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r Hic incipit liber Trotula
Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen, hem biddic dat si my niet
ne vloucken. Want ic ne hebbe hem dit niet ghescreven te scanden, maer te haren
profite. Want dat de natuere heeft, dat ne mach men niet wel nemen. Ofte en ware
 dat si te vele gave boven natuere, dat men dat bewerde soe men naest mochte ende
dat si gave natuerlic.
Eerst van der martricen
Nu, ghi vrauwen, ne bellecht hu niet, dit es ghesproken natuerlic ende oec nuttelic
omme den vrauwen. Ja omme een let dat si ebben dat men heet in Latinemartrix,
 dats te segghen moeder. Die welke bi natueren es caut ende droghe gheformert,
alse des menschen maghe: boven senuachtich ende onder vleesch, een lettel gherompelt, hebbende bi natueren  winkelen. In de welke  winckels een vrauwe mach
draghen  kinderen bi natueren. Te Andwerpen in de stat was up eenen tijt eene
vrauwe, die  kinderen hadde te male ende si waren ter kerken ghedreghen in een
 beckin ende si waren ghedoept.
Die moeder soe hevet  monde, den eenen binnen ende den anderen buten,
ende die mont clemt up tote bi der crayen.
Ende al es die vrauwe anders van natueren dan die man, nochtan heeft si meerder ghenouchte int spel der natueren dan die man. Ende dats bi [redenen: als es dat]

 Hic incipit liber Trotula] Hier begint het Liber Trotula. Zie de inleiding voor meer informatie over de
Trotula-traditie  bidde] Verzoek  vloucken] Vervloeken, verwensen  heeft] Heeft geschapen
| mach] Kan | wel nemen] Lees: benemen  dat si te vele gave] Dat zij haar lichaam te veel belast |
boven natuere] Voorbij dat wat natuurlijk is | bewerde] Beschermen | soe men naest mochte] Zo goed
als men kan  natuerlic] Op een natuurlijke wijze  martricen] Baarmoeder. Andere variaties
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Lust, genot | spel der natueren] Geslachtsgemeenschap
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v redenen: als es dat wijf cauder dan de man, si verwarmet bi der begherten. Want
nature bewijst dat dat wijf vele begherliker es dan de man. Alsoe dat ysere swaerliker berrent dan dat gaut, want lichter es te makene eenen brant in den man met
gaude dan met isere, want dat gaut berrent met lichten ghevoelne.

Dander bederve es bi den senuwen conplexien van der moeder. Bedi dat sonuachtich es, dat ghevoelt. Bi den welken dat de moeder seere ghepint es, alse vervult
es van humoren die se natuerlike ontfaet. Bedi als de nature van hare sceet ende die
moeder daeraf ghesuvert es, dan es si bereet te ontfane des mans saet. Ende anders
niet; bedi ware die moeder vervult van humoren, soe ne ontfinghe nemmermeere.

Die derde redene es dat die senuwen conplexien, die beneden ende boven sijn,
ane dwelke comt des menschen saet, bedwinghet ende vervult die stede. Neware
up die upperste stede der moeder, so ne mach des mans saet niet gheraken, bi der
welker ketelinghen die si heeft al daer, die welke hare niet mach vergaen. Ende dats
die redene dat soe niet van den man es versaet.

Ende die  monde die sijn in de moedere, van den welken die uppersten heet den
hals van der moedere, die welke heet die wijflichede. Ende onderste mont die ontdoet ende luuct onderwilen, alsoe ontfaen heeft dat saet van den man: datter niet in
ne quame den point van der naelden. Ende onderwilen vint men eenighe vrauwen
in wien dat si niet ne luuct soe vaste, ende dat es als de moeder niet versaet en es, dan
 ont[doet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet, als die man der mede te doene]

 nature] De werking van de natuur | alsoe] Net als
– swaerliker] Krachtiger
 berrent]
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r doet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet, als die man der mede te doene heeft.
Ende elke vrauwe mach ebben  kinderen bi natueren ende alle draghen teenre
dracht. Maer de  van den  werden cnapeline kinderen ende die andere  wijflicke
kinderen. Ende dat ste sal ebben van den  natueren, van man, van wijf, ende dat
 soude ligghen in de middewaert der moedere ende heet in Latine hermofrodita.
Ende in den derden winkel ter rechter siden ligghen die cnapeline, ende in dandere
side de jonffrauwen. Ende waert soe dat een wijf kint ontfinghe in de rechte side
ende dat, bi aventueren, rolde in de luchter side, dat soude wesen een wijflich man.
Ende dies ghelike van den wiven; vielt alsoe, het soude wesen een manachtich wijf.
 Ende eenighe vroede meesters die scriven ons: es des mans saet wel ghesoden,
soe commer af cnapeline kinderen. Ende alst raeu es, dochteren. Ende oec helpter
toe naer den ontfanghe dat langhe ligghen ter siden daer men die dracht beghert.
Manne figueren ter rechter siden, ghemerct dat hem die levere es bijst ende es heet
bi natueren ende dwijf ter luchter siden. Daeromme es dat wijf vele cauder dan de
 man.
Van der naturen ende wesen der vrauwen
Nu dan soe es die vrauwe cauder van natueren dan die man, daeromme soe moet
si ebben sonderlinghe natuere die elke vrauwe hevet. Ende comt den somighen te
haren  jaren ende oec eenighe te haren  jaren. Ende commet hem heer dats seere
 vroe. [Ende commet hem der nare, dats seere spade. Ende commet hare niet, dats]

 anderwaerf] Nogmaals | der mede te doene heeft] geslachtsgemeenschap met haar heeft  teenre]
Tijdens één  cnapeline] Mannelijke | wijflicke] Vrouwelijke  middewaert] Het midden  derden] Lees: drie
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v Ende commet hem der nare, dats seere spade. Ende commet hare niet, dats al te
groet meskief van der natueren. Ende eenighe vrauwen verliesent te haren  jaren
ende dats bi natueren, maer dat benemt hare die boeshede. Ende ofte sijt verliest
te haren  jaren, dats bi natueren. Ende sulcke te haren  jaren ofte te , ende
 eenighe ebbent tote si haut sijn,  jaren ofte .
Ende also langhe alsi dat ebben soe mueghen si bi natueren ontfaen kint. Ende
alsijt verliesen bi natueren, so ne mueghen si gheen kint ontfaen bi natueren, alsoe
wel sieke als ghesonde. Want dien boem moet bloyen, sal hi draghen vruchten.
Ende ne gheen vrauwe ne mach vrucht ontfaen en si met suverer moeder, ende
 dat moet sijn cort naer hare blommen. Ende si moet hare saet laten vallen up des
mans saet ende dan trect de moeder in hare des mans saet, dwelke saet bewimpelt
es metter vrauwen sade, van den welken dat vleesch ende bloet comt den kinde.
Ende oec soe comter af die achterbundere, dats te seggen die achtergheborte, int
dwelke vellekin dat kint leghet bewimpelt ende bewaert.


Van dat den vrauwen hare stonden ghebreken

Alse de vrauwen hare saken ghebreken nare haren tijt, dats ghebrec van natueren ende jeghen hare ghesonde. Ende daeromme moeten si quellen van messeliken saken ende dats omme dat si verliesen hare apetijt. Ende onderwilen soe
heten si erde, ofte colen, ofte eyere scalen, ofte messelic dinc. Ende onderwilen
 sijn si ghepijnt in dat hoeft, ofte in den hals, van groet sweeringhen in den rugghe
ofte in de lendinen, ende van swaren curtsen. Ende dan ebben si stecten ter hertenwaert. Ende daeraf laden si dat dwater, ofte hem comt [der af de bloetsucht,]
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r der af de bloetsucht, dat menisoen, den lichame licht, daer de spijse dore comt gheel
ghelijc dat si se swolghen. Ende dat comt bi cautheden van der moeder. Ende dat
hare aderen sijn cleene, alse in dese dinne, magheren wiven, die seere sijn vertheert,
bi den welken die humoren sijn soe dicke ende soe tay, dat si niet ne moghen liden
 dore hare gherechtighe stede van der limicheden.
Ofte si ne eten spijse met soe groeter ghenouchten, dat die ghenouchte dat bloet
upwaert doet keeren van der moeder. Ofte si moet pijnen, dat si sweeten. Alse
Rufus ende Galienus segghen, soe wat wiven die wel eet ende vele drinct, die wiven
moeten meer hare stonden ebben dan nature bewijst.

Ende in eenighe vrauwen ghebrect den tijt, dats omme dat hare bloet es verclontert, bi den welken natuere hare helpet ende stect van hare.
Ende onderwilen verliesen si haren tijt, bi groeter sweeringhen die si ebben in
eenich let, bi vare ende bi moetheden. Ende eist dat sijt langhe verliesen vor haren
natuerliken tijt, hem comter af groete mesquame ende somtijts gerief van den live.


Hoe men der vrauwen stonden weder sal doen commen bi medicinen

Als men verliest die stonden eer tijt ende dwijf es vermaghert ende seere bleec, dan
doet se laten in de soffene up een libra bloets ende des anderdaghes den anderen
voet een alf libra bloets. Ende aldus sal se ghecrighen haestelic hare stonden, hare
varwe ende hare natuerlike hitte.

Ende es dat sake dat sijs te seer es ondercommen, soe ne laet niet te vele bloets;
want men moet eerst merken den staet van den mensche. Want vercrancte hi te
seere hem ware quaet [te helpene. Aldus soe leerde die eerste meester, sonder]
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vrouwen. Hierdoor worden de lichaamssappen zo dik en taai dat ze niet kunnen door het lichaam
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menstruatie  stect van hare] Het bloed op een andere manier uit haar lichaam stoot  vare]
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weegt bij benadering  gram (Vandewiele : ) | des anderdaghes] De volgende dag  alf]
Half | haestelic] In korte tijd  varwe] Gelaatskleur  es dat sake dat] Is dit het geval dat |
ondercommen] Verzwakt  merken] Onderzoeken | vercrancte] Verzwakt  quaet] Slecht
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v te helpene. Aldus soe leerde die eerste meester, sonder Ypocras. Ende hi was die
vroeste meester die men vant. Maer aldereerst vinden wi van eenen, die hiet Appollo. Al sijn werc verberrende ende sijn sone wasser mede verberrent. Maer Galienus vertelt ons van eener vrauwen, die  maent was verstopt ende si hadde verloren
 al hare apetijt ende hare varwe ende was vermaghert. Hi deed se laten van bloede
alsoet vorseit es ende hi orcont dat soe ghecreech al hare ghebreec, waeraf hi ons
dit gaf in exemple. Maer daer volget gherne naerdat torsioen ende daeromme es
men sculdich raet te souckene ane eenen medicijn. Maer wer men die vrauwen
laet, soe ware die vrauwe goet ghebaet ende in dat badt sal men hare gheven drin cken mente, ghesoden in water, ende gheminget dat met ghescumden seeme, dat
vierdeel borne ende dat tiendeel seem. Alsoe sal ment drincken. Ende achter dat
badt, soe drinct diathesarum, tghewichte van  dragmen, ofte van eenen gheelen
dragme, ghetempert met warmen water, drinken ghegheven.
Ende aldus conficiert ment. Recipe mente, genciane, aristologia longa, baccaris
 lauri, ana dragme , fiat pulvis. Mellis dispumati, quod sufficit, bulliantur simul
modicus, et fiat similiter opiata, ponitur in pixide.
Item, het ware oec goet dat men hare ghave drincken eenen tueghe van desen
drancke in hare badt. Recipe semen anisij, feniculi, cumini, spice nardi, semen
petaselijn, vini albi optimi bulliantur simul fiat julep, et clarificetur. Ende coen di
 dit niet ghecrigen, soe nemt van dies ghi bet ghecrighen moght.
Galienus die wijst dat men sal drinken desen dranc int badt. Recipe arthemesie,
stampten ergo modo, et bulliantur cum vino albo. [Fiat julep et clarificetur. Ende]

 meester] Medicijnmeester | sonder] Met name  vroeste] Meest wijze | vant] Vindt  verberrende] Verbrandde  was verstopt] Geen menstruatie had gehad  vorseit] Eerder genoemd |
orcont] Beriep zich erop | ghecreech] Lees: herstelde van | waeraf] Om welke reden  in exemple]
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ghescumden seeme] Schuimende ongepijnde honing
 vierdeel] Kwart | borne] Drinkwater |
alsoe] Op deze manier  diathesarum] Een samengesteld medicijn (zie Green /: ) |
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bevatten) | ponitur in pixide] Dit wordt gelegd in een schaal  Item] Eveneens  semen anisij]
Anijszaad (Pimpinella anisum L.) | feniculi] Venkel (Foeniculum Mill.) | cumini] Komijn (Cuminum
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 dies] Nl. gelijksoortige kruiden | bet] Beter
 arthemesie] Bijvoet (Artemisia
vulgaris L.)  ergo modo] Dus met mate | et bulliantur cum vino albo] En ze worden gekookt met
witte wijn
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r Fiat julep et clarificetur. Ende eb di dit niet, soe sul di nemen bivoet, ende sieden
in watere. Ende dat cruut sul di binden met cleederen up den navele, ofte ghesoden
in eenen cleenen pot met eenen cleenen halse, alsoe ghemaect ende die ghesteken
in de martrice ofte moeder. Ende alsoe ontfaen den waseme in den lichame.

