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Voorwoord

Het verbaast ons eigenlijk dat dit unieke kookboek nooit uitgegeven werd. Af en toe
zijn er weliswaar plannen in die richting geweest, maar om verschillende redenen
zijn die nooit uitgevoerd. De eersten, voor zover wij weten, waren W.A. Forbes en
W.F. Daems, jaren daarna gevolgd door W.L. Braekman toen wij er al een poos mee
bezig waren en die toen bereid was van de voorgenomen editie af te zien, waarvoor
wij hem danken. Als ‘koppelbaas’ fungeerde W.P. Gerritsen: op de hoogte van ons
beider belangstelling bracht hij de verbinding tot stand. Voor de samenwerking en
vriendschap die daarvan het gevolg waren zijn wij Wim Gerritsen zeer dankbaar.
Na een op het NIAS te Wassenaar georganiseerd Symposium over ‘Eating, History
and the Social Sciences’ (26 februari 1988), waar ons plan ter sprake kwam en daarna
in de pers vermeld werd, ontvingen wij een voorstel van Uitgeverij Bert Bakker. Wij
zijn het NIAS dankbaar voor deze indirecte bemiddeling.
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Historische achtergrond

Zoals zal blijken, moet dit handschrift hebben toebehoord aan iemand uit de gegoede
klasse, woonachtig in of in de buurt van Gent. Daarmee is niet verklaard door wie
het is aangelegd, en ook niet of het hier om mannen of vrouwen gaat. Wel mogen
we aannemen dat de schrijvers niet tot een kloostergemeenschap behoorden en
evenmin tot de hofkringen, want daarvoor ontbreekt iedere aanwijzing; leden van
de welgestelde burgerij, behorend tot een stadspatriciaat, komen daarom het meest
in aanmerking.
Nu telden het graafschap Holland en het hertogdom Brabant, waaruit de schrijvers
blijkens hun taalgebruik vermoedelijk afkomstig waren, tal van grotere en kleinere
steden: de verstedelijking was hier en in het aangrenzende graafschap Vlaanderen
verder voortgeschreden dan in de rest van West-Europa. Alleen het noorden van
Italië was in dat opzicht met onze streken te vergelijken. Deze steden kenden een
hoge mate van zelfbestuur, ook al waren ze in de 16de eeuw gevat binnen het complex
der Habsburgse landen. Burgemeesters, schepenen en raden gaven er de toon aan,
en als het centrale bestuursapparaat eisen stelde, werd daarover onderhandeld in
gewestelijke statenvergaderingen, waarin de steden in de praktijk de zwaarste stem
hadden.
Hun politiek gewicht berustte grotendeels op hun eco-
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nomische betekenis als centra van handel en industrie, en dat was natuurlijk van
invloed op het dagelijks leven van hun burgers. Tot dat terrein behoort ook alles wat
met koken en eten te maken heeft, zodat ons kookboek tegen die economische
achtergrond beter begrepen kan worden.
Een eenvoudig bewijs daarvan vormt het gebruik van exotische specerijen in tal
van recepten; specerijen die uit het binnenland van Azië en West-Afrika langs
karavaanwegen werden vervoerd naar havens aan de kust, waar Italiaanse en Portugese
kooplieden ze kwamen ophalen. Zij brachten ze vervolgens via de Levant en de
Middellandse Zee of langs de westkust van Afrika naar Europa en vervolgens naar
centrale markten zoals Brugge en vooral Antwerpen. Natuurlijk waren ze duur, door
hun betrekkelijke schaarste en het langdurige vervoer, en alleen welgestelde mensen
konden ze aankopen; het waren dan ook statussymbolen, waarvan in de rijke keuken
een overvloedig gebruik werd gemaakt, terwijl de arme stads- en plattelandsbevolking
er grotendeels van moest afzien. In ons kookboek komen ze veelvuldig voor en we
zullen er daarom nog op terugkomen als we de ingrediënten behandelen.
Nu willen we eerst op een punt ingaan dat hierboven reeds werd aangestipt in
verband met de auteurs van ons kookboek: waren de schrijvers mannen of vrouwen?
De argeloze lezer zal misschien denken dat het natuurlijk vrouwen waren, omdat die
immers in de keuken werken? En de kenner van de middeleeuwse keuken zal
waarschijnlijk zeggen dat het natuurlijk mannen waren, omdat immers alle
middeleeuwse kookboeken die bekend zijn door mannen zijn geschreven? Daar zitten
we dan midden in een probleemcomplex dat nog onvoldoende is onderkend, maar
dat wel ‘voer voor feministen’ schijnt op te leveren. Laten we meteen verklaren dat
wij er een andere kijk op hebben dan de tot dusverre in kringen van vrouwenstudies
gebruikelijke; een visie van ons die we kort samenvatten als ‘de emancipatie naar
de keuken’.
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De strijd om de broek; kopergravure Stichting Atlas van Stolk (Historisch Museum) Rotterdam. (tekst
onder illustratie: Waer de vrouw d'overhandt heeft, en draecht de brouck/Daer ist dat Jan de man leeft
naer advys van den douck/Ou la femme gouverne, portant la bannière/Et des braves avecq: le tout y
va derrière)

In de 16de eeuw moet er een verschuiving in de rolverdeling tussen mannen en
vrouwen hebben plaatsgevonden, althans binnen de gegoede burgerij - in dat opzicht
zijn we het eens met de gebruikelijke opvatting, die haar neerslag heeft gevonden in
twee tentoonstellingscatalogi en een begeleidend geschrift. De ene catalogus is van
de tentoonstelling ‘Tussen heks en heilige’, gehouden in het Nijmeegs Museum
‘Commanderie van Sint-Jan’ in 1985 (blz.65 en 180-181), en de andere van de
tentoonstelling ‘Helse en hemelse vrouwen’ in het Rijksmuseum Het
Catharijneconvent in Utrecht in 1988 (blz.78-79), met nevenpublikatie van Lène
Dresen-Coenders, Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500, Nijmegen-Utrecht
1988 (blz.38-40). Onder het thema ‘de strijd om de broek’ wordt daar een aantal
prenten uit de 16de eeuw besproken, waarop sullige mannen zich aan de voeten van
bazige vrouwen vernederen door hun broek uit te trekken en die aan haar te geven.
