenica, zie Solidago virga aurea.
* Solidago virga aurea, Anthyllis (wondkruid, guldenroede) » 272, 286, 287: heidens wontkruit; 279:

heidensche wontkruit; 516: heijdens wondenkruijt. In de Leeuwarder apotheek: Sodaligo saracenica.
Identiek met Anthyllis barba-jovis, Anthyllis vulneraria (jupitersbaard of wondklaver), 416: barba
jovis[?].

Stachys officinalis, zie Betonica officinalis.
Stellaria media (vogelmuur, muur, Fries: mier) » 224: mier.
* Styrax officinalis (storaxboom, amber) » 10: [Oleum succini]; 120: stieroocks; 121: stoorachs; 145:

stierax; 655: sterax.
* Symphytum consolida major, officinale (grote smeerwortel, waalwortel, scheurwortel) » 110: schuer -

wortel; 185: consalijde maijor; 271: konsalij domaijoor; 273, 275, 281, 307, 405: walwortel; 289: konsolida
maijor; 526: konsalida maijoor. Volgens de Fachprosaïsten van het Middel neder lands (o.a. Daems)
is confelie de greine de Symphytum consolida major; hier is de identificatie van de Leeuwarder
apotheek aangehouden waar ‘confeley de grein’ identiek is met de Melissa (officinalis).

Symphytum consolida major, minus (grote en kleine smeerwortel) » 554: konsalido maior et minor.
Symphytum consolida minus (kleine smeerwortel) » 554: konsalido minor.
Tamus communis (Sigillum beatae Mariae, spekwortel) » 236: beleijn van conalijn anders ons lief -

frouwenseegel genamt; 527: sigillum mijranij.
* Tanacetum vulgare, Chrysanthemum vulgare (wormkruid, reinvaan) » 281: rinefaen; 385: reinfaen;

659: wormkruijt.
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* Taraxacum officinale (dens leonis, paardenbloem, hengstebloem) » 416: derts leonis.
* Thymus vulgaris (tijm) » 160: tijmiaen; 416: frigula maiora[?]; 452: timijaen.
* Tilia vulgaris (linde) » 96: lindekorlen.
Tricholoma album, zie Agaricus albus.
* Trigonella foenum-graecum (fenegriek, zevengetijdenklaver) » 268: finegrekum; 278: venigriekum;

347: fenumgriekom; 369: fenegriekum; 382: fennegriekum.
* Triticum (tarwe) » 2, 90, 309, 327, 342, 597: weiten; 14: stijfsel (Ameldonk); 28, 255: weit; 36:

winterkoorn; 36, 652: gort; 51: heeffdeegh; 94: tritrom; 140, 153: tarven; 154: korst geharst broot; 155:
heeftdeech; 197: wit brood; 197: witte wegge; 241: poffen; 248, 306: witte broot; 291, 464, 606: terven;
309, 474: terwen; 340, 457: witte broots; 385: broot; 455: greinskoren; 496: weijten broot; 582: weijten
boll; 583: weijten; 597: wit broot.

Triticum amyleum (amelkoren) » 145: amel.
* Tussilago farfara (klein hoefblad) » 416: farfara.
* Urtica dioeca, urens (netel, brandnetel, grote brandnetel) » 40: nettel; 228: barnetel; 329: barnetelen;

410: neetelen; 442, 609: nettelen; 493: netel; 609: klene nettelen. Vgl. de Leeuwarder apotheek: Urtica
major voor Urtica dioeca.

Veratrum album, zie Helleborus albus.
* Verbascum thapsus (wolkruid) » 170: wollekruit.
* Verbena officinalis (verbena, ijzerhard) » 58: vebena; 145, 188, 190, 200, 286, 287, 461, 479, 481, 539,

587, 604, 620: verbena; 238: ijserhart; 645: ferbena.
* Veronica beccabunga (beekpunge, bekeboomkruid) » 26, 92: barken; 70: beebeboom; 242: beeken -

boom; 526: bekenboom; 529: bekebonge.
* Veronica chamaedrys (ereprijs, germander) » 275: eerenpris; 526: eerumpris; 612: gamedria.
Vinca minor (maagdenpalm) » 172: magdenpalm.
* Viola tricolor (viooltje) » 106: fijolete; 144: fiolen; 174: voolij; 222, 411: fijoelen; 309: fioele; 416:

violarum; 525: vioelen; 529: fioelen; 607: violaet.
* Vitis vinifera (wijnstok, druivenboom) » 24, 151, 412, 637: roosinen; 110: winstock; 122, 151:

roosijnen; 337, 416, 619: rosinen; 434: rasijnen; 639: rosijnen.
Volubilis pungens, zie Smilax aspera.
Xylocassia, zie Cinnamomum verum.
Zingiber officinalis, zie Alpinia galanga.
* Zingiber officinale (gember, witte gember) » 97, 140, 253, 266, 411: witte gengber; 116: ginba; 179, 268,

273, 335, 346, 407, 408, 411, 538, 567: gengber; 228, 359, 386: gengeber; 245, 347, 409, 618, 648: genber;
258, 495, 497, 504, 506: geijnber; 270: ginber; 277, 278, 279: genver; 279: gengver; 331: witte gember;
386: witte gengeber; 409: witte genber; 415: gengever; 419: sinsibeeris albij; 488: gijenber; 506: witte
geijnber; 516: geijnbers; 524: witte gijnber; 550: gengeder; 550: witte gengeder; 568, 661: gingber; 602:
gengbers; 602: witten gengeber; 662, 663, 664: witte gingber. Zie ook onder Alpinia galanga.
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gegevens, bijzonderheden over chirurgische behandelingen en allerlei diagnostische wetenswaardigheden. De
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