Ofte stoet averoene ende siedt die in eenen pot ende dan sit up eenen stoel met
eenen gate, al omme wel ghedect ende daerover sal men stoven ende de moeder
verwarmen. Nemt huusmuer ende dat stampt ende verwarmet in eene panne ende
dat al warme gheleit up den lichame.
Noch een andere. Recipe de wortele van meeden, die wel ghestoeten ende ghe bonden vor de wijflichede. Dit doet commen menstruum.
Ende es de moeder versluust, dat die aderen niet moghen hebben haren ganc,
ofte te seere verhart, dan moet men nemen een lijnen sackelkin, in de groete van
eenen vinghere, aldus ghemaect. Ende dat vullet met ghesoden loecke, ghestampt,
met olie van oliven. Ende dat diepe ghesteken in de moeder, dat sal die aderen
 ontdoen. Ofte nemt eene clister allium ende die clister stect in de moeder alsoe
diepe als men mach. Dat doet dat selve.
Als die stonden te vele commen
Men vint vrauwen die hare stonden te vele ebben, boven natueren. Ende men sal
dat verstaen dat dat comt van vele saken.

Eene redene es dat die aderen sijn te rume ende te seere ontdoen, bi den welken
dat si bersten van [vervultheden. Dan loepter hute roet, claer bloet. Ende dat comt]

 Fiat julep et clarificetur] Totdat een verkoelende drank ontstaat, en deze helder geworden is | bivoet]
Bijvoet (Artemisia vulgaris L.) | sieden] Koken  binden] Vastbinden | cleederen] Lappen, stukken
stof of kleding  ghesteken] Ingebracht  waseme] Damp  stoet] Stampt fijn, kneust | averoene] Citroenkruid (Artemisia Abrotanum L.)  ghedect] Bedekt (met stof) | stoven] Behandelen
met hete luchtdampen  huusmuer] Mogelijk de plan van het geslacht Muur (Stellaria, L.)  Noch
een andere] Nl. een ander recept ter genezing | meeden] Meekrap (Rubia tinetorum L.)  versluust] Verstopt | dat die aderen niet moghen hebben haren ganc] Dat de aderen hun doorgang niet
kunnen vinden  een lijnen sackelkin] Een linnen zakje  loecke] Knoflook (Allium sativum L.)
 clister allium] Bol van knoflook  te vele commen] Te overvloedig is  verstaen] Begrijpen |
saken] Oorzaken  ontdoen] Slap, opgerekt  bersten] Barsten, uiteenscheuren
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v vervultheden. Dan loepter hute roet, claer bloet. Ende dat comt van te vele tetene
ende te drinkene, goede spijse ende goeden dranc, van den welken wast bloet. Ende
aldus ne moghen hem die aderen niet onthauden, si ne moeten spliten ende scueren.

Een ander: es dat sake dat bloet es te heet, die welke hitte comt van colera huter
gallen ghedaelt, dan es dat bloet geluachtich ende heet, dat spelt van hitten. Ende
aldus ne maecht niet binnen bliven ja in de aderen. Natuere ne steket van hare bi
crachte. Ofte es dat bloet gheminghet van fluma, dat weiket soe die aderen dat si
spliten.

Want het sijn felle humoren, ende dat bloet es witachtich. Ende alst es puer roet,
dan soe eist van pueren bloede. Ende alst swart roet es, dan eist van vorten bloede,
dwelke verrot es in hem selven. Ende dat natuere die vorte humoren niet mach
ghedoegen, ende onderwilen soe loest mens vele. Als men gheligget van kinde, dat
die aderen sijn soe seere ontdaen van pinen, dat natuere soe grouf van hare sciet,
 soe dat eenighe jonffrauwen besterven.
Dese siecheit maect den vrauwen bleec ende maghere. Ende gheduert dese siecheit eenigen tijt onder de vrauwen, soe wie si sijn, si sullen dat water laden met
rechte. Want die levere vercaut te seere, omme dat hare de hitte ontgaet, dat hare
voetsele in de maghe niet mach verduwen noch versieden. Ende aldus verkeeret
 in watere, dat natuere soude verkeeren in bloede. Ic overlide dat ten lichsten dat ic
mach, want die dispitacie die subtijl es, die nes gheenen noet te segghene, want si
ware te lanc.
Eist dat sake dat comt van pueren bloede, soe eist puer roet, sonder andere
varwe. Ende aldus soe moet ment doen, besceedelic. Prouvet aldus: bestrijct der
 mede een wit cleet, dat suver si ende wit. Eist van pueren bloede, het sal hem toeghen in dat cleet, sonder andere varwe. Ende dit [sullen sijn vrauwen, wel in haer lijf]

 vervultheden] Overvloedigheid | loepter hute] Loopt er uit | claer] Helder  wast] Toeneemt
 hem onthauden] Zich goedhouden  colera] Eén van de vier lichaamsvochten in het lichaam; gal
 geluachtich] Geelachtig | dat spelt van hitten] Dit verklaart de hitte – Natuere ne steket van
hare bi crachte] En het lichaam stoot met kracht het (te hete) bloed uit  fluma] Slijm, één van de
vier lichaamsvochten in het lichaam | weiket] Zacht maakt  spliten] Splijten, barsten  felle]
Hevige, gevaarlijke  vorten] Verrot  natuere] Lees: het lichaam  loest] Lees: verliest |
gheligget van kinde] Op het kraambed ligt  ontdaen] Er slecht aan toe | dat natuere soe grouf
van hare sciet] Dat het lichaam het bloed op een grove wijze uitstoot  siecheit] Nl. de overvloedige menstruatie
– met rechte] Zonder enige twijfel
 vercaut] Verkoeld | omme dat]
Lees: zodat | ontgaet] Ontsnapt  verduwen] Verteren | versieden] Verkoken | verkeeret] Verandert het voedsel  dat natuere] Lees: terwijl het volgens de natuurlijke gang van zaken | overlide
dat] Bespreek dit onderwerp | ten lichsten] Zo eenvoudig als ik kan  dispitacie] Uiteenzetting |
subtijl] Verfijnd, diepzinnig  doen] Lees: onderzoeken | besceedelic] Nauwkeurig | Prouvet] Bewijs, toon aan – toeghen] Zich tonen, openbaren
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r sullen sijn vrauwen, wel in haer lijf ende die wel moghen eten ende drincken dat
vele. Ende die ebben scone varwe ende roet.
Ende diet aldus ebben in haren tijt te vele, dien doet laten bloet in den rechten
arme, ane de nederste adere, die leghet ane den cleenen vinghere. Ende daer sal
 men bloet laten vele. Ende stremmet niet hiermede, soe laet hare eene loese ventose
tusschen den borsten, ofte up elke warte van den borsten, een cleen boskin ende
die seere treckende. Ende aldus sal dat bloet wederkeeren bi der treckinghen van
den ventosen, ofte bi den bloet laten. Soe soude dat bloet werden ghemindert ter
leveren ende bi den wedertrecken ter leveren.

Dits gheseit bi den coleren. Dat comt bedi dat de moeder es te vul, alst dicken
ghevalt in dese magheren wiven, die de varwen ebben geluachtich. Die moeten
sijn ghepurgiert met medicinen, die welke ebben macht te purgierne coleren die
sijn overvloyende. Ende het esser die proper colerijn sijn, bedi daer esser die niet
natuerlic ne sijn, alse verberrende coleren ende daer sijn passive ende eruginesse
 die niet natuerlic ne sijn, dit sijn gelue. Die passive varwe verkeert hare ten groenen
waert. Ende die eruginuse varwe keert hare ten isermale waert. Dats een lettel bloet
roet, gheminget met geluwen.
Die purgacie ne willic niet scrive, want men mochter vele vrauwen mede dooden
ende bederven ende die menighe souts hem onderwinden diere niet in soude vroe den. Daeromme late ict achter bliven, omme dat ic ane die mesdaet soude deelachtich sijn. Maer ic rade wel, dat men soucke goeden raet ane vroede meesters ende
een lettel bloets late ter aderen.
Ende oec dit sal men nemen der jeghen. Nemt reghenwater ende daer in sal men
sieden: plantago, kerspillen, eekinbladeren, de scorssen van prumen, garnaken, ele gentier, agrimonie. Dit [doet altegader wel sieden in dat vorseide reghenwater,]

 wel] Goed
 scone varwe ende roet] Mooie, rode huidskleur
 te vele] Nl. menstruatie |
rechten] Rechter  nederste] Onderste  stremmet] Nl. de overvloedige menstruatie | loese ventose] Losse laatkop; hulpmiddel bij aderlaten  warte] Tepel | boskin] Kopje. Een glazen kolfje met
opening, gebruikt bij het koppen of aderlaten  treckende] Aantrekkende (nl. het bloed) | wederkeeren] Veranderen (van richting)  wedertrecken] Terugtrekken (van het bloed)  Dits gheseit] Dit wordt verklaard | coleren] Lees: colera | vul] Vol | dicken] Dikwijls  ghevalt] Gebeurt,
komt voor  ghepurgiert] Gereinigd  overvloyende] Overtollig | het esser] Lees: er zijn er |
proper] Eigenlijk van nature  passive ende eruginesse] Groene en roodbruine [coleren]  gelue] Geel | verkeert hare] Keert zich
 waert] In de richting van (groen) | isermale] Ijzermaal
 geluwen] Geel
 purgacie] Het zuiveren van het lichaam door middel van een buikzuiverend middel  bederven] Ten gronde doen gaan, doen sterven – ende die menighe souts
hem onderwinden diere met in soude vroeden] En velen zouden dit ondervinden, wanneer zij dit niet
zouden inzien (dat dit niet goed is)  rade] Raad aan  plantago] Weegbree (Plantago L.) |
kerspillen] Herderstasje (Capsella bursa-pastoris L.) | eekinbladeren] Eikenbladeren | scorssen van
prumen] De schors van pruimen? | garnaken] Vgl. GKS  (xxxiv, ): garnaten; (de pitten van de)
granaatappel (de vrucht van Punica granatum L.) – elegentier] Wilde roos (Rosa canina L.)
 agrimonie] Agrimonie (Agrimonia Eupatoria L.)
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v doet altegader wel sieden in dat vorseide reghenwater, ende daer in doet se baden in
eene cupe, aldus, dat si toten navele ende toten lendinen der in sitten mach. Dit doet
dicken, ende alsi sitte in dat bat, dat hare voeten commen huten watere ligghende
yeuwerincx up. Ende coen di dese cruden niet ghecrighen, soe nemt cruden die
 ghi ghecrighen moght ende namelic: plantago, rosebladeren nieu. Ende dat gheeft
hare te drinkene van eenen bloetsteene, die men heet lapis ematites. Desen steen
tempert met roesewater.
Ofte gheeft hare drinken tisanne, ghemaect van den wortelen van plantago ende
van ghersten ende roet corael ghepulvert ende dat ghedroncken met aqua plantago.
 Item dat saet van der wortelen van tremorsiken van der geluer, dat stremmet bloet.
Een ander. Nemt de wortelen van confelien, de wortelen van quinquenervia,
radices plantago, radices bursa pastoris, ana manum  aceti fortissimi. Dit siedt
overeen, ende hier in net vulle metter hieken ende dat leght vor de wijflichede.
Ende alsoe toter navelen toe, dats seere goet.

Noch een ander. Maect een sackelkin van deser langden, eenen vingher groet.
Ende dat vullet met desen pulvere. Nemt de wortelen van confelien, wel ghedroeghet, roese bladeren droeghe, caneele, gariofili, ana once . Dit pulvert ende hiermede vullet den sac. Ende dat ghesteken [in de moeder ende maket vaste ane eenen]