Ook is er een prent
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waarop een man onder het oog van zijn vrouw in de tuin de kippen oppakt om te
voelen of ze al eieren zullen gaan leggen, een man die zich als ‘hinnentaster’ gedraagt.
Nu worden die prenten daar als volgt geïnterpreteerd (cat. 1985 p. 180): ‘De
uitbeelding van “de strijd om de broek” kwam in de beeldende kunst op in de 15de
eeuw. In die tijd begon men te beklemtonen dat de man de hoogste gezagsdrager in
het gezin behoorde te zijn en dat de vrouw haar taken, waarvoor zij van oudsher
verantwoordelijk was, onder zijn leiding moest uitvoeren. In “de strijd om de broek”
wordt de moraal onderstreept door het omgekeerde voor te

De Hennentaster, Hans Liefrinck (ca. 1518-1578); houtsnede in het Stedelijk Prentenkabinet,
Antwerpen.
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stellen. Hij wordt belachelijk gemaakt omdat hij zijn vrouw de broek aan laat trekken
of haar die zelfs aanbiedt. Tot “lering en vermaak” wordt dus een “omgekeerde
wereld” gepresenteerd waarin de man slaaf is en de voorgeschreven vrouwenrol
overneemt.’ En nog een citaat, van Dresen-Coenders (1988, p. 39): ‘Als een man
zich eenmaal tot een huwelijk heeft laten verleiden, zit hij vast. Blijkt dan dat de
vrouw heerszuchtig is en zijn gezags- en kostwinnersrol niet aanvaardt, dan is daar
niet veel meer aan te doen. Om geen slachtoffer van vrouwelijke heerszucht te worden,
moet hij goed uitkijken met wie hij trouwt en meteen zijn leidersrol met vaste hand
waarmaken (cursivering van ons).’
Bekijken we die prenten nu echter goed en ook hun opschriften, dan lezen wij
daaruit een heel andere moraal. Ter toelichting geven we daarom in extenso de teksten
op de hinnentaster-houtsnede van Hans Liefrinck (Antwerpen 1518-1578), die in dat
opzicht het volledigst is.

opschrift:
Al omme soe zijn si wel om verfoeyen
De hinnentasters die huer dwijfs werck moyen.

onderschrift:
Ten is gheen wonder al gaet die weerelt verdraeyt
En dat die hinne boven den haen nu craeyt
Want siet niemant en es te vreden in tsijne
Den man / mans wercken schier gheheel versmaeyt
Ende int werck sijns wijfs verfraeyt
Een cockolueris een hinnentaster wort hi ten fyne
Dus en ist niet vremt datmen nu ten termyne.
Quaey wijfs veel vint niet om vercloecken
Want de mans sijn oorsaeck datter veel dragen de broecken.
Ghi hinnentasters laet de wijfs haer werck bedrijven
Ghi gortentelders ghi sijt de saecke van tkijven
Ws wijfs / diet al wilt stellen na u hant
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Laetet dwijf thuys regeren / wint ghi slechts de schiven
Daermen mede mach huyshouwende blijven
Hebt u als een man ghebruyct reden verstant
Regeert u als meester ws huys / de reden want
Soo sal sij u ontsien / ende huer niet teghen u stellen
Oft anders soo sal sij u inden torfhoeck vellen.
Wat batet dat ghi haer in huer werck wilt berichten
Tprofijt datter af comps is kyven en vichten
Verstoort van sinnen nemmermeer goet woort
Maer wildy wysselijck dit al beslichten
Laetet dwijf gheworden als sij niet en stichten
Dat onbehoorlijck is / hout met malcanderen accoort
de vrouwe is een cranck vaetken / licht ghestoort
dus doet u werck / en leeft by rade
Opdat u int leste niet en vergae tot quade.

Hier wordt duidelijk gezegd dat een man zich veel nodeloze ruzie op de hals haalt
als hij zich bemoeit met het werk van zijn vrouw, zoals de zorg voor de hoenderhof
en de voorraden (hij gedraagt zich dan als een ‘hinnentaster’ en een ‘gortentelder’,
dus als een betaster van kippen en een teller van grutten), en als hij zich niet verzoent
met de beperkte rol van kostwinner. Laat de vrouw het huis regeren en beperk je als
man tot het verdienen van de ‘schiven’ ofwel de munten waarmee het huishouden
draaiend blijft. Laat de vrouw haar gang gaan, zolang ze niets onbehoorlijks uithaalt.
Als een man op die manier zijn verstand gebruikt, kan hij als meester zijn huis regeren,
en anders zal het slecht met hem aflopen.
Van oudsher was niet de keuken het domein van de vrouw maar het washok, en
niet de vuurtang haar attribuut maar het spinrokken. Niet voor niets wordt een vrouw
op één van die prenten afgebeeld met een vuurtang als wapen om een man op zijn
kop te slaan, terwijl de vernederde man aan een spinnewiel zit (cat. 1985, zie boven
p. 11). De plek waar de
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vrouw de broek aankrijgt, op diezelfde prent, is uitgerekend de keuken, waar potten
op een plank en te vuur staan en waar tangen op de grond liggen. Niet toevallig lijkt
het ons ook dat de figuur in wie ‘de strijd om de broek’ omstreeks 1700 in
volksprenten populair wordt, Jan de Wasser heet, die de vloer schrobt en met de
glazenspuit in de weer is, en verder het kind wiegt (Dresen-Coenders, p. 41-45). Daar
is de man helemaal en voor iedereen herkenbaar in de vrouwenrol afgebeeld.