 altegader] Alles tezamen  cupe] Badkuip  alsi] Lees: zorg ervoor dat als zij  yeuwerincx]
Ergens  lapis ematites] Bloedsteen (Lapis haematitis)  roesewater] Rozenwater, aftreksel van
rozenbladeren  tisanne] Gerstenwater  tremorsiken] Duivelsbeet, blauwe knoop (Scabiosa
succisa L.) | van der geluer] Van de gele soort  confelien] Melisse, citroenkruid. (Melissa officinalis
L.) | quinquenervia] Smalle weegbree (Plantago lanceolata L.)  radices] Wortelen (van) | bursa
pastoris] Herderstasje (Capselle Bursa pastoris Much.) | manum] Een handvol | aceti fortissimi] Van
zeer krachtige azijn  overeen] Gezamenlijk | hier in net] Maak hiermee nat | vulle metter hieken]
Vette wol  Ende alsoe toter navelen toe] En tot de navel toe  langden] Lengte  gariofili]
Kruidnagel | once] Oud medicinaal gewicht, weegt bij benadering , gram (Vandewiele : )
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r in de moeder ende maket vaste ane eenen draet ende dien draet laet buten hanghen.
Dits noch hute eenen anderen boucke. Nemt lapis ematice, wit corael, balaustie,
mirre, bolus armenicus, pulver van hertshoren, drakenbloet, semen citoniorum.
Van desen pulver sal men stroyen up hare spijse ende drancken. Ende men sal dit
 poeder doen in pasteiden van hoenderen, ghebacken van tarwin blommen. Ende
met verschen visschen, commende huter rivieren, ghesoden metten esile ende dat
poeder der up ghestroit. Ende men sal eten gherstin broot ende drincken tisanne,
ghemaect van wortelen van wegebree.
Een andere. Nemt plantago, barba jovis, gherstin mele, dwitte van eenen eye.
 Dit suldi tegader stoeten ende dan doent in een cleen sackin ende dat stect in de
moeder.
Dese sijn oec alle goet ende stremmen seere: ypoquistidos, athanasia, diacodion,
diapapavis. Dese stremmen oec de vloet: cortex maligranati, rosen, gallen, eekelbladeren, elegentier, bramen, arnaglossa, reghenwater, bolus armenicus, gummi ara bici, hertshorne, esijl, wit corael, aloë, acetosa. Alle dese vorseide sijn goet, geplaestert up den buuc.
Van den witten dat den vrauwen comt
Die boucken van medicinen spreken der af, maer sonderlinghe Trotula, dwelke es
een bouc van der vrauwen heimilicheden, huten welken dat es ghetrocken ende seit
 aldus dat eenighe vrauwen sijn, die loepen van den witten. Die welke marterie comt
huter moeder, ofte van haren natuerliken sade, ofte ettere, commende huter moeder. Ende dat comt toe ondrachtich wiven, die vullivich sijn, ende bleec van varwen, ghelijc fluma. Dats te verstane bleec ende vul limich. Dese es quaet te helpene.
Nochtan helpt men hem wel somtijts ende ghi sult hu pinen hem te helpene. Alsoe
 balaustie] Bloemen van de wilde granaatboom, granaatappel (Punica Granatum L)
 mirre]
Mirre (Commiphora abyssinica Engl.) | bolus armenicus] Medicinale rode aarde; een aardsoort die
men in Armenië vindt en die vroeger als stypticum gebruikt werd | hertshoren] Letterlijk de hoorn
van een hert. Het is ook een stof die voor geneesmiddelen wordt gebruikt, en er bestaat ook een plant
met dezelfde naam | drakenbloet] Een soort rode hars (van een verscheidenheid aan soorten, voornamelijk Daemomorops draco Blume of Dracaena draco L.) | semen citoniorum] Zaad van de waterscheerling (Cicuta virosa L.)  pasteiden van hoenderen] Een pastei van kip  esile] Azijn?
Vgl. GKS  (xxiir, ): edick; azijn, en de vormen in het MNW: ecid, aisijl  wegebree] Weegbree (Plantago L.)
 barba jovis] Huislook (Sempervivum tectorum L.) | dwitte van eenen eye]
Eiwit  tegader] Samen  ypoquistidos] Niet bekend welke plant dit is | athanasia] Vlg. Kusche een stroperig geneesmiddel van het “Antidotarium Nicolai” | diacodion] Variatie op dyarodon?
Een uit rozenbloedbladeren bestaand geneesmiddel
 diapapavis] Geneesmiddel bestaande uit
papaver, slaapbol (Papaver somniferum L.) | vloet] Nl. de overvloedige menstruatie | cortex maligranati] Bast van de granaatappelboom (Punica granatum L.) | gallen] Galappels, galnoten (komen
voort uit de eik (Quercus L.)) – gummi arabici] Gom uit Arabië; het ingedikte sap van verschillende Acaciasoorten (vnl. de Acacia sengalensis (Lam.) Roberty)  esijl] Azijn | aloë] Een
van de aloësoorten (vooral Aloe ferox. Mill.) | acetosa] Veldzuring (Rumex Acetosa L.) – geplaestert] Gesmeerd, gelegd
 den witten] Nl. witte vloed
 heimilicheden] Geheimen |
dat es ghetrocken] Dit is opgetekend
 loepen] Vloeien | marterie] Stoffen | comt] Voeg toe:
of  ettere] Etter (er zijn dus drie oorzaken voor witte vloed)  ondrachtich] Onvruchtbaar |
vullivich] Dik, gezet
 ghelijc] Net als | limich] Slijmig | quaet] Moeilijk
 hu] U (zelf) |
pinen] Inspannen
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v hu hiernaer wert gheleert een deel der af.
Ende het sijn oec eenighe wiven die bi fauten van natueren sijn ondrachtich.
Die welke gheven hare natuere wit ende ondrachtich sijn die, want hare natuere es
onghesoden. Ende dat soe heet men dwitte ende wi heetent ettere: want het daelt
 huter cauder levere in de moedere. Daeromme heeten wijt ettere. Dus sendet natuere over die stonden, maer het ne mach niet sijn roet, bi fauten van natuerliker
hitten. Dus raet medicine ende namelic Trotula, dat men sal nemen heete cruden
ende die sieden in wine ende dat men daeraf make eenen doem. Ende dien doem
sal men ontfaen in hare wijflichede, met eener pipen, wel bewimpelt met lijnwade,
 ghemaect aldus, soe dat de moeder niet ghequest ne si. Daerna gheeft hare trifera
magna, ghemaect aldus. Recipe apij, dragme , cinamum, gariofili, galanga, spice
nardi, pencedanum, acorus, mandragora, celtica, rosen, peper, anijs, maratri, persijn van Alexander, daucus, jusquiami, mellis, quod sufficit. Dits goet ghegheven
ter siecheit van der maghen, mannen ende wiven. Maer wacht dat si gheen kint ne
 draghen ende ghevet hare met watere, daer in ghesoden es semen anisij feniculi.
Ende men ghevet oec jeghen de vercaude moeder drinken, met warmen wine.
Daer in ghesoden es bivoet, dats seere goet kinderen die niet moghen slapen. Dat
men dat temperen met vrauwenmelke ende dat gheve drinken alse groot alse eene
herwitte.

Een ander. Nemt bivoet, polioen, savine, saturee, salvie, confelie, levessche, dille.
Dit siet in water [ende doet hare ontfaen in de martrice. Het sijn oec eenighe]

 Die welke gheven hare natuere wit] Dat zijn de vrouwen die witte vloed hebben en onvruchtbaar
zijn, want hun menstruatie is ‘ongekookt’  over] in plaats van  doem] Damp, wasem  pipen]
Pijp, instrument speciaal bedoeld voor het toedienen van medicatie in de vagina | lijnwade] Linnen
 ghequest] Verwond
– trifera magna] Een uit drie delen samengestelde geneesmiddel
 apij] Selderie (Apium graveolens L.) | cinamum] Schors van kaneel (Cinnamomum zeylanicum
Breyne) | galanga] Galanga (de wortelstok) (Alpinia officinarum Hance)
 pencedanum] Varkenskervel (Peudecanum officinale L.) | acorus] Kalmus (Acorus Calamus L.) | mandragora] Alruinwortel (Mandragora officinarum L.) | celtica] Een soort valeriaan, geheten Keltisch valeriaan (Valeriana celtica L.) | maratri] Venkelzaad (Foeniculum capillaceum Gil.) – persijn van Alexander]
Een soort peterselie. Over de identificatie is men het niet helemaal eens
 daucus] Peen, gele
wortel (Daucus Carota L.) | jusquiami] Bilzekruid (Hyoscyamus niger L.)  wacht] Zorg ervoor
– gheen kint ne draghen] Niet zwanger is
 goet] Voeg toe: voor
 vrauwenmelke]
Moedermelk | alse groot] Lees: zo veel  herwitte] Erwt  polioen] Polei (Mentha pulegium
L.) | savine] Sevenboom (Sabina officinalis Grcke.) | saturee] Duizendguldenkruid (Erythraea Centaurium Pers.) | salvie] Salie (Salvia officinalis L.) | levessche] Lavas (Levisticum officinale Koch) |
dille] Dille (Anetum graveolens L.)
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r ende doet hare ontfaen in de martrice.
Het sijn oec eenighe jonffrauwen, die vethede ebben, bi dies ghelike van fauten,
dat si niet ne ebben hare stonden, alsoe si sculdich waren. Ende dese doet alsoe hu
vorseit es, omme die stonden te ghecrighene. Ende aldus soe bliven si ondrachtich.

Ende het sijn eenighe vrauwen, dies stonden sijn seere etterich. Ende dese vrauwen doen wi sitten up een sackelkin van polioen, ja dat ghemalen es. Ende dien sac
soe groet ende soe breet, dat hi comme van den rugghebeene tote boven der moeder. Ende alsoe ghebonden, eenen dach ende eenen nacht. Dat confortert seere de
moeder.


Van den winde die men ontfaet in de moeder

Het sijn eenighe winden die men ontfaet, van onder in de moeder. De welke winden
somighe vrauwen doet groet wee ende dan doet se swellen. Dese wiven doet nutten
heete electuarien, alse dianisij, dyacimini, diacalamentum. Van elken even vele, ofte
elc alleene. Dese electuarien sijn goet elken mensche die de maghe ebben vercaut
 ende wint ebben in de maghe ofte in de moedere.
Ofte nemt lijnen garen, dat raeu si, ende dat stect int water, daer in ghesoden es
conmijn. Ende dan duwet hute ende dat leght hare up den buuc ende alsoe over de
moeder ende up de lendinen, alsoe warme als men ghedoeghen mach.
Een ander. Nemt mostaertsaet. Siet dat in eenen pot met watere ende dien pot
 boven wijt ende stelten up eenen stoel, met eenen gate ghemaect [aldus. Ende alsoe]

 Bi dies ghelike van fauten] Lees: Op een zodanig gebrekkige wijze  alsoe si sculdich waren] Zoals
zij behoren te hebben  Ende aldus soe bliven si ondrachtich.] Voor een uitgebreidere, duidelijker
versie vgl. GKS  (xxxir, -): desen wiuen salmen doen ende hulpen als voren staet gheleert
Ende het es menich droech wijf die nemmermeer haer stonden en gecrighen ende aldus bliuen sij
ondrachtich
 rugghebeene] Ruggegraat
 ghebonden] Lees: vastgebonden, draag het dan |
eenen] Plaats ervoor: draag het | confortert] Versterkt
 winde] Waarschijnlijk wordt hiermee
een opgeblazen gevoel in de baarmoeder bedoeld  wee] Pijn, ongemak | doet se] Nl. de buik |
nutten] Nuttigen  electuarien] Stroperige geneesmiddelen | dyacimini] Komijn (Dyaciminum
Cuminum Cyminum L.)  goet] Voeg toe: voor  raeu] Onbewerkt  duwet hute] Knijp
het uit (?)  Alsoe warme als men ghedoeghen mach] Zo warm als uit te houden is  pot] Voeg
toe: is  wijt] Groot | stelten up] Zet daarboven op
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v aldus. Ende alsoe ontfaen den wasem van onder in de moeder. Dat sal verteeren
den wint.
Ende waert soe dat hare jocte quame in de moeder ende dat si hare crauwede,
soe datter puusten af quamen. Die puusten soude seere sweeren, die suldi sal ven met deser salven, aldus. Salve. Nemt eenen suueren appele ende sceltene. Dan
nemt olie van oliven, was, wijn van puetaeu, scapijnroete. Dit smelt altegader ende
minghet den appele der met, wel ghebraden ende wel ghestoeten. Dan doeter toe:
bolus armenicus, masticus, wieroec. Dit gheminghet altegader, dit siedt up een
cleen vier. Dan siet dore een cleet ende hiermede soe salvet. Daernaere soe leghter
 up hijsbladeren, ghesoden in wine. Ende de vorseide salve es goet jegen bescautheit
van viere ofte van watere.
Een ander salve der toe. Recipe de wortelen van den lelien een once, spaens wit
dragme , wit wieroec, mastijc ana dragme , canpher dragme , versch swinensmaut, rosewater ana once . Hieraf maect salve. Item: de wortele van der lelien,
 suvert wel. Dan siet se in borne ende dan stamp se metten swinensmautte. Daerna
doeter dwitte in van den eye ende rosewater ende minget wel. Dese salve es goet
ten vorseiden dinghen.
Ende deser salven soe smeeren hem die vrauwen van Salernen, hare aensichte,
hande ende kele, dore hitte van der sonnen. Ende dit doet smorgens ende savons.
 Ende dan wasschet met lauwen water af. Dit soe haut hare aensichte onbesmet ende
scone ende suvert alle puusten ane den lichame ende scoent seere laserie.

 verteeren] Verzwakken, doen afnemen
 jocte] Jeuk | quame] Lees: voorkomt | crauwede]
Krabte
– salven] Besmeren
 salven] Zalf | suueren] Waarschijnlijk 'zuur'. Vgl. GKS 
(xxvr, ): sueren | sceltene] Schil deze
 puetaeu] Bepaalde soort wijn, genoemd naar Poitou |
scapijnroete] Schapenvet  masticus] Hars van Mastikboom (Pistacia lentiscus L.)  vier] Vuur |
Dan siet dore een cleet] Zef het kooksel door een lap  hijsbladeren] Klimop (Hedera helix L.);
vgl. MS D.II. (): folium hedere; leaf of ivy | bescautheit] Een brandwond
 watere] Nl.
heet water
 spaens wit] Loodwit, loodcarbonaat
 wit wieroec] Bepaald soort wierook |
mastijc] Hars van Mastikboom (Pistacia lentiscus L.) | canpher] Kamfer, gewonnen uit een laurierachtige boom (Camphora officinalis Nees) – swinensmaut] Varkensvet, reuzel  Hieraf]
Hiervan  vrauwen van Salernen] Meer informatie over de vergevorderde medische wetenschap
in het middeleeuwse Salerno, zie de inleiding | aensichte] Gezicht  dore] Lees: met het oog op
 Dit soe haut] Lees: op deze manier blijft  scoent seere laserie] Verbetert de melaatsheid zeer

liber trotula



r Van dat maegden wint ontfaen in de moeder
Het ghevalt wel onderwilen dat maegden wint ontfaen in de moeder ende die leghet
somwilen in de rechte side ende somwilen in de luchter side. Waerbi dat si scinen
boven ghescuert ontrint den navele. Ter welker aldus ghedane cuere was ghehaelt
 vele vroede meesters ende Trotula. Ende de meesters seiden dat si ware ghescuert,
ende Trotula die hieraf twijffelde, die soe dede dat joncwijf te hare commen ende
si besach de butse ende taste se wel. Waerbi dat si bekende dat wint was, ende dat
de moeder was gheswollen ende niet ghescuert. Doen maecte si een badt in eene
cupe, in welke cupe waren ghesoden dese cruden. Recipe papple, paritarie. Hier in
 sat si langhe. Ende alsi hier in gheseten hadde, doen leide si hare eene plaester van
gherstin mele, ghetempert metten sape van wilden rapen. Ende dat leide si hare up
den buuc warme. Ende des anderdaghes dede sise weder baden ende daerna leide si
der up eene plaester ende si ghenas voort sonder sniden. Daerbi eist quaet verhaest
met eenighen dinghen dat men niet wel seker ne weet wat es.


Van dat de moeder upriset ende qualic dalet

Nu verstaet wel dat die uprisinghe der moeder, dats eene siecheit in de welke siecheit die vrauwen scinen sterven wel na. Ende dats bedi dat de moeder uprijset, soe
dat de craye niet doen ne mach hare natuerlic werc: dats dat si den asem hutewaert
stect ende inwaert haelt. Ende si sijn in onmacht, ja groetelic in onmacht. Want dic ken ghe[vallet dat si der af sterven. Ende dit ghevalt dicken weduen ende maegden.]

 ghevalt wel] Kan gebeuren | onderwilen] Van tijd tot tijd  scinen] Schijnen, lijken  ghescuert] Gescheurd: een ander ziektebeeld, namelijk een buikbreuk of hernia | ontrint] Rondom | ghehaelt] Lees: gebruikt door  besach de butse] Inspecteerde de kwetsuur | taste se] Onderzocht haar
lichamelijk | bekende] Nam waar  Doen] Toen  papple] Maluwe (Althea officinalis L.) | paritarie] Glaskruid (Paritaria officinalis L.)  leide] Legde | plaester] Pleister, van een kruidenbezinksel
 Daerbi] Daarom | quaet] Slecht | verhaest] Te overhaasten  upriset] Omhoog gaat | qualic]
Verkeerd  verstaet] Begrijp, verneem  scinen sterven wel na] Waaraan de vrouwen blijken te
kunnen sterven  de craye] Het middenrif – den asem hutewaert stect ende inwaert haelt]
De adem naar buiten uitstoot, en naar binnen inhaleert  in onmacht] Bezwijming (in staat van
bewusteloosheid) | groetelic] Zeer
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v vallet dat si der af sterven. Ende dit ghevalt dicken weduen ende maegden. Want
het ghesciet hem dicken dat hem gebrect hare stonden, die si sculdich sijn te ebben
van natueren te haren tiden, die welke faute hem lieden toe sent dese sware siecheit.
Ofte het comt bi veninden humoren, die vergadert sijn in de moeder. Ofte van
 haren vortighen sade, dwelke si bereet waren te stortene, hadden si des mans hulpe.
Ende dit ghevalt meest in maegden ende in weduen, die hem hoeden van mans
gheselscap. Alsi faute hebben van haren stonden ofte gheveninde humoren, die
verrotten hare saet daer de moeder af vervult es, van den welken risene doen die
verwallende ydelheit van der moeder. Ende aldus stect si hare up, soe dat die craye
 es ghedwonghen, dat die mensche te gheenen ademe ne mach commen. Want de
lichte levere ne mach gheenen wint halen no hute steken. Ende dit es men sculdich
te ontsiene in de weduen, die hare stonden verliesen vortijt van natueren, ende in
maegden, dwelke hu es gheleert kennen int capiteel der stonden vorseit. Want waer
ghebrec es vor den tijt, daer heeft men pine onder den navele, in de lendinen ende
 in de dien. Ende daeromme ne ghelijct dese saken niet den anderen onmacht maer
si es vele vreeseliker, ja dat si vallen ende crempen te hoepe. Soe dat hem die buuc
comt up de die, soe vaste dat men se niet can sceeden. Ende aldus sijn si doot, ofte in
twijffelen van der doot. Want Galienus seit dat men hare lieder adem moet wachten
met eenre plumen. Nu soe ebbe ic gheseit wanen dese siecheit comt. Ende ic ne dar
 niet meer segghen van vreesen dat men my mach vloucken ende ic late dat. Ende
ic gae voert ter cueren aldus, jeghen die uprisinghe van der moeder.
Eerst [soe bint de dien vaste toe met eenen cordekine, boven den knien, soe dat]

 ghesciet] Gebeurt
 veninden] Giftige, schadelijke | vergadert] Verzameld
 vortighen]
Rottende | stortene] Uit te werpen, af te scheiden
 hoeden] Behoeden
 faute] Gebrek
– van den welken … ghedwonghen] Waardoor zij (nl. het rottende zaad) de verhitte leegheid van
de baarmoeder doen opstijgen. Op deze manier stijgt de baarmoeder op, zodat zij zich tegen het middenrif drukt. – de lichte levere] Long. Vgl. GKS  (xxir, ): die craye  gheenen wint
halen no hute steken] Geen adem inhaleren, noch uitstoten – dit es men sculdich te ontsiene]
Dit behoort men te vrezen  vortijt van natueren] Vroeger dan wat natuurlijk is  dwelke] Nl. de
problemen | capiteel] Hoofdstuk  ghebrec es vor den tijt] Nl. het ontbreken van menstruatie voordat dit volgens de natuur zo hoort  diën] Dijen | onmacht] Bezwijming, Vgl. GKS  (xxir, ):
onghemaken  vallen] Flauwvallen | crempen te hoepe] Helemaal ineen zakken van de buikpijn
– Soe dat hem die buuc comt up de die, soe vaste dat men se niet can sceeden] Zodat hun buik
op hun dijen komt, en zo vast zit dat men ze niet kan scheiden.  hare lieder adem] De vrouw
haar adem | wachten] Opmerken, afwachten
 plumen] Veer | wanen] Waardoor, van waar |
dar] Durf  vloucken] Vervloeken | ic late dat] Ik laat dat na
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r soe bint de dien vaste toe met eenen cordekine, boven den knien, soe dat hare
een deel wee doet, bi der welker seerheden die moeder sal dalen. Ende oec wrivet
vaste de plante van haren voeten ende van haren handen met saute ende met esile
tegader gheminghet ende doet se niesen met elliborum album wel ghepulvert ende
 dat gheblasen in de nese. Ofte met bustelen, die ghi haer sult steken in de nese
ofte met anderen dinghen. Ende maect oec stanc vor haren nese met roke van
wassine kerssen ende dan maect onder voor de moeder roec die wel rieket, alse
mirre, lipdanum, musceliaet.
Ofte maect hare dese plaester. Nemt lovessche, die stampt ende siedt in water.
 Dan puert hute dat water ende stoet se met swinensmautte versch ende dat ghebonden up den navele warme. Ende commet van dat si hare stonden heeft verloren, ofte
van gheveninden humoren, dan pijnt hu omme hare stonden te ghecrighene alsoet
vorseit es.
Ende commet alsoe dat si niet ne mach gheloesen hare saet, alst dicken ghevalt
 in maegden ende in weduen, soe nemt sal gemme, smaut van ghelase. Dat pulvert
ende mingelet in water, daer in soe net cautoen ende dat stect in de moeder. Dat
sal men der in laten ende dat sal een deelkin biten ende smerten. Bi der welker
smerttinghe si scieten haer saet. Ende eist eene wedue, soe ketelet hare metten
vingheren van onder. Daermede sal si werden verloest van den sade ende tsaet sal
 voertcommen der met.
Van der dalingen der natuerliker moeder
Het ghevalt menichwaerf dat de moeder daelt ende comt in anderen steden dan
daer si behoort. Ende es ghedaelt, dat comt bi den senuwen, daer si bi hanghet,
die sijn verlanget. Ofte het comt bedi dat de moeder vervult es van humoren. Ende

 cordekine] Bindtouwtje  een deel wee] Een beetje pijn – wrivet vaste] Wrijf in  plante]
Zool  elliborum album] Wit nieskruid (Polygonatum officinale Moench)  bustelen] Haar (van
een varken)
 wassine kerssen] Wassen kaarsen | wel rieket] Lekker ruikt
 lipdanum] Het
klierenhars van de Cistus villosus L. subsp. creticus (L.) Boiss. en andere Cistussoorten | musceliaet]
Muskus  lovessche] Lavas (Levisticum officinale Koch)  puert hute] Giet af  pijnt hu]
Span u zelf in  sal gemme] Steenzout | smaut van ghelase] Vet? Gesmolten Glas?  mingelet]
Vermeng | daer in soe net cautoen] Daar doopt u katoen in  een deelkin biten ende smerten]
Een beetje bijten en pijn doen
 smerttinghe] Pijn; hiermee wordt een zaadlozing opgewekt |
scieten haer saet] Nl. een zaadlozing  dalingen] Het dalen  menichwaerf] Dikwijls  es]
Nl. de baarmoeder – daer si bi hanghet, die sijn verlanget] [de zenuwen] waar de baarmoeder
aan hangt, die langer geworden zijn
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v dats bedi, dat si niet ne heeft hare stonden in haren rechten tijt. Dan daelt si bi der
swaerheden, dan gaet si ligghen te eender siden waert ende si daelt ondertiden soe
seere dat si buten hanghet, ja buten der wijflicheden.
Ende dit soe kennet ende keeret bi der seerheden die men hevet onder den
 navele, want daer leit de moeder. Ende dat comt van vercautheden, alse eene vrauwe
langhe sit up eenen cauden steen, ofte baet in caut water, ofte bi te vele waters te
drinkene. Dan daelt de moeder ende gaet hute.
Ende ware si ghesoncken huter steden bi humoren die heet sijn, dat kent men
aldus: die ebben stecten ende hitten boven de moeder, van der welker hitten es
 ontstelt die moeder ende curts in dien tijt van den stonden, soe sturten si een lettel.
Ende de vrauwe heeft eene gelue ghedane.
Ende eist van cauden humoren, soe hebben si crempinge over al haer lijf caude
ende swaerweghende de moeder. Ende desen curts comt van flimen. Ende eist dat
si hare stonden heeft te harer rechter tijt, dat sal se selve wel seggen. Ende es dan
 de moeder verlanct, dat comt bi dat de senuwen verlanct sijn, daer de moeder bi
daelde.
Nu hoort van der medicinen in deser manieren. Men sal de moeder eerst prepareren met oximelle ende der na purgieren met theodoricon enperiston, ofte met
benedicta laxativa. Dese doen ter cameren gaen ende doen sceeden de humoren
 die der moeder contrarie sijn. Ende up den derden dach soe maect hare eene stove
van desen cruden. Recipe calamentum, origanum, lavendula, sponsa solis, silvie,
ruta, kersse, confelie. Men sal dese cruden, vorseit, sieden in borne ende in wine.
Ende daeraf maken eene droeghe stove ende die cruden sal men sieden in eenen
pot. Ende dan doen voert, ghelijc dat droege stoven heeschen ende doet se sitten
 in eene cupe wel [omme hanghen. Ende ten huut gane gheeft hare metridatum.]

 in haren rechten tijt] In de voor haar juiste periode, nl. de maandelijkse cyclus  swaerheden]
(onaangename) zwaarheid | te eender siden waert] In de richting van een bepaalde zijde | ondertiden] Van tijd tot tijd
 kennet ende keeret] Herkent en verklaart men | seerheden] Ongemak,
pijn  leit] Ligt  hute] Weg van haar natuurlijke plek – es ontstelt] In de war is geraakt
 curts] Koorts, nl. van de hitte in de baarmoeder | soe] Lees: heeft als gevolg dat | sturten] Storten,
nl. de menstruatie  ghedane] Voorkomen  flimen] Variant van fluma; slijm, één van de vier lichaamsvochten in het lichaam?  verlanct] Verlengd  in deser manieren] Op de volgende wijze
 oximelle] Azijn-honingdrank | purgieren] Reinigen, genezen | theodoricon enperiston] Vlg. Kusche deel van stroperig geneesmiddel, ‘Antidotarium Nicolai’  benedicta laxativa] Loslijvig makend nagelkruid, benediktenkruid (Geum urbanum L.) | ter cameren gaen] 'naar de wc gaan', laxeren
| sceeden] Afscheiden
 contrarie] Kwalijk, vijandig | stove] Heet bad
 origanum] Wilde
Marjolein (Origanum vulgare L.) | lavendula] Vreemde lavendel (Lavandula stoechas L.) | sponsa solis] Deze naam werd aan verschillende planten gegeven. Wellicht cichorei (Chicorium intybus L.) |
silvie] Salie (Salvia officinalis L.)  ruta] Ruit, wijnruit (Ruta graveolens L.)  stove] Heet bad
 Ende dan doen voert, ghelijc dat droege stoven heeschen] En ga hierbij te werk zoals dat hoort bij
een droge ‘sauna’; een droog, heet bad
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r omme hanghen. Ende ten huut gane gheeft hare metridatum.
Ende commet van cauden humoren, soe digereret met oxisacum. Ende dan purgieret met electuarium de succo rosarum. Ende up den derden dach, soe maect een
badt van cauden cruden. Ende ten hute gane, gheeft hare rubea trociscata. Ende eist
 dat si te seere daelt, soe smeert dine handen met olien van oliven ende stect se weder in. Ende doet alsoe hu heeft vorleert Trotula. Ende eist dat si daelt bi lettinghen
van haren stonden, soe doet alst vorleert es. Ende in alle porringen van der moeder,
soe eist goet dat men de vrauwe doet niesen
Een goet exprement omme de moeder te harer steden te bringene.Nemt ghe berrenden hertshoren, ghepulvert folia lauri, ana once  et dragme . Dit minget te
samen ende ghevet drinken met wine. Dit doet de moeder weder keeren te harer
steden.
Ende heeft si eene maniere van torsioene, ofte dat si qualic urine mach maken
ende dat si groete rommelinge hebben in den buuc, dan suldi hare dit gheven drin ken in poeder. Recipe apij, fenigreci ana dragme . Fiat pulvis. Dit doet sieden in
wine, ofte ghevet hare drinken sonder sieden.
Een ander. Nemt agaricus, wegebree saet ana once . Fiat pulvis. Ende dit gheeft
hare drinken met wine ende met seeme ghesoden. Dit doet tote ghi gheene siecheit
ne ghevoelt ver.