De moraal van deze prenten en versjes lijkt ons dan ook niet die van de
onderdrukking van de vrouw tot de rol van onderdanige huishoudster, maar veeleer
de opwaardering van de vrouw tot keukenprinses. Kijk toch naar de stoere
keukenmeiden op de schilderijen van Pieter Aertsen, die met een gebaar van triomf
de kalkoenen aan het spit rijgen. Dat was vroeger mannenwerk, waar vrouwen niet
aan te pas kwamen.
Keren we nu terug naar de vraag of ons kookboek door mannen of door vrouwen
is geschreven, dan kan ons antwoord luiden: misschien wel voor een deel door
vrouwen, want toen het ontstond in het begin van de 16de eeuw waren zij juist de
verantwoordelijkheid voor het keukenbedrijf aan het veroveren, en niet zonder strijd.
De modellen die zij als voorbeeld gebruikten, waren door mannen gemaakt en in de
loop van een paar eeuwen ontwikkeld. Welke precies de teksten waren die in ons
kookboek zijn overgeschreven, hebben we niet kunnen achterhalen, maar wel lijkt
het ons waarschijnlijk dat er een vertaling bij was van een reeks Franse recepten die
ook voorkomen in de laat-15de eeuwse gedrukte editie van de Viandier van
Taillevent1. Dit ‘etensboek’ - het woord is afgeleid van ‘vivenda’ of levensmiddelen
- was in de 14de eeuw geschreven door of op aanwijzingen van Guillaume Tirel dit
Taillevent, die van 1373 tot 1381 chef-kok was van de Franse koning Karel V. Op
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Man in keuken met vuurplaats en planken met keukengerei; illustratie uit de Duitse vertaling van het
Latijnse kookboek van Bartholomeo Sacchi da Platina: Von der Eerlichen zimlichen / auch erlauhten
Wolust des Leibs, Augsburg 1542.

zijn beurt had hij weer oudere voorbeelden gebruikt, die hij van duidelijker
formuleringen had voorzien.
In de gedrukte editie van omstreeks 1490 waren echter niet alleen recepten uit de
echte Viandier opgenomen, maar ook een reeks uit een andere, tot dusverre
onbekende, bron. Juist daarin stonden de gerechten met de schilderachtige namen
die ook min of meer verbasterd bij ons voorkomen, zoals ‘trimolecte de perdris’,
‘galantine’, ‘lait lardé’, ‘cresme fricte’, ‘coulis’, ‘orge mondé’, ‘galimafrée’,
‘friquassées’, ‘pastés a la saulce chaulde’, ‘tartre bourbonnaise’, ‘cameline’, ‘dodine
de layt’ en ‘saupiquet’. Het is dus mogelijk dat het voorbeeld voor ons kookboek
was vertaald uit die onbekende reeks, nog voordat deze in de druk van omstreeks
1490 was samengevoegd met de echte Viandier. Voor zover er overeenkomsten zijn
met de druk van de echte Viandier, zoals in de namen van recepten voor ‘fromantée’
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of tarwebrij en ‘cyvé’ of stoofpot van gebraden vlees, kan deze op toeval berusten:
het gaat daarbij immers om heel algemene gerechten.
Het feit dat de Franse namen soms nogal verbasterd zijn, kan erop wijzen dat de
recepten in hun Nederlandse vertaling eerst mondeling waren overgeleverd of in een
onduidelijk handschrift, en dat dit overleveringsproces al een paar generaties aan de
gang was, voordat de tekst in ons kookboek terecht kwam. Naar onze mening kan
het niet liggen aan gebrekkige kennis van de Franse taal bij de schrijvers of schrijfsters
van ons manuscript, want de twee Franse recepten die erin staan (de nrs 117 en 118),
zijn in goed en begrijpelijk Frans geschreven. Opmerkelijk is wel dat ze handelen
over confituren, een moderne techniek van de 16de eeuw, zodat ze niet de kans
hebben gehad om in de mond der generaties te worden verbasterd.
Uit dezelfde bron (of bronnen) als ons kookboek is in 1593 ook geput door de
geleerde arts Carel Baten of Carolus Battus, die in Gent was geboren en zich na een
medicijnenstudie in Rostock, vestigde in Dordrecht. Daar was hij van 1588 tot 1601
stadsgeneesheer, en daar gaf hij ook een Nederlandse vertaling uit van het Artzney
Buch van Christoph Wirsung of Wirtsung uit Augsburg (waarvan de eerste druk in
1568 in Heidelberg was verschenen). De eerste druk van het vertaalde Medecyn-boec
verscheen in Dordrecht in 1589, de tweede reeds in 1593, en aan die tweede druk
voegde hij voor het eerst een kookboek toe: Eenen seer schoonen/ende excelenten
Coc-boeck. Samen met het Medecyn-boec verschenen daarvan verscheidene
herdrukken, o.a. in 1605.
Om de overeenkomsten tussen ons kookboek en dat van Baten duidelijk te maken,
hebben wij er een inhoudsopgave van gemaakt, die tevens een concordans op ons
kookboek bevat; omgekeerd hebben we ook de inhoudsopgave van onze tekst voorzien
van verwijzingen naar Baten. Om geen verwarring te scheppen met onze handen A,
B, C, etcetera
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hebben we de nummers van Baten niet met B maar met W aangeduid, van Wirtsung,
hoewel we beseffen dat niet Wirtsung maar Baten er de auteur van is. De lezer kan
nu zien dat de eerste helft van Batens werk voor een groot deel overeenkomt met
ons kookboek, terwijl de tweede helft ervan nog maar sporadisch parallellen vertoont.