Van onghetempertheit der moeder
Het ghevalt wel dat de moeder in de moeder werden onghetempert soe dat die
vrauwen ghevoelen groete hitte ende berringhe. Die sal men cuereren aldus.Recipe
ganssmaut dragme , mel cere ana dragme , olie van oliven once , dwitte van
tween eyeren, vrauwenmelc. Dit minget [tegader ghelic eener salven ende]

 metridatum] Een medicijn, onduidelijk welke. Vlg. Kusche deel van stroperig geneesmiddel, ‘Antidotarium Nicolai’  digereret] Verlicht het | oxisacum] Een bepaalde siroop, bereid met azijn, granaatappel en suiker  electuarium de succo rosarum] Stroperig geneesmiddel van het sap van rozen
 rubea trociscata] Een pil, gemaakt van kleefkruid (Galium aparine L.)  vorleert] Geleerd (van) |
lettinghen] Oponthoud, afwezigheid  porringen] Opkomst van een ziekte  exprement] Proef
 folia lauri] Laurierbladeren (Laurus nobilis L.)  maniere] Soort | torsioene] Krampen | qualic urine mach maken] Moeilijk kan plassen  rommelinge] Lawaai, gerommel  fenigreci]
Fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella foenum graecum L.)  agaricus] Lorkenzwam (Polyporus officinalis)  ver] In hoge mate  ongehetempertheit] Onstuimigheid  cuereren]
Behandelen, genezen  ganssmaut] Ganzenvet | mel cere] Honingwas
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v tegader ghelic eener salven ende dat stect hare in de moeder, ghemaect van eene
pessarium. Ende ic ne dar niet meer scriven omme de blame van den vrauwen.
Van apostemen in der vrauwen wijflichede
Nu verstaet dat onderwilen commen apostemen ende swellinghen in diversche
vrauwen. Ende es die marterie colera, commende van der gallen, dan heeft si curtsen ende canckeren.
Ende eist commen van caude humoren, soe sijn die apostemen hart ende gheswollen ende dat wijf ghevoelt swaerhede in de rebben ende in de hancken. Ende
onderwilen wassen si van winden ende oec van slagen, ofte van ghebreke van men struum. Ende eist dat sake dat si wassen in dat bachtendeel ofte in dat vorste deel
van der martricen, men ghevoelt sweeringhe in de moeder ofte der ontrint. Ende
daeraf comt stranguriam. Ende eist dat sake dat si wast in den mont der martricen,
men ghevoelt sweeringhe in de moeder ontrint den navele ende in de nieren. Ende
es die aposteme in dat achterste deel van der martricen, men ghevoelt sweeringhe
 in den rugghe ende si hevet vasten lichame. Ende commet van bloede ofte van colera, soe heft men einparliken curts ende groeten dorst.
Ende eist van hitten, soe eist goet dat men die wijflichede salve, ende dat men dat
bloet hute trecke met latene ter aderen sofena. Want te hant, dat trecket tbloet hute
waert ende het benemt menstruum. Daeromme soe nemt ment beneden. Ende es
 dat wijf staerc, soe doet se laten twee waerf sdaghes. Daerna doet hare nemen water,
dat hitte verslaet, alse aqua morelle. Ende maect oec eene plaester die swellinge


 ghelic] Totdat het lijkt op  pessarium] Vaginale zetpil; een prop katoen (of eenzelfde soort materiaal) die ofwel gedoopt is in, ofwel gevuld is met een medicijn, en dan in de vagina wordt ingebracht |
blame] Schande  apostemen] Gezwellen  canckeren] Kankergezwellen  rebben] Ribben
| hancken] Heupen
 wassen] Aanwassen, ontstaan | si] Nl. de apostemen | slagen] Verstopping? Klappen? Vgl. Cod.Med. : ‘quetsueren’, wonden
– menstruum] De (maandelijkse)
menstruatie  bachtendeel] Achterste gedeelte  stranguriam] Een loze aandrang tot urineren
 si hevet vasten lichame] Lees: zij heeft last van verstopping (van de darmen)  einparliken]
Aanhoudende  eist] Nl. de zwelling  ter aderen sofena] Een grote, oppervlakkige ader, lopend door het hele been, waaronder ook door de voetholte | Want te hant, dat] Wanneer men aderlaat
in de hand, dan  nemt ment] Nl. het bloed door middel van aderlaten | beneden] Voeg toe: in
het lichaam   waerf sdaghes] Tweemaal per dag | nemen] Tot zich nemen  verslaet] Verdrijft, geneest | aqua morelle] Water met morellen; zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.), zure
kers (Prunus Cerasus L.) of wolfskers (Atropa bella-donna L.)
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r doet ghesitten ende natuere confortert, alse porceleine ofte des ghelike. Daerna
leghter up rapende dinghen alse lijnsaet met boteren ghestampt ende ghesoden,
ofte des ghelike, ende daeraf maect pessarium.
Pauwelus leert ons maken een pessarium ter hartheden van der martricen ende
 ter verkeertheden ende ter swellinghen huten lichame. Recipe medulle vituli, exungia gallus ana once , hertshorne dragme , adupis ancerini et gallini ana dragme
, ysopi, crocus ana once . Dese stoet ende tempert met vrauwenmelcke ende met
olien van rosen. Ende maecter af pessarium.
Ende es de moeder der apostemen caut ende van groeven humoren, soe maect
 dan eene pessarium, die ripen doet. Ende dan baet dicken ende orbort die plaesteren die vorseit sijn. Die dyeten sijn sculdich te wesene subtijl, soe dat de groethede
der humoren werde ghedwongen. Ende pijnt hu dat te seere, soe leghter up wat
dat rijpt ende dat tvel morwe make, soe dat die sweeringhe hute vliegen mach.
Ende eist dat die aposteme hute brect ende dan bloet inwaert in de blase, dan sal
 men drincken gheitinmelc ofte eselsmelc. Ende maect eene pessarium van engoene
ende stectse hare van ondere in de moedere.
Van zweeringhen ende van wonden in de moeder
Die martrice wert somdentijt ghequest van der medicinen die te scerp was ende
onderwilen dat haer de vrucht baert eertijt, dwelke men bekent bi der vervultheden
 diere hute loept ende bi der prekelinghe der martricen. Ende sijnt in de wonde van
vulheden ende van bitingen der aderen, soe stinct dat ettere, datter hute comt es
swart. Daertoe sal men doen dat dat ettere suvert [ende de sweeringhe sacht, alse]

 ghesitten] Bedaren | natuere confortert] Het lichamelijk gestel versterkt | porceleine] Moeskruid
of postelein (Portulaca oleracea L.)
 rapende] Ettering bevordende | lijnsaet] Lijnzaad, vlaszaad (Linum usitatissimum L.)
 Pauwelus] Dit is een verwijzing naar Paulus van Aegina, een
Griekse geneesheer | ter hartheden] Tegen (onaangename) hardheid  ter verkeertheden] Tegen
een verkeerde ligging | ter swellinghen] Tegen de gezwollenheid (van de baarmoeder) | medulle vituli] Kalfsmerg – exungia gallus] Hanevet  adupis ancerini et gallini] Vet van ganzen en kippen
 ysopi] Hysop (Hyssopus officinalis L.) | crocus] Crocus (Crocus vernus All.)  de moeder] Kern,
oorsprong | groeven] Grove, dikke
 ripen] Rijpen, de ettering bevorderen | baet dicken] Ga
vaak in bad | orbort] Gebruik  dyeten] Voedselvoorschriften | subtijl] Lees: licht verteerbaar |
groethede] Dikte  ghedwongen] Beheerst, teruggedrongen | pijnt] Hindert, pijnigt  dat tvel
morwe make] Dat wat de huid week maakt | hute vliegen mach] Lees: verdwijnt  hute brect]
Eruit barst, open breekt | bloet inwaert] Inwendig gaat bloeden  engoene] Ui (Allium Cepa L.)
 somdentijt] Soms | sceep] Verschrijving voor scerp; scherp? | ende] Lees: en ten tweede  de
vrucht baert eertijt] Bedoeld wordt een miskraam | bekent] Herkent (nl. de symptomen van een gekwetste baarmoeder) | vervultheden] Vuiligheid  prekelinghe] Steken, prikkelingen – sijnt
in de wonde van vulheden ende van bitingen der aderen] Is er in de wond sprake van vuiligheid en
(snijdende) kramp in de aderen  doen dat] Lees: er iets tegen doen, wat
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v ende de sweeringhe sacht, alse dat sap van morellen, arnaglossa, olie van rosen,
dwitte van den eye, vrauwenmelc, gheminghet metten sape van porceleinen. Ende
die dyeten moeten sijn caut. Ende baden in water, daer in ghesoden es mirtus,
venigriec, galla ende dies ghelike. Ende sijn die aderen ghevult, soe gheeft sanguis
 draconis ofte bolus, thus ofte des ghelike. Ten selven es goet acacia met licio, ghelijc
pessarius van onder in ghedaen.
Van der hartheden der moeder
Ieghen die harthede der moeder. Recipe canphora, litargirum, baccaris lauri, dat
witte van den eye. Daeraf maect eene pessarium ende stect van onder in.

Galienus die seit dat pulver van venigriec, metten bloede van der gans ende
daeraf gemaect een pessarium. Dat ghesteken van onder in de moeder.
Van der borstzweere te wederslane
Verstaet dat de sweeringhe van der vrauwenborsten, die comt van der melc, die sal
men aldus ghenesen. Recipe tempert leem met asile ende daeraf maect eene plaester
 ende leght die plaester der up. Dat verslaet die sweeringhe ende doet se ghesitten.
Maer men moet se eerst dwaen met warmen water ende hauden se altoes ghedect
warme, met scone cleederen.
Van apostemen ane der vrauwenborsten



De apostemen ane der vrauwenborsten, alsoe men vint ane somighen. Hier toe
maken wi eene ripinge [van malven ende van alsenen, bivoet ana manum . Dit]

 mirtus] Mirte (Myrtus communis L.)
 venigriec] Fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella
foenum graecum L.) | galla] Galnoten, galappels | ghevult] (te) vol
– sanguis draconis] Een
soort rode hars (van een verscheidenheid aan soorten, voornamelijk Daemomorops draco Blume of
Dracaena draco L.)  bolus] Bedoeld is bolus armenicus; een soort medicinale rode aarde | thus]
Wierook | Ten selven] Op dezelfde wijze | acacia] Acacia (Robinia Pseud-acacia L.) | licio] Wilde
kamperfoelie (Lonicera periclymenum L.)
 pessarius] Er zijn veel varianten van dit woord te
vinden in de tekst (pessaric, pessaris, pessarie). Ik ga ervan uit dat zij niet in betekenis verschillen van
pessarium; vaginale zetpil  Ieghen] Tegen | canphora] Kamfer, gewonnen uit een laurierachtige
boom (Camphora officinalis Nees)? | litargirum] Loodglit, loodglans, loodmonoxyde | baccaris lauri]
Laurierbessen  wederslane] Bestrijden, verdrijven  melc] Nl. de moedermelk  leem met
asile] Klei met azijn
 der up] Nl. op de borst
 dwaen] Wassen, reinigen | altoes] Altijd
– ghedect warme] Warm bedekt  scone cleederen] Schone lappen stof of kleding  ane]
Lees: bij  ripinge] Een geneesmiddel dat de ettering bevordert
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r van malven ende van alsenen, bivoet ana manum . Dit ghesoden in water, dan dien
borre hute ghepuert ende die cruden wel ghestampt. Dan doeter toe barghinsmeere
versch, onghesauten, dit siet overeen. Ende leghet derup warme plaesteren.
Ende alse de borsten gaten werpen, soe stoet noten ende doet se der toe. Ende
 eist dat si hiermet niet ne breken, soe hopen se met eener vliemen ende dan duwet
se een lettele hute ende ne maect se niet te ydele van erst. Ende leghter in een linen
cleet twee waerft ofte drie sdages, ghevet in doderen van eyeren.
Ende eist dat sake dat die stede es ghefistelert, dat moetti suveren aldus. Stecter
in de wortele van elliborum nigrum gesuvert ende die ghevet in olie van oliven ofte
 in honighe. Ende daer up gheberrent pulver van clessen ghestroyt. Dat suvert ende
doot den fistele alsoe lange als hi niet nes tusscen beenen. Ende dit es men sculdich
te doene tote dat hi es verdroghet.
Die sweeringe die ghevalt in maegden, die comt van ghebreke van menstruum.
Ende dat comt toe somtijts alse ofte si hadden dat vallende evele, metter risinghen
 der moeder ende bedruckingher der gheesteliker leden.
Van medicinen ter overvloientheit
Nu soe willic leeren van den medicinen die achter ghelaten sijn int capiteel van
menstruum, daers te vele es. Daer hi seit dat men vrauwen bederven mochte. Eist
dat sake dat comt van colera, commende huter gallen, soe ghevet trifera sarasenica,
 rosata novella, metten sape van menten, van violetten ofte van scariolen. Ende commet van overvloyentheit van flumen, ende eist van swarten colera, ghevet water
gerarus met warmen wine. Ende naer der purgacien es men sculdich te ghevene

 malven] Groot kaasjeskruid, maluw (Malva silvestris L.) | alsenen] Alsem (Artemisia Absinthium
L.) – dan dien borre hute ghepuert] Giet dan het water af – barghinsmeere versch] Vers
varkensvet
 gaten werpen] Wonden te voorschijn komen | doet se der toe] Lees: leg ze erop
 breken] Open gaan, doorbreken | hopen] Open | vliemen] Vlijm, scherp mesje, lancet
 ne
maect se niet te ydele van erst] Maak ze in eerste instantie niet te leeg | leghter in] Nl. op de borst
  waerft ofte  sdages] Twee tot driemaal per dag | ghevet in doderen van eyeren] Ingevet met
eierdooier  ghefistelert] (inwendig) gaan zweren – stecter in] Lees: leg op de zweer  elliborum nigrum] Kerstroos (Helleborus niger L.) | ghevet] Ingevet  clessen] Klis (Lappa Tourn.)
 fistele] Zweer, diepe etterwond | hi niet nes tusscen beenen] De zweer zich niet bevindt tussen
botten
 dat comt toe somtijts] Het komt soms voor, gebeurt soms door | vallende evele] Vallende ziekte, veroorzaakt door de wandelende baarmoeder. Zie voor dit fenomeen ook de inleiding
 bedruckingher der gheesteliker leden] Verdrukking van de ademhalingsorganen (lett. de geest;
verkeerd vertaald uit het latijn)
 overvloientheit] Overvloed (van menstruatie)
 leeren]
Onderwijzen | die achter ghelaten sijn] Die achterwege gebleven zijn  daers] Lees: omdat het |
hi] Vgl. f. r waar gewaarschuwd wordt voor medicijnen tegen verkeerde 'coleren'. Deze informatie
komt uit een andere bron, waar de medicatie wel beschreven wordt  trifera sarasenica] Variant
van trifera magna; een uit drie delen samengestelde geneesmiddel  rosata novella] Een samengesteld geneesmiddel van o.a. bloemensap, genoemd naar verse rozen | menten] Munt (Mentha L.) |
violetten] Violen (Viola Tourn.) | scariolen] Scharlei-salie (Salvia sclarea L.)  flumen] Variant van
fluma; één van de vier lichaamsvochten in het lichaam – water gerarus] Verkeerde vertaling
Latijn, bedoeld is ‘warm water of wijn’
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v constrictiven, van buten ende van binnen. Daerbi drinct water, daer in ghesoden
es maligranati, rosen, gallen ende diere ghelike. Ende naer der medicinen gheeft
pulver van amatisten met reghenwater. Daerna doet de cuere alst vorseit es.
Van dat men niet ontfaen ne mach
De 'impedimento conceptionis', dats dat men gheen kinderen ontfaen ne mach.
Somighe wiven ne sijn niet nuttelic te ontfane. Dats omme dat si sijn te dinne, te
maghere ofte al te vet ende dats omme dat vleesch dat ontrint den mont van der
martricen leit, dat si niet daeromme mach ontfaen tsaet van den man. Ende eenighe
wiven hebben de martrice soe ghelat, dat tsaet van den man niet der binnen mach
 werden onthauden. Ende onderwilen commet bi fauten van den man, dat sijn saet
es te dinne ende die cullen soe caut dat sijn saet onripe es.
Ende es dat sake dat dwijf es ondrachtich ende dat men weten wille wies de
scaut es van hem beeden. Nemt  potten ende vul se met gruuse ende doet van des
mans urinen in den eenen ende des wiven urine in den anderen pot ende latent
 alsoe staen eenen tijt van  daghen ofte van . Ende comt die ondrachticheit van
den wive, soe suldi vinden in haren pot vele wormen. Ende des ghelike soe es van
den man. Ende commen si in ne gheenen pot van den tween, so nes gheen faute an
geen van tween.


De sake van te ontfane kint


Verstaet wel dat de faute van den ontfanghe wert belet bi fauten van den wive in
 manieren. Deen es bi groeter hitten van der martricen, dat andere es bi groeter
wacheden. Ende bi groeter hitten, soe wert dat saet verberrent ende verteert. Ende
bi der gr[oeter wacheden, soe trect dat saet up. Ende eist dat sake dat comt hute]

 constrictiven] Vernauwende, samentrekkende middelen  amatisten] Bloedsteen (Lapis haematitis)  Van dat men niet ontfaen ne mach] Over dat men geen kinderen kan krijgen  'impedimento
conceptionis'] Over de belemmering voor conceptie  nuttelic] Geschikt  dats omme] Dit is
de reden waarom een vrouw met overgewicht onvruchtbaar is  ghelat] Glad  onthauden]
Gehouden  cullen] Testikels
 ondrachtich] Niet zwanger
– wies de scaut es van
hem beeden] Wie van hen beiden de schuld heeft  gruuse] Gruis, grof gemalen koren of zand
 si] Nl. de wormen | so nes gheen faute] Lees: dan is er geen gebrek, belemmering
 belet]
Verhinderd  Deen] Ten eerste | groeter] Te grote, buitensporige | Dat andere] De tweede reden
 wacheden] Vochtigheid
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r oeter wacheden, soe trect dat saet up. Ende eist dat sake dat comt hute groeter hitten
ende droecheden ende commet hute hitten, dit sijn de teekinen: si ebben die leppen
ghecloven ende ghevelterert, ghelijc ofte dat vel af ware ghedaen met winde. Ende
si ebben roede smetten, ende einperliken durst, ende haer haer valt. Ende siestu
 dese teekinen ane een wijf die boven  jaren es haut, die es ondrachtich. Maer
eist een jonc wijf ende sout niet heeft alle daghe, die helpt aldus. Nemt malva, arthemesie, dit siedt in reghenwater. Ende met deser siedinghe soe roec se drie ofte
vier waerf sdages. Ende tusschen die roeckinge soe gheeft hare eene pessaric ende
stect se in de porte ghesmeert met oleum musselinum ende met een lettel musco.
 Ende alsoe conforteert de moeder. Ende ten sten daghe, soe doet vergaen met
eenre preparacien. Ende daernaer nemt trifera magna, alse groot alse eene bone
ende dat wintelt subtijl in cautoen ende maecter af eene suppositorie, soe dat de
moeder der af werde gheconfortert. Ende des anderdaghes, soe doet se liggen bi
haren man. Ende alsoe doet in dandere weke, updats te doene es. Ende alsoe sal si
 doen, tote dat si ontfaen heeft. Ende si sal ghenoeten de weke drie waerf, ofte vier.
Alsoe sal si lichtelic ontfaen.
Ende eist dat si niet mach ontfaen van groeter wacheden, dat merct bi desen teekinen: die ogen sullen hare enperlike tranen, bedi de martrice es ghevoucht met senuwen ane de hersinen. Daerbi soe moeten de hersinen doegen pine metter martri cen. Ende eist dat sake dat de martrice heeft groete wachede ofte overvloyenthede
van verscheden, daeraf werden vervult die aderen van den hersinen. Ende dan dalet
ten oghenwaert ende doet se dicken weenen jegen haren danc. Ende dat de hersinen
doeghen metter martricen, dats teekin dat de veranderinge comt huter moeder, van
der onthaudentheit van menstruum. Daerbi moet men se purgieren met theodori con enperiston naer  daghe ofte . Soe [maect pillen van theodoricon enperiston.]

 trect dat saet up] Trekt het zaad omhoog (nl. in de baarmoeder)  droecheden] Droogte – leppen ghecloven] Gebarsten lippen
 ghevelterert] Ontveld
 roede smetten] Rode vlekken |
durst] Dorst | Ende haer haer alt] En het haar van de vrouw valt uit
 es haut] Lees: oud is |
ondrachtich] Onvruchtbaar, lees: onherstelbaar  sout niet heeft alle daghe] Lees: zijn haar klachten
niet chronisch  siedinghe] Het kooksel, aftreksel  roeckinge] Dampbad  oleum musselinum] Olie van muskus | musco] Muskus, een afscheidingsproduct van het mannelijk muskushert of
van de muskusrat  preparacien] Bereiding | alse groot alse eene bone] Zo groot als een boon
 wintelt] Wentel, rol | suppositorie] Zetpil – liggen bi haren man] Nl. omwille van seksuele
gemeenschap  doet] Lees: doe ditzelfde | updats te doene es] voor zover mogelijk  ghenoeten] De liefde bedrijven  lichtelic] Gemakkelijk  merct] Merkt op  ghevoucht]
Verbonden – doegen pine metter martricen] Pijn verduren wanneer de martricen deze pijn
ook voelt  verscheden] Vochtigheid  jegen haren danc] Tegen haar wil  veranderinge]
Nl. het plotselinge wenen | comt huter] Lees: veroorzaakt wordt door de | van] Lees: door  onthaudentheit] Onthouding
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v maect pillen van theodoricon enperiston. ende wintel se in cautoen ende stect se in
de moeder, alsoe vele als men mach. Ende es dat sake dat de moeder niet wel ghesuvert en es, soe maect des anderdaghes eene pessaris in der selver manieren, van
trifera magna ende met een lettel muscus. Ende dit doet soe vele, dat si wel ghesu vert sijn van harer overvloyentheden ende wacheden. Teekin dat si wel ghesuvert
es. Nemt een lettel muscus, oleum musselinum. Wimpelt dit in cautoen ende steket
hare in de moeder. Ende essi wel ghesuvert, soe sal si ghevoelen den roke van den
muscus boven in hare mont. Ende custe si hiement, hi soude wanen datsi muscus
hadde in den mont. Ende si sal dicken ebben dorst. Ende dan doet se ghenoeten
 omme te ontfane.
Ende commet tghebrec van den man, soe commet huten ghebreke des gheest
beletthede sperma, ofte huten ghebreke der hitten ende der wacheden. Waeraf men
soe ghedane mans moet salven de nieren met unguentum aragon. Ofte nemt saet
van eruca, euforbium. Dit cleen ghepulvert, adde oleum pulegium, oleum musse linum, cera, quod sufficit ende hieraf maect salve. Ende daer met salvet die aderen
ende die nieren. Ende commet huten ghebreke der gheesten alsi ghenoeten, dat si
lettel sperma hute gheven ofte niet, dese salven wi met oeygoenne ende met pasternaken.
Prouve ende beteringhe van caude ofte hitten


Nu siet omme dat van ons sal sijn eene corte sprake van der ghenesinghe der wiven.
Men es sculdich te merkene dat somighe wiven sijn heet ende som caut. Ten welken
men doet aldus danich exprement. Nemt een linen cleet ende vettet in olie pulegium, ofte laurinum ofte in eenighe olie. Ende dat alse groot alse eenen cleenen vingere. Ende savons, als dwijf slapen gaet, soe bindet ane eenen draet [ende steket in]

 alsoe vele] Zo veel pillen  in der selver manieren] Op dezelfde manier  muscus] Muskus, een
afscheidingsproduct van het mannelijk muskushert of van de muskusrat  wanen] Denken  ghebreke des gheest] Geestelijke tekortkoming  beletthede sperma] Die het sperma verhindert –
Waeraf men soe ghedane mans] Lees: Bij een dergelijke man moet men  unguentum aragon ] Zalf
van het samengestelde medicijn ‘arragon’  eruca] Zwaardherik (Eruca vesicaria L.) | euforbium]
Wolfsmelk (Euphorbia L.) | cleen] Lees: heel fijn | adde ] Voeg toe | oleum pulegium] Olie van poleikruid (Mentha pulegium L.)  cera] Bijenwas  oeygoenne] Ui (Allium cepa L.) – pasternaken] Pastinaak (Pastinaca sativa L.)  Prouve ende beteringhe] Onderzoek en verbetering,
herstel  te merkene] Op te merken | som] Sommigen – Ten welken men doet aldus danich
exprement] Lees: om dit vast te stellen zal men de volgende proef uitvoeren  laurinum] Olie van
de laurierboom | dat] Nl. het stuk stof
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r ende steket in hare porte ende dat inde bint ane de knie. Ende eist smorgens ghetrocken inwaert, soe essi ghepint van caude. Ende eist hudewaert ghesteken, so essi
ghepint van hitten. In beede dese saken es men hare sculdich te helpene aldus.
Ende essi ghepijnt van heete saken, soe maect eenen roec van coelen cruden
 in deser manieren, want contrarie gheneest met contrarien, ghelijc desen: malva,
rosen, violetten ana manum. Dit ghesoden in water, ende mettien doeme soe stoef
se ende roec se.
Ende comt die pine van caude, nemt pulegium, folia lauri, persiccaria ende alsoe
siedet int water. Ende derover roecse, boven wel gedect met cleederen, alsoe hier
 staet beteekent. Alsoe wert ghesuvert die overvloyentheit der humoren ende dan
wert se bequame te ontfane. Ende daernaer soe maect des anderdaghes den wiven
eene roeckingen van onder aldus. Nemt gariofili, spice naerdi, storax calamite, nucem muscate ana once . Dese pulveren leght in eenen scerf met levenden colen.
Ende si sal sitten up eenen stoel met eenen gate. Ende alsoe salsi ontfaen den roec
 van onder met eenen trachter. Ende men sal se wel ommehangen met cleeren, ja
de vrauwe, van boven te beneden.
Om te doen hebbene menstruum

 inde] Einde | eist] Nl. de tampon  inwaert] Nl. de vagina in | hudewaert] Naar buiten  Ende
essi ghepijnt van heete saken] En ondervindt zij ongemak door een hete oorzaak | roec] Dampbad,
damp  want contrarie gheneest met contrarien] Het principe dat elke kwaal (veroorzaakt door een
teveel van een bepaalde stof) genezen kan worden door het tegenovergestelde toe te dienen – Ende
mettien doeme soe stoef se ende roec se] En laat haar met de damp zweten en stomen  pulegium]
Polei (Mentha pulegium L.) | persiccaria] Perzikkruid (Polygonum persicaria L.)  derover roecse]
Laat haar daarboven stomen | boven] Haar bovenlijf  bequame] Geschikt  storax calamite]
Het beste hars van de storaxboom (Styrax officinalis L.) – nucem muscate] Noten van de muskaatboom (Myristica fragrans Houtt.)
 Dese pulveren] Dit pulver | eenen scerf met levenden
colen] Een stenen pot met gloeiende kolen  trachter] Trechter | ommehangen met cleeren] Bedekken met kleding of doeken  Om te doen hebbene menstruum] Om menstruatie op te wekken
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v Merct dat somighe wiven sijn alsi commen te harer tijt van menstruum, dat si niet
ofte lettel hebben. Den welken wi helpen sullen aldus. Nemt de wortele van rooden
vulghen, bi den welken dat men bate vint. Ende die suvert wel van harer butender
scorssen, stoet se wel ende temperse met wine ofte met borne. Ende daer in siet se
 ende dat gheeft drinken smorgens laeu. Ende heeft si te meerder pine, soe gheeft
hare caude spijse. Recipe stoet papple, bramen ana manum . Minget met gherstin
mele ende met dwitte van den eye. Ende hieraf maect kerspen ofte waeffelen ende
gheef se hare tetene. Ende die roekinge van cruden sijn goet menstruum mede te
doen commene.