Aan de andere kant geeft ons kookboek over de hele lengte verwijzingen naar Baten
te zien, maar slechts voor ruim een derde der recepten. Daarbij zijn er ongeveer 54
recepten van hand A, ongeveer 32 van hand B, 7 van hand C, 3 van hand D, 6 van
hand E, en eventueel I van hand K te noteren, hetgeen niet overeenkomt met de
verhouding waarin deze handen in ons kookboek zijn vertegenwoordigd. Beide
verzamelingen zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar voor een vrij
groot deel gaan ze terug op dezelfde voorbeelden.
Andere gedrukte kookboeken die in de loop van de 16de eeuw in de Nederlanden
van de pers kwamen, waren het Notabel Boecxken van cokeryen, omstreeks 1514 bij
Thomas van der Noot in Brussel gedrukt2, en Eenen nyeuwen coock boeck: dye noyt
gheprint en heeft gheweest, gedrukt in Antwerpen in 15603. Geen van beide heeft
voor ons kookboek model gestaan, en de overeenkomsten zijn eerder toevallig dan
opzettelijk tot stand gekomen. Wel heeft Eenen nyeuwen coock boeck veel aan het
Notabel Boecxken ontleend, maar samen staan zij in een traditie die vreemd is aan
ons kookboek.
Na deze uitweiding over de mogelijk gebruikte voorbeelden willen we ons wenden
tot de praktijk van de keuken, voor zover deze uit ons kookboek blijkt.
Om te beginnen met het kookgerei is het opvallend hoeveel er in die keuken werd
gestampt en gezeefd, en dan meestal niet gewoon door een zeef gegoten maar met
kracht daar doorheen gewreven. Men begrijpt niet hoe vrouwen dit zonder onze
moderne apparatuur hebben kunnen volbrengen, toen ze eenmaal de leiding in de
keuken hadden over-
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genomen: ‘nempt amandelen ende doet die scellen af ende stoetse wel cleijn met
rooswater ende met suker wel anderhalf ure lanck ende wel dunne,’ lezen we in
recept 131, ‘Om amandeltaerten te maken opde Eengelsche manier’. Amandelmelk
zoals hier beschreven was een normaal ingrediënt in de middeleeuwse en 16de-eeuwse
keuken, en de kok of kokkin moest het geregeld klaarmaken. Men gebruikte er een
paardeharen zeef voor, een ‘haer’, die meestal als ‘stromijn’ of ‘stramijn’ werd
aangeduid. Daarnaast was er de ‘mortier’, ‘mortiersteen’ of ‘vijsel’, die van metaal
of natuursteen kon zijn, met een metalen of houten stamper. Zo wordt in het kookboek
van de Ménagier de Paris van omstreeks 1390 gezegd dat men gerstekorrels voor
een ‘orge mondé’ van hun vliezen moet ontdoen door ze in water te laten weken en
ze vervolgens in een vijzel van koper te stampen met een houten stamper4.
Het derde veel genoemde instrument was het rooster, dat op het vuur lag en met
een steel kon worden aangepakt. Men roosterde er niet alleen brood op, zodat het
rood of zwart werd en vervolgens tot kruim kon worden gewreven, maar ook vis of
vlees. Daarbij kwam vocht of vet vrij, dat gewoon in het vuur droop; want tussen
rooster en vuur was geen plaats voor een schotel om het vet op te vangen. Die was
er wel als er aan het spit werd geroosterd, want dan werd er een druippan of
‘lechefrite’ onder gezet, zodat het kostbare vleessap niet verloren ging. Met het vet
uit die druippan werd dan weer verder gewerkt, bij voorbeeld in een ‘lackfric spijse’
van kaas, bloem en eieren (177 en 179).
Roosteren op het rooster of aan het spit werd ‘braden’ genoemd, of als het om
droge dingen ging zoals brood ook ‘harsten’. Maar braden zoals wij dat doen in een
pan kwam ook voor en werd ook ‘braden’ genoemd; anders was een uitdrukking als
‘gebraden smeers uuijt der panne’ (6) onbegrijpelijk. Of er dan eerst vet in de pan
werd gedaan of dat het vlees in zijn eigen vet moest gaar smoren, wordt uit ons
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kookboek niet duidelijk; kennelijk werd dit bekend verondersteld. Enkele keren
wordt er gesproken over ‘peeren in booter gebraden’ (223), of ‘een appelken gesneden
ende in een panneken gebraden met boter ende wijn’ (229), of ‘aijun (ui) cleijn
gehackt ende gebraden in boter’ (230), maar dan gaat het ook helemaal niet over
vlees. Wij zijn daarom geneigd om aan te nemen, dat het ‘braden’ van vlees in een
pan gebeurde zonder toevoeging van vet, zoals ook bij roosteren geen vet werd
toegevoegd. Het bakken in boter heet in andere recepten meestal ‘freijten’ of ‘fruten’,
zoals wij bij uien nog spreken van fruiten.
Het braadspit wordt in ons kookboek maar tweemaal genoemd: in de recepten 25
en 219. In beide gevallen wordt het vlees er maar half gaar aan geroosterd, om
vervolgens in vocht te worden gaar gekookt. In het ene geval gaat het om runderlapjes
of ramskarbonaden, die worden opgerold rondom een stukje rundvet in een
salieblaadje, en vervolgens als een rollade worden dichtgebonden. In het andere
recept is het een ‘voghel’, vermoedelijk een eend, die eerst aan het spit wordt
geroosterd en vervolgens in wijn en bouillon met specerijen gaar gekookt. Wij zouden
verwachten dat een vogel aan het spit eerst zou worden gelardeerd met lapjes spek
en pas daarna aan het vuur blootgesteld. Maar dat was blijkbaar niet het geval, want
de recepten waarin er van ‘laerderen’ en ‘lardons’ sprake is (148-151 en 163-164)
betreffen geen vlees of gevogelte aan het spit: daarin gaat het integendeel om vlees
dat men eerst goed moet gaar koken in vocht (dat heet daar ‘frobbeleeren’, van het
Franse ‘fourbouillir’) en vervolgens larderen en bakken. Dat bakken gebeurde dus
in het vet van de ‘lardons’ of lapjes spek, nadat het vlees al gaar was.