Item men sal hem helpen aldus in een ander maniere. Nemt pulegium recent,
folia lauri, ana manum . Dit doet sieden ende als dit wel ghesoden heeft, soe maect
dan eene roeckinge. Dan nemt de cruden huten water. Alsi caut sijn, stamp se wel
cleene. Ende dan mingelt der met heete asschen ende warmen roeden wijn. Ende
conficieret in de maniere van deege ende vauwet tusschen dinen handen. Ende
 maecter af pessarium ende naeytse in een dinne cleedekin. Ende stect se van onder
in de poerde, laeu.
Een ander. Recipe trifera magna, dat sal men gheven savons als men slapen gaet
in modum castanee drinken, cum vino, in quo cocta sit arthemesie. Dit moet men
continueren lange. Dit doet commen menstruum, bi lancheit van tiden.


Van dat menstruum niet voert ne comt alsoet sculdich ware van doene
Somighe wiven sijn, die niet antieren no ne ouffenen die vleeschelike ghenouchte.
Ende menstruum ghebrect dicken den wiven ende niet altemale. Alsoet vorseit es
in de cuere der af, [vrauwen diet alsoe ghebrect, ofte dat sijs gheven een lettele ende]

 dat] Voeg toe: er  hebben] Nl. menstruatie – rooden vulghen] Rossige wilg (Salicaceae
oleifolia Macreight)?
 bate] Genezing
– butender scorssen] Buitenste schors
 laeu]
Lauw | te meerder] Te veel  kerspen] Flensjes (van kerspelle)? Of pannekoeken (van kerspette)? |
waeffelen] Wafels  tetene] Te eten – mede te doen commene] Lees: te stimuleren  recent]
Vers
 heete asschen] Hete as
 naeytse] Naai het
 poerde] Vagina
 modum
castanee] De hoeveelheid die overeenkomt met de inhoud van een kastanje | cum vino] Met wijn |
in quo cocta sit] Waarin gekookt is  continueren] Blijven doen | bi lancheit van tiden] Lees: na
enig verloop van tijd  Van dat menstruum niet voert ne comt alsoet sculdich ware van doene]
Over dat de menstruatie niet plaatsvindt zoals ze hoort te doen  Somighe wiven sijn, die niet
antieren no ne ouffenen die vleeschelike ghenouchte] Er zijn sommige vrouwen die geen seksuele
gemeenschap hebben  den] Lees: bij deze | ende niet altemale] Of niet volledig (dus slechts een
geringe menstruatie)
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r vrauwen diet alsoe ghebrect, ofte dat sijs gheven een lettele ende dat met pinen
losende ende niet ghenouch. Cuere der toe. Recipe pulver van betonien, pulegium,
arthemesie ana manum . Dit siedt in water, ofte in wine, tote dat de tweedeel
versoden si. Dan perset dore een cleet ende dan ghevet drinken metten sape fumy
 terre.
Ende heeft si langhe gehadt ghebrec van menstruum, soe doet dit. Recipe reuponticum dragme , droegen bivoet, peper ana. Hier af maect pulver ende ghevet
drinken sdages dragme , ja smorgens ende savons. Ende dan dect se dat si sweete.
Een ander. Recipe pulegium, mente, rute ana manum , sal gemme dragme ,
 plantago, roede coelen ana dragme , adde dragme  van den hoofde van poreide.
Siedt dit altegader met water in eenen pot ende hieraf drinct als ghi sijt in dijn badt.
Een ander. Recipe radicem yreos, radicem levistici, nepitam, coloquintidam,
feniculum, ruta ana manum . Dese wortelen stoet ende dan siedt se in eenen stoep
wijns die wit si, de deel in. Dan ghevet drinken warme int badt.

Een ander medicine, die ic, Trotula, userde in Vranckeric. Recipe zinziberi albi,
folia lauri, savina ana manum . Dit stoet in pulver ende legghet in levende berrende colen. Ende doet dwijf der oversitten up eenen stoel met eenen gate, wel ommehangen met cleederen, ende datsi ontfaet den roec met eenen trachter in hare
moedere. Ende dit doet twee waerf ofte drie waerf achtereen. Dit sal menstruum
 voert doen commen. Dwijf die aldusdane fomenteye doet, es orborlic dat si haer
binnen salve met cauder salven, dat si niet te seere ne verhitte.
Van vrauwen die sijn in religioene ofte anders: die sijn sonder man
Somighe wiven die sijn, die niet ouffene no ne antieren die vleeschelike ghenouchte
midts haren ghelove. Ofte omme dat si in ordinen sijn, ofte [weduen die welke]

 losende] Uit het lichaam gaand | Cuere der toe] Een geneeswijze hiervoor | betonien] Koortskruid
(Stachys officinalis (L.) Trev.)  tweedeel] Tweederde  perset] Pers, druk het | sape] Voeg toe:
van – fumy terre] Duivenkervel (Fumaria officinalis L.) – reuponticum] Rabarber (Rheum
rhaponticum L.)  ana] Hier ontbreekt waarschijnlijk een hoeveelheid  dectse dat] Bedek haar
(met kleding) zodat  rute] Ruit, wijnruit (Ruta graveolens L.)  roede coelen] Rode kool | den
hoofde van poreide] Het uiteinde van de prei  dijn badt] Je bad  radicem yreos] Wortels van de
gele lis (Iris pseudacorus L.) | radicem levistici] Wortels van lavas (Levisticum officinale Koch) | nepitam] Kattenkruid (Nepeta Cataria L.) | coloquintidam] Gevlekte scheerling (Conium maculatum L.)
 feniculum] Venkel (Foeniculum Mill.) – siedt se ... de deel in] Kook ze tot drievierde in |
eenen stoep wijns die wit si] Een kruik witte wijn  userde in Vranckeric] Gebruikte in Frankrijk |
zinziberi albi] Witte gember (Zingiber officinale Rosc.)  savina] Sevenboom (Sabina officinalis
Grcke.)  doet dwijf der oversitten] Laat de vrouw daarboven zitten  aldusdane fomenteye
doet] Lees: deze rook uit voorgaand recept in de vagina ontvangt | fomenteye] Warme wikkel, stoving
| es] Lees: het is voor haar | orborlic] Nuttig
 binnen] Nl. in de vagina
 religioene] Het
klooster  midts haren ghelove] Omwille van hun geloof | ordinen] Een kloosterorde
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v weduen die welke begheeren die luxurie ende niet ne vulcommen. Daeraf comt
sware siecheit. Ende men es der jeghen te doene dese remedie. Recipe olie musselinum, ofte olie pulegium ende bestrijct de moeder der mede van buten ende salvet
daer met de poorte. Ende eist dat ghi dese olien niet ne ebt, dan nemt trifera magna.
 Temperet se met warmen wine. Dan legghet met cautoen in de porte, dat benemt
seere den luust der luxurien. Item men es gheene pessarie sculdich te makene te
lanc, dat men de moeder der met niet ne quest in dat in steken, bedi de mont van
der martricen es ghevoughet ane de porte. Ende als men natuere ontfaen heeft, dan
trect de moeder achterwaert.

Een ander cuere bi den welken wi die martrice bequamelic maken te ontfane.
Maer omme dat somighe sijn soe groet, gelijc ofte si dwater in hadden, die helpt
men in deser manieren. Essi flumatijc ende groet, soe maect hare een badt van seewater ende van saute. Ende in dat badt doet juniperi, nepitam, pulegium, laureola,
absincij, arthemesie, ysopi ende alle soeghedanighe heete cruden. Ende in dit badt
 sullen si sitten tote dat si sweeten. Dan leght se in haer bedde hemelike ende dect se
wel. Ende dan gheeft hare rosata novella te drinkene. Ende dan gheeft hare goede,
ganse spijse ende wijn, lettele tegadere ende alsoe doet drie waerf sdages [ende des]

 die welke begheeren die luxurie ende niet ne vulcommen] Die een verlangen hebben naar geslachtsgemeenschap maar daar niet in slagen  luust] Lust, verlangen  in dat in steken] Lees: bij het
inbrengen
 ghevoughet] Verbonden | Ende als men natuere ontfaen heeft] Lees: Echter, als er
conceptie heeft plaatsgevonden
 achterwaert] Zich terug, naar achteren
 Een ander cuere bi den welken wi die martrice bequamelic maken te ontfane] De tekst springt nu ineens over op
geneeswijzen om conceptie te stimuleren. In de Latijnse tekst begint hier dan ook een nieuw hoofdstuk 'voor conceptie' | bequamelic] Geschikt  somighe] Nl. vrouwen | dwater in hadden] Waars.
wordt 'oedeem' bedoeld; ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weefsels  flumatijc]
Flegmatisch; onder invloed van fluma, één van de lichaamsvochten in het lichaam  juniperi] Jeneverbes (Juniperus communis L.) Mogelijk werd bij dit recept het hout, lignum juniperi, gebruikt |
laureola] Peperboompje (Daphne laureola L.)
 absincij] Alsem (Artemisia Absinthium L.) |
ysopi] Hyssop (Hyssopus officinalis L.) | soeghedanighe] Zodanige, dergelijke  hemelike] Behoedzaam, met zorg  ganse] Herstellende, heilzaam | lettele tegadere] Niet te veel tegelijk
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r ende des anderdaghes des ghelike. Ende des derde dages soe maect eenen roec van
wel riekende cruden.
Hoe men jonghe kinderen regieren sal











Als een kint gheboren es, soe es men hem sculdich die oeren dicken te bemelkene
metter spunnen. Ende men moet wachten dat de melc niet ne comme in de oren,
noch in de nesevlocken.
Ende bint den navele,  vingheren van den lichame. Bedi naer de mate van den
navele, soe sal de roede de manlicheit wassen, cleen ofte groot.
Ende omme dat haestelic soude spreken, bestrijct sinen roest met honighe ende
sine nesevlocken met warmen watere.
Ende men es altoes sculdich dat kint te duwene ende te voughene sine leden,
dats te wetene vorhooft, nesevlocken, buuc ende nieren. Ende temperen se, datter
niet vele wacheden hute ne gae. Ende siet men eenighe van desen teekinen, soe sal
ment vaster binden dan men was ghewone ende doet lange slapen. Daerna badet
in laeu water ende bringet weder te siner ghewonten ende dan gheeft hem eene
slapender medicinen, soe dat te bet slapen mach. Dan gheeft hem de borst ende
wieghet effelike.
Item, int beghinsele van siner ghebornissen es men hem sculdich te deckene
sine oghen ende te setten in steden daert niet te claer ne si ende daer ne gheene
diversche gheesten ne staen, no varwe. Ende singhet hem met soeter stemmen.
Ende alst tijt es van sprekene, soe salvet den kinde sine tonge met boteren. Ende
dits aldermeest te doene als de sprake verspadichts. Ende men es hem sculdich te
sprekene, ja vor hem, lichte worden.
Ende als den tijt es dat den tanden sullen commen, soe wrivet dat tantvleesch
met boteren ende met hinnen [smautte. Ende dwaet sinen hals ende sine kele met]

 Hoe men jonghe kinderen regieren sal] Hoe men op de juiste wijze kinderen zal behandelen, opvoeden – die oeren dicken te bemelkene metter spunnen] Zijn oren vaak met moedermelk te
bevochtigen (Verkeerd vertaald uit Latijn: het gaat eigenlijk om het onmiddellijk en regelmatig aandrukken van de oren)
 nesevlocken] Neusgaten
 bint] Bint ... af | navele] Navelstreng |
mate] Nl. de lengte die resteert na het afbinden
 soe] Voeg toe: groot | roede de manlicheit]
Penis | wassen] Groeien  omme dat] Opdat, voeg toe: de baby | haestelic] Snel | roest] Gehemelte
 duwene] Masseren | voughene sine leden] Zijn ledematen te verbinden (met verband)  temperen se] Zij [de buik en nieren] moeten op de juiste maat worden gebracht
 teekinen] Nl.
te veel vochtigheid
 binden] Verbinden | ghewone] Gewend
 te siner ghewonten] Tot
het normale verband  slapender medicinen] Medicijn dat doet slapen | te bet] Lees: het kind
beter  effelike] Ritmisch  int beghinsele van siner ghebornissen] Lees: kort na zijn geboorte |
deckene] Bedekken  te setten] Neer te leggen | claer] Licht – daer ne gheene diversche
gheesten ne staen, no varwe] Waar zich niet veel mensen bevinden, noch kleuren  soeter stemmen] Zachte stem  alst tijt es van] Als de tijd is gekomen om te – Ende dits aldermeest
te doene al de sprake verspadichts] En dit is het belangrijkst te doen wanneer de spraak is vertraagd
 lichte worden] Makkelijke woorden  hinnen] Kippenvet
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v smautte. Ende dwaet sinen hals ende sine kele met watere, daer gherste in ghesoden
es.
Ende hevet den lichame licht, soe leght up sinen buuc eene plaester ghemaect
van conmine ende van aysile, gheminget met sukere van gumme van Arabien ende
 des ghelike. Ende hevet den lichame vaste, soe maect hem cleene suppositorien van
honich, van cautoen, musstronte.
Ende als den tijt comt dat ghijs te doene ebt, soe maect een cleen maegdelion
van sukere ende van melke. Ende dat gheeft den kinde mede te spelene, soe dat
sughe ende datter niet af in swellecht. Ende t vleesch dat heeft up de borst, dat sal
 veranderen. Ende wert hem die substancie snachts te sughene ende alsoe es ment
sculdich te doen in gheordinerden tijt.
Ende es dat sake dat deen let meeder es dan dander, dat mach men bringhen
te goeden stade, updat dat onghemac nieuwe es. Eerst nemt branca urcina metter
wortelen, radices altee, de bladeren van apien, semen petaselijn, maratri. Alle dese
 cruden siedt in dat water ende daerover stovet dat sieke let ende decket met eenen
lijnen cleede nieuwe, dat sweete. Daernaer wrivet met deser salven, die gheconficiert es aldus. Recipe unguentum dialtee once , oleum laurini once , misce. Ende
daer met soe salvet dlet drie waerf ofte vier waerf sdaghes. Dan soe nemt dyaceraceos, ceroneum, oxirocrocium ana once , dialtea once . Mingelet tegader met
 dialtea. Hiermet salvet dlet ende dan bindet wel. Ende daerna badet int watere.
Hoe men ordineren sal de voester
Die voestermoeder moet sijn claer, jonc van varwen wit, met roetheden gheminct
ende die gheen kint ne dracht, no datsi niet ne ebben seere borsten, maer die borsten groet, redelic vet.