Bakken van gelardeerd vlees werd gedaan in een pan, maar over het model van
die pan spreekt ons kookboek niet. Was het een koekepan, of meer vergelijkbaar met
onze braadpannen? Gezien de hitte die bij het bakken werd ontwikkeld,
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mogen we aannemen dat het geen pan van aardewerk was maar van metaal, zoals de
‘yseren panne’ uit recept 245, waarin gesmolten reuzel aan de kook moest worden
gebracht. Uit datzelfde recept blijkt ook dat er ijzeren deksels in gebruik waren, die
op een vuurvaste schotel konden worden gezet om deze tijdens het koken toe te
denken. Op dat deksel konden dan weer vurige kolen worden gelegd: er ontstond zo
een soort van oven met onder- en bovenwarmte. Blijkens recept 232 kon de pan met
het ijzeren deksel zelf op een driepoot staan, een ‘treeft’, waaronder vuur brandde.
Op houtsneden uit de 16de eeuw zien we dergelijke constructies ook afgebeeld,
bovenop een kniehoge vuurplaats waarin op verschillende plekken vuur oplaait. Ons
soort fornuizen op tafelhoogte was toen nog niet bekend maar kwam pas in de 18de
eeuw in gebruik (afgezien natuurlijk van de brandstoffen gas en elektriciteit, die voor
gebruik in de keuken pas uit de 20ste eeuw dateren). Vuurplaatsen waren in de late
middeleeuwen en de 16de eeuw gemetselde plateaus met openingen, waarop potten
en pannen of roosters konden worden gezet of gelegd. Er kon ook een spit op ijzeren
standaards op worden gemonteerd, met een druippan eronder en een mechaniek van
katrollen erboven, zodat de jongen die het spit moest draaien, niet boven zijn macht
hoefde te werken. De brandstof, hout of kolen, werd door een halfronde opening
onderin de vuurplaats naar binnen geschoven en de as kon er langs die weg ook weer
uit worden gehaald.
Voor zover in ons kookboek melding wordt gemaakt van de gebruikte brandstof,
gaat het meestal om kolen: ‘braet mit heete colen’ (35), ‘ende moet met een vier van
colen gesoden werden’ (113). Soms is er ook sprake van een ‘coel vier’ (231 en 242),
waar men zou kunnen aarzelen of er wel een kolenvuur is bedoeld of een zacht vuur
(een ‘koel’ vuur). Wij hebben deze term daar geïnterpreteerd als ‘kolenvuur’, maar
denken dat de ‘coel assche’ in recept 255 niet op as van

De keuken van de late Middeleeuwen

22
een kolenvuur slaat maar op lauwe of afgekoelde as. Of die as van kolen of van hout
afkomstig was, staat er dan niet bij. Slechts eenmaal, in recept 115, is er (in
verbasterde vorm) sprake van as van een houtvuur, aldaar aangeduid als ‘aude
asschen’. Kennelijk is dit overgeschreven van een slecht leesbaar voorbeeld, waarvan
we gelukkig in het kookboek van Baten een betere versie bezitten. Daar blijkt dat
men kweeperen en druiven een jaar lang kon bewaren door ze in laagjes te leggen,
telkens afgewisseld met gezeefde as van een houtvuur.
Behalve open vuur gebruikte men ook ovens, voor brood, taarten en pasteien. Net
als de vuurplaats was de oven gemetseld van steen en voorzien van een halfronde
opening. Daar werd het baksel in en uit geschoven op grote bladen met een lange
steel, die evenwel in ons kookboek niet worden vermeld. De oven zelf komt wel
verscheidene malen ter sprake, en dan meestal voor het bakken van deeg met een
vulling: een taart of pastei. Maar soms gebruikte men de warmte van de oven ook
om kweeperen zacht te laten worden (116) of pruimen hun vocht te laten afscheiden
voor het confijten (247). Het ging daarbij om een oven waar het brood juist uit was;
en hoewel er in ons kookboek geen recepten staan voor het bakken van brood, zien
we daaraan dat er wel degelijk ook in die huishouding in de eigen oven brood werd
gebakken. Zo gebruikte men als aanduiding van temperatuur in recept 163 de volgende
omschrijving: ‘den oven moet soo heet zijn oft men roggebroot daer in wilde backen.’
Geen keuken was compleet zonder een groot vuur in de schoorsteenmantel
waarboven een verstelbare haal hing met een grote metalen kookpot of ketel daaraan:
naarmate men meer of minder hitte onder de pot wilde, kon men hem lager of hoger
boven het vuur hangen. Bij een ketel moet men zich geen voorwerp met een schenktuit
voorstellen, zoals tegenwoordig, maar gewoon een ronde pan van metaal. Daarin
werd niet gebakken maar gekookt, en wel in ruim vocht.
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Vermoedelijk werd die pot of ketel gebruikt als men ‘hutspot’ wilde maken, een
gerecht dat nauwelijks iets te maken had met wat wij tegenwoordig zo noemen maar
dat bestond uit verschillende soorten vlees, die met uien en kruiden in ruim sop
langdurig werden gekookt. ‘Om pottage te maken van veneson hanckt uwen hutspot
te vier ende laet hem sieden met wat saudts’, staat er in recept 190, waarbij ‘hutspot’
de betekenis heeft van verschillende stukken vlees van een hert of ree, die in ruim
water worden gekookt. Bij het klaarmaken van een dergelijke stoofpot van vlees
ontstaat een hoogwaardige bouillon, die we enige malen tegenkomen als ‘nat van
hutspot’ (6, 11, 23, 24) of ‘sop vanden hutspot’ (93). Kennelijk was dit een
gebruikelijk kooknat, waarmee verfijndere vleesgerechten werden toebereid. Bij
visgerechten kon kooknat van erwten voor dat doel worden gebruikt, maar dat kwam
kennelijk minder vaak voor (210 en 250). Ook die erwten werden trouwens
waarschijnlijk in de grote kookpot of ketel onder de schouw gekookt, maar daarvoor
ontbreekt een recept in ons kookboek.
Bij het behandelen van keukengerei en kooktechnieken zijn we ongemerkt bij de
toebereiding der gerechten gekomen en de ingrediënten die daarbij werden gebruikt.
Voordat we daarop meer in bijzonderheden ingaan, willen we eerst nog wijzen op
enige algemene problemen bij de bestudering van middeleeuwse recepten: het vrijwel
ontbreken van maten en gewichten, evenals van aanduidingen van tijdsduur.
Tot diep in de 14de eeuw werd de tijd bepaald door de kerkklok, die niet alleen
de kerkelijke getijden-diensten aangaf maar ook de verdeling van de dag en de nacht
in twaalf uren elk. Dat betekende dat de lengte van die uren wisselde met de seizoenen:
in de winter waren de dag-uren kort en de nacht-uren lang, omdat het dan kort licht
en lang donker was; en in de zomer was dat juist andersom. Pas tegen het eind van
de 13de eeuw moet de mechanische klok met gelijke
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Mannen en vrouwen aan het werk in de keuken; titelhoutsnede van het Italiaanse kookboek van
Giovanni Rosselli, Epulario il quale tratta del modo di cucinare ogni carne, uccelli, e pesci d'ogni
sorte, 1526 en latere drukken.

uren zijn uitgevonden, zoals wij die nu kennen, en pas in de loop van de 14de en
15de eeuw raakte deze echt ingeburgerd. Maar dat betekende toen nog lang niet dat
mensen exact gingen denken in uren, minuten en seconden, en dat ze hun leven
daarnaar inrichtten.
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In de keuken werkte men dus in de middeleeuwen niet met exacte kooktijden volgens
de klok, maar met een zandloper of volgens de lengte van een gebed of op het gevoel;
en een uitdrukking zoals we in ons kookboek vinden, dat karnemelk met eidooiers
‘een paeter noster lanck’ op het vuur moet staan stijven (232), dus zolang als een
‘Onze Vader’ duurt, is in dat licht begrijpelijk. Ook de uitdrukking ‘een Miserere
tijts lange’ (143) komt uit die praktijk voort, want ook dat duidt op de duur van een
gebed; een heel kort schietgebed in dit geval. Eigenlijk is het eerder verwonderlijk
dat er in een 16de-eeuws kookboek zoals het onze al vrij vaak in uren wordt gedacht,
en ook in halve uren, zoals bij het stampen van amandelen ‘wel anderhalf ure lanck’
(131), waarop we hierboven reeds wezen. Die exactheid kwam via de Franse keuken
uit Italië, waar aanduidingen van tijd en ook van hoeveelheid iets eerder in zwang
raakten dan ten noorden van de Alpen.
Nauwkeurigheid in maten en gewichten was nog moeilijker te bereiken dan in
uren, want terwijl de uren van de mechanische klok, toen die eenmaal was
uitgevonden, overal even lang waren, bestond er op het punt van hoeveelheden een
verwarrende verscheidenheid: iedere stad had haar eigen ponden, pinten, kroezen en
veelvouden of onderdelen daarvan, zodat een kok daarmee niet anders dan bij
benadering kon werken, als hij of zij een recept uit een vreemd land overnam. Dat
er daarnaast werd gewerkt met ‘een lutsken’, ‘een weijnich’ of ‘een hantvol’, was
dan ook volkomen normaal. Zelfs bij medische recepten voor drankjes en gorgelwater,
zoals de nummers 138-147, komen dergelijke vage aanduidingen voor (de kroon
spant ‘een handtwolleken’ van een aantal kruiden in recept 144, verkleinwoord van
‘een hantvol’), naast tamelijk exacte opgaven als ‘een half loot’ (143) of ‘5 pont’,
‘6 loot’ en ‘drie pijnten’ (140). Voor de zekerheid is in recept 145 vermeld dat op ‘2
mingelen honich’ tenminste ‘2 onser quarten wijns’ nodig zijn om al-
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antwortelen te koken: dus op ongeveer 2 ½ liter honing 2 kwart-kroezen wijn van
‘onze’ maat ofwel ongeveer 0,70 liter wijn. Wij kunnen nu natuurlijk niet meer
precies vaststellen hoe groot de kwarten van ‘onze’ kok waren.
Wat kwam er nu op tafel, nadat het was toebereid op die hierboven beschreven vuren,
in die pannen of ketels, en met die onnauwkeurige hoeveelheden en kooktijden?
Daarbij moeten we allereerst kijken naar de tijd van het jaar, en daarbij niet zozeer
naar ‘de groenten van het seizoen’ (want erg seizoen-gevoelig was men in dat opzicht
niet, omdat er hoe dan ook weinig groente werd gegeten), maar naar de afwisseling
van vleesdagen en vasten- dan wel onthoudingsdagen.