Dit sijn hare dieten. [Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no]

 dwaet] Was  hevet den lichame licht] Lees: heeft hij last van buikloop  conmine] Komijn (Cuminum Cyninum L.) | aysile] Azijn  hevet den lichame vaste] Lees: heeft hij last van verstopping
 musstronte] Muizenkeutels  dat ghijs te doene ebt] Dat u ermee te maken heeft/krijgt (nl. dat het
kind vaste voeding gaat eten) | maegdelion] Zuigtablet – soe dat sughe ende datter niet af in swellecht] Waarop het kind kan zuigen en het niet in zal slikken  t vleesch] Onduidelijk. De zin maakt
duidelijk dat het kind op een gegeven moment ander voedsel tot zich zal nemen dan borstvoeding
 wert hem] geef hem niet | substancie] Nl. de borstvoeding  gheordinerden tijt] Aangewezen
tijd(stip)  deen let meeder es dan dander] Het ene ledemaat groter is dan het andere  te
goeden stade] Tot de goede lengte | updat dat onghemac nieuwe es] Mits dit gebrek van recente aard
is | branca urcina] Verschillende mogelijkheden. Acanthus (Acanthus mollis L.) berenklauw (Heracleum sphondylium L.) of brandkruid  radices altee] Wortelen van heemst (Althaea officinals L.)
 daerover] Daarboven  dat sweete] Zodat het gaat zweten | wrivet] Wrijf (het lichaamsdeel) in
 unguentum dialtee] Een zalf waarvan het actieve bestanddeel heemst is (Althaea officinalis L.) |
oleum laurini] Olie van de laurierboom | misce] Meng (dit/het) – dyaceraceos] Een samengesteld geneesmiddel, met als bestanddeel wax?
 ceroneum] Een waspleister | oxirocrocium]
Waarschijnlijk een samengesteld medicijn van azijn en saffraan | dialtea] Een zalf waarvan het actieve bestanddeel heemst is (Althaea officinalis L.)  Hoe men ordineren sal de voester] Hoe men
op de juiste wijze een voedster zal aanstellen  voestermoeder] Voedster, min | claer] Gezond |
met roetheden gheminct] Met rode wangen  no] Noch | seere] Pijnlijke, zieke
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r Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no scerp, no bittere, no hart,
no stoppende, alse poreide, oeyugoen, pepere, no andere specien die men doet in
spijse omme de smake te ebbene, alse peper, loec, erucam.
Ende mindert hare de melc seere, soe maect hare wellinghe van mele, van boe nen, van rijse, van broede, van melke, van sukere. Dat sal se eten, daeraf meerdert
de melc seere. Ende es hare spunne te groet, soe mindert hare dyeten. Ende doet
se pinen, ende dan gheeft hare sirupus acetosus ende subtilen wijn. Ende vloit dat
kint te seere, soe gheeft de vorseide moeder tetene cruden die stoppen.
Van puusten die wassen ane de kinderen


Die puusten die wassen ane de jonghe kinderen, die es men sculdich te wrivene met
saute, ende dan bindet met eenre scroeden. Welken kinde men niet mach gheven
no te suer, no te soete. Ende es dat sake dat den kinde comt eenen antrax, gheeft
der moeder te drinkene tisanne ende gheeft der moeder tetene ghetemperde spijse
no te suer, no te soete.



Van vleesche dat wast in de moeder binnen

Het sijn somighe wiven die vleesch wast in de moeder ende dat hanct binnen der
martricen. Ende dat comt van sperma, dat men ontfaet in de martrice ende es der
in ghevort. Want si ne connen hem daeraf niet purgieren, no suveren. Dese wiven
conforteren wi met siedingen ende met goeden cruden ende met stovingen, dwelke
 my te lanc ware te seggen.
Om te bekennen goede spunne

 scerp] Scherp; pittig | hart] Hard; vast  stoppende] Verstoppend | oeyugoen] Ui (Allium cepa
L.) | specien] Kruiden  erucam] Mosterd  mindert] Vermindert | wellinghe] Een pap –
boenen] Bonen  rijse] Rijst | broede] Brood | meerdert] Vermeerdert  groet] Overvloedig
– Ende doetse pinen] En laat haar werken  sirupus acetosus] Azijn-siroop | subtilen] Verdunde
– Ende vloit dat kint te seere] En heeft het kind diarree  de vorseide moeder] Nl. de voedster |
stoppen] Verstoppen; de stoelgang weer in evenwicht brengen  Van puusten die wassen ane de
kinderen] Over puisten bij kinderen  wassen] Groeien  scroeden] Zwachtel | Welken kinde]
Aan deze kinderen (met puisten) | gheven] Nl. voedsel  comt] Krijgt | antrax] Zweer  der
moeder] De moeder, de voedster  Van vleesche dat wast in de moeder binnen] Over vlees dat
binnen in de baarmoeder groeit  van] Door – es der in ghevort] Is daarbinnen verrot
geraakt  si ne connen hem daeraf niet purgieren, no suveren] Ze kunnen zichzelf daarvan (nl. het
sperma) niet reinigen, noch zuiveren  stovingen] Heteluchtbaden



liber trotula

v Die melc bekent men aldus: drupt eenen druepele up eenen naghele. Ende essi no
te dicke, no te dinne, no te smeltende, no te seere vergadert, hebbende soeten roke,
puer soethede, die es goet. Ghesauten ofte qualic riekende, die nes niet goet omme
des voetsele des kints ende omme de ghesontheit des kints.


Om een wijf te makene nauwe als ofte si eene maghet ware

Omme de martrix te nauwene, dat si scinen maght. Daertoe nemt dwitte van den
eye ende temperet met watere, daer in ghesoden es pulegium, ofte sinapis, ofte spijc,
ofte valeriane, ofte eenigherande droegende cruden. Ende daer in net een lijnen
cleet twee waerf sdaghes, ofte  ende dat soe leght in den mont van der martricen.
 Ende dat men se dwae metten selven watere, al heet, metten welken men maect
dese temperinghe.
Recipe de wortele van yliecis ende die tempert met regenwater. Ende dit leght
met eenen lijnen cleede, ofte met cautoen, in de moeder, ghelijc dat vorseit es. Ende
dit doet sdaghes twee waerf ofte drie, tote dat si bi den man wesen wille. Si sullen
 daermede seere nauwe werden, dat men met pinen der in gheraken sal.
Een ander. Nemt pulver van nitrum, ofte van mory ende dat doet der in, ghelijc
den anderen. Dat dwinct ende stopt seere.
Noch een ander. Dat somighe wiven ende ledighe wiven pleghen te doene, alsi
des daghes mans gheploghen ebben ende hem dan loven maght. Si nemen de wor tele van lapacium acutum ende van mori. Die stampen si ende sieden se in water.
Ende mettien water wasschen si hare wijflichede, ende dan savons, alsi te bedde
gaen, dan ebben si ghemaect pulver van gallarus, die niet ne sijn ghegaet ende dat
werpen si in den hals van der natuerliker moeder. Ende daermede droecht den
hals van der martricen ende naut. Ende dat [scijnt, dat men der in niet soude]

 drupt] Drup, laat vallen  smeltende] Vloeibaar | seere vergadert] Dik, gestremd | roke] Geur
 puer] Zuiver | qualic riekende] Stinkende | omme] Voor  nauwe] Nauw (nl. de vagina)  sinapis] Mosterd | spijc] Lavendel  valeriane] Valeriaan | eenigherande droegende cruden] Enige kruiden die droog zijn – Ende daer in net een lijnen cleet] En maak daarmee een linnen doek nat
 se] Nl. de vagina | dwae] Wast | selven watere, al heet,] Hetzelfde hete water
– metten
welken men maect dese temperinghe] Waarmee deze kruiden werden gemengd  yliecis] Gele lis
(Iris pseudacorus L.)  bi den man wesen wille] Nl. om de liefde te bedrijven  in] Nl. in de
vagina  nitrum] Natron | mory] Bramen (Rubus fruticosus agg.) – ghelijc den anderen]
Net als de andere kruiden  dwinct] Vernauwt | stopt] Maakt dicht, sluit af  ledighe wiven]
Hoeren – alsi des daghes mans gheploghen ebben] Als zij op een dag gemeenschap met mannen hebben gehad  hem dan loven maght] Hem willen doen geloven maagd te zijn  lapacium
acutum] Paardezuring (Rumex aquaticus L.) | mori] Bramen (Rubus fruticosus agg.)  gallarus]
Van galnoten  werpen] Leggen | droecht] Droogt ... uit  naut] Vernauwt
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r scijnt, dat men der in niet soude ghebringen eenen dume. Ende alsi commen an
hiement rikers, die se violeren willen, dan maken si ghecroen, ghelijc ofte si maghet
waren. Ende aldus gaen si van lande te lande ende bedriegen de mans.
Ende ic, Trotula, ebbe hiermede vrauwen gheholpen die kinderen hadden ge hadt ende daerna trocken si te huwelike. Ende hare mans ne conster niet met ghesijn den ersten nacht ende si hilden se over maecht.
Ende noch sijn somighe onsuver wiven, ghecorrumpert ende ledige, die welke
maken een constrijcstijf ten selven, maer onberadelike. Bedi si gheven hem selven
sonder bloet ende si quitsen die manlike roede.

Recipe roede gallen, sumac, plantago, consolida majora, boli armenici, alumen
ana dragme . Dit siet in regenwater ende wasschet de moeder alsoet vorseit es.
Ende omme te beter te sine, soe leggen si des nacht in de porte sanguissugas,
behendelike, dat sire niet in ne gaet te verre, maer dat si dat bloet hute trecke. Ende
aldus soe werden eenighe mannen bedrogen van den wiven.

 hiement rikers] Iemand die rijker is. M.a.w. als ze een rijkere partij tegenkomen, met wie ze ontucht
willen plegen | violeren] Onteren, verkrachten
 trocken si te huwelike] Begaven zij zich in het
huwelijk – ne conster niet met ghesijn] Konden hen niet penetreren (door de nauwte)  si
hilden se over] Hielden hen voor
 onsuver] Onteerde; onkuise | ghecorrumpert ende ledige]
Bedorven en onteerd
 constrijcstijf] Vernauwend middel | ten selven, maer onberadelike] Om
dezelfde reden, maar op ondoordachte wijze – Bedi si gheven hem selven sonder bloet, ende si
quitsen die manlike roede] Omdat zij zichzelf als maagd voordoen tijdens de gemeenschap, zonder
zelf bloed te verliezen, en zij de penis van de man schaden  roede gallen] Rode galnoten | sumac]
Sumak (Rhus coriaria L.) | consolida majora] Smeerwortel (Consolida major L.) | alumen] Latijnse
vorm van aluin; dubbelzout van aluminium sulfaat en kaliumsulfaat  Ende omme te beter te sine]
Om een nog beter resultaat te krijgen | sanguissugas] Bloedzuigers  behendelike] Behendig, listig
| sire] Deze (nl. de bloedzuiger)  van] Door
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v Om de natuere te doen commene ende de moeder te suverenne ende dode vruchten
hute te trecken, ende tgat van der moeder te doen slakene. Recipe radices crini
domestici assi, prumorum damasceni, olie olivarus. Dat gheminget tsamen ende
in de moeder ghesteken. Dat doet der vrauwen natuere commen.

Item: succarus, salvie domesticus, dat ghedroncken ende dat cruut ghewreven
in sticken ende van onder in de moeder ghesteken. Dat trect alle quade humoren
huter moeder et purgiert humoren.
Item ten selven: een sacskin, ghemaect eenen vinger lanc, wullet dat cum allium
domestici assi, gheminghet met esile. Ende dat van onder ghesteken, suvert ende
 purgiert de moeder.

 Om de natuere te doen commene] Omdat er een halve pagina ontbreekt, is het moeilijk te achterhalen welk onderwerp deze tekst behandelt. Vermoedelijk gaat het om de te verrichten handelingen bij een miskraam | vruchten] Foetussen
 slakene] Verminderen | radices crini] Betekenis is onduidelijk
 domestici assi] Van huis en gedroogd | prumorum damasceni] Betekenis is
onduidelijk | olivarus] Van olijven  der vrauwen natuere] Nl. de menstruatie  succarus] Suiker
(Saccharum officinarum L.) | salvie domesticus] Salie van het huis (?) – ghewreven in sticken]
Ingewreven in een tampon (?)  et] En  wullet] Vult | cum allium] Met knoflook