De Kerk, dat wil zeggen de rooms-katholieke Kerk - want van Hervorming en
protestantisme was in Holland en Brabant in de eerste helft van de 16de eeuw, toen
ons kookboek geschreven werd, nog nauwelijks sprake - schreef voor dat op bepaalde
dagen van de week (woensdag en vrijdag of vrijdag en zaterdag) geen vlees van
viervoeters en gevogelte mocht worden gegeten en verder dat op bepaalde tijden van
het jaar niet alleen dat vlees was verboden maar bovendien alle zuivelprodukten en
vogeleieren. Vis en visprodukten zoals hom en kuit waren wel steeds toegestaan. De
langste periode waarin het strenge vasten was voorgeschreven, dus zonder het genot
van zuivel en eieren, duurde veertig dagen en liep van Aswoensdag tot Pasen.
Daarnaast waren er dan nog de ‘quatertemper-dagen’ in de week na Pinksteren, de
week na de H. Kruisdag in september en de week na Sint-Lucia in december, waarop
eveneens het strenge vasten gold.
Aangezien deze weken min of meer correspondeerden met de wisseling der
seizoenen, waren de desbetreffende vastenvoorschriften vermoedelijk oorspronkelijk
bedoeld om het lichaam de kans te geven, zich op een nieuw seizoen in te stellen.
Voeding en gezondheid hingen ten nauwste samen
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en hadden bovendien alles te maken met de macrokosmische bewegingen van zon,
sterren en planeten, waarbinnen de mens als microkosmos functioneerde. Volgens
de leer van de Griekse artsen Hippocrates (5de eeuw voor Christus) en Galenus (2de
eeuw na Christus) had elk mens een overheersend lichaamsvocht dat zijn temperament
bepaalde: bloed bij het sanguinische, slijm bij het flegmatische, gele gal bij het
cholerische en zwarte gal bij het melancholische temperament. Die vochten hadden
hoedanigheden: warm, koud, nat en droog, die correspondeerden met de kwaliteiten
van de seizoenen. Zo was de lente warm en nat, evenals het bloed en het sanguinische
temperament; de zomer warm en droog zoals de gele gal; de herfst koud en droog
zoals de zwarte gal; en de winter koud en nat zoals het slijm. Ieder mens onderging
de invloeden der seizoenen in samenhang met zijn eigen temperament en met zijn
leeftijd; want in de loop van het leven traden er verschuivingen op binnen het lichaam:
was de jeugd warm en nat zoals de lente, zo was de volwassenheid warm en droog
gelijk de zomer, de middelbare leeftijd koud en droog zoals de herfst, en de ouderdom
koud en nat gelijk de winter. Zoals elke wisseling der seizoenen de nodige aanpassing
vergde, zo stelde elke levensfase haar eigen eisen op het gebied van voeding en
persoonlijke hygiëne.
Vasten diende dus oorspronkelijk vermoedelijk onder Griekse invloed en voordat
het christendom in Europa zijn intrede had gedaan, voor het vinden van een nieuw
evenwicht bij veranderde omstandigheden. Bij grondige verstoring van het samenspel
der lichaamsvochten trad ziekte op, en medische zorg was gebaseerd op het opheffen
van die ontregeling. Fysiek evenwicht en harmonie met de omringende natuur waren
daarbij de nagestreefde doelen, waaraan de voeding dienstbaar behoorde te zijn. Met
de komst van het christendom kreeg dit alles een andere betekenis, gericht op het
lijden van Christus en de viering van kerkelijke feest-
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dagen, hoewel de Griekse opvattingen niet geheel verloren gingen. Zelfs kwamen
deze sinds ongeveer de 12de eeuw weer sterker in de belangstelling, toen via de
Arabische geleerdheid de Griekse wetenschap in Latijnse vertaling tot West-Europa
begon door te dringen. Dit was onder meer merkbaar bij de studie der medicijnen,
die sindsdien aan enige universiteiten van Europa werd beoefend.
Behalve aan de universiteiten dook de Griekse gezondheidsleer ook op in sommige
kookboeken, vooral van geleerde auteurs. Het beste voorbeeld daarvan is het werk
van de Vaticaanse bibliothecaris Bartolomeo Platina, die onder de titel De honesta
voluptate et valitudine (Over het fatsoenlijk genot en de gezondheid) in 1475 een
Latijnse vertaling van een reeds bestaand Italiaans kookboek in druk liet verschijnen
en daaraan opmerkingen toevoegde over de kwaliteiten van de gebruikte ingrediënten,
dus of ze nat of droog, koud of warm waren en voor welke lichaamsdelen dienstig
of schadelijk.
Nu moet worden erkend dat in ons kookboek de sporen van die Griekse
gezondheidsleer niet direct zichtbaar aanwezig zijn. Ook zijn de recepten van Platina
er niet in overgenomen - anders dan in Eenen nyeuwen coock boeck uit 1560, waarvoor
rijkelijk is geput uit diens bestseller, een werk dat vele herdrukken in de 15de en
16de eeuw beleefde. Maar zoals we al zagen, staan er wel medische recepten in ons
kookboek, onder een apart hoofdje ‘Medicijne’ (boven recept 138), en ook vinden
we de vasten herhaaldelijk erin vermeld, met de consequentie dat er dan geen melk,
boter en eieren mochten worden gebruikt maar in plaats daarvan amandelmelk (zie
de recepten 61, 66, 78, 79, 82, 134 - de ‘lepel melcks’ die in recept 61 door de
amandelmelk moet worden geroerd, is vermoedelijk geen koeiemelk maar ook
amandelmelk).
Verwarrend is het wel dat ook een recept voor gewone vleesloze dagen, dus
onthoudingsdagen zonder vlees maar
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met zuivel en eieren, wordt aangeduid als recept voor de vasten: ‘Om blamengyer
inde vasten te maken’ (249). Daarin wordt rijstemeel gekookt in zoete melk en
desgewenst vermengd met eieren, iets wat in de echte vastentijd natuurlijk niet mocht
maar op gewone vleesloze dagen wel. Onder normale omstandigheden werd een
blancmanger gemaakt van amandelmelk met specerijen en vermengd met stukjes
kip. In dit recept voor de ‘vasten’ ontbreekt de kip, zoals ook valt te verwachten,
maar is merkwaardig genoeg de amandelmelk door koeiemelk vervangen. Helemaal
verklaren kunnen we deze variant niet, tenzij we aannemen dat het verschil tussen
vasten en onthouding voor de schrijver van dit recept (hand D) niet meer duidelijk
was; of, andere mogelijkheid, dat er een verkeerde naam boven dit recept terecht is
gekomen: het lijkt immers meer op ‘een sonderlynge vlade’ (nr 119) dan op een
blancmanger.
Bij het opdienen der verschillende gerechten speelden de vasten eveneens een rol,
zoals valt af te leiden uit de maaltijd-ordonnantie van recept 30: wat op een gewone
dag als eerste gang werd geserveerd, kwam op een vastendag achteraan. Als er dan
verschillende soorten vis werden gegeten, kwam de riviervis na de zeevis op tafel,
behalve als het om ‘gebraden mitten’ van zeevis ging. Wij weten niet of daarmee
geroosterde vis zonder kop en staart is bedoeld of misschien moten van gebakken
vis, wellicht gewenteld in paneermeel en dan in olie toebereid, hoewel daarvoor geen
enkel recept in ons kookboek is te vinden. Die hele maaltijd-ordonnantie stelt ons
voor raadsels, omdat de aanbevolen volgorde der gerechten ons vreemd is; hoogstens
komt het gebak als laatste gang ons vertrouwd voor. Toch zit er wel systeem in, en
daarom geven we de verschillende voorschriften hieronder schematisch weer, zodat
de lezer zich er zelf een idee van kan vormen. Voor de namen van de gerechten
raadplege men het Glossarium.
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Nu moet men hieruit niet afleiden dat er altijd vijf gangen per maaltijd werden
gediend, integendeel: twee gangen waren normaal, en bij grote feesten misschien
drie. In de hier gegeven maaltijd-ordonnantie worden per voorschrift ook telkens
hoogstens twee gangen genoemd, met een alternatief in een andere volgorde. Ook
worden er enige etenstijden genoemd: 's morgens, 's avonds, en ‘des noens’. Dat
betekent weer niet, zoals wij zouden verwachten, dat er drie maaltijden per dag waren,
een ontbijt, een middagmaal en een avondmaal. Er werd integendeel tweemaal per
dag gegeten, en wel aan het eind van de morgen of omstreeks de noen (het
middaguur), en 's avonds, bij voorkeur voor zonsondergang. Een ontbijt kende men
nog niet, althans niet als algemeen geaccepteerde maaltijd; alleen was het wel
toegestaan dat zieken en zwakken, en ook schoolkinderen en studenten, 's morgens
bij het begin van de dag een stuk brood aten, gedoopt in bier of wijn. Het ontbijt
dankt zijn erkenning aan de nieuwe dranken koffie, thee en cacao, die pas in de loop
van de 18de eeuw populair werden, dus lang na het ontstaan van ons kookboek.
Bij elke maaltijd vormde vlees of vis het hoofdbestanddeel, dikwijls klaargemaakt
met een saus of ragout of in een ‘pottagij’ (in zijn eigen kooknat) en voorafgegaan
of gevolgd door een ander gerecht. Dat kon een blancmanger zijn, of een gelei, een
galentijn of een sukereyde, allemaal gerechten van puddingachtige substantie, die
zoet of zuur van smaak waren en waarin vlees of vis verwerkt kon zijn. Als nagerecht
kon gebak worden geserveerd, al dan niet vergezeld van stoofperen gekookt in
hypocras, dat is wijn met suiker en specerijen. Onder de naam ‘gecruijt’ werden
specerijen ook apart met geweekt wittebrood of bij het gebraad opgediend, naar wij
aannemen speciaal kruidnagels, die tot taak hadden om de adem weer fris te maken
na gerechten met een sterke smaak of waarin knoflook was verwerkt.
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Van vlees en vis werden alle onderdelen gebruikt, ook wat voor ons tegenwoordig
slachtafval of hondevoer zou zijn: uier (260) en uierboord (246), runderniervet (168,
246), keelstuk van een os (162), item van een varken (10-12, 26, 28, 30, 46, 226),
schaapspoten (50) en penshuid (180) van viervoeters, en ingewanden of maagjes van
vis (180, 185). Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar het Glossarium onder
de trefwoorden cousouver, uurboert, nijerbreijt, nijren, ossenstroot, beersvleijsch,
suel, sult, scapen-, en vooral pensen, carpie en butocken. Natuurlijk werden ook de
meer gangbare delen van vlees en vis gegeten, waarbij opvalt dat rundvlees
betrekkelijk weinig voorkwam, schapenvlees iets vaker en varkensvlees nog iets
meer, maar dat vooral kippen en capoenen in groten getale werden geconsumeerd.
Zij werden waarschijnlijk in elk huishouden zelf gefokt en waren dus altijd voor
keukengebruik bij de hand, evenals hun eieren; en ook daarvan was de consumptie
groot.
Tegenover het eierenverbruik was dat van melk, boter en kaas relatief bescheiden.
Toch, als we het vergelijken met zuivelprodukten in middeleeuwse kookboeken
buiten de Nederlanden, is het opvallend hoeveel boter er bij ons werd gebruikt en
verder dat er naast melk ook karnemelk (98, 232), hangop (232) en kwark (120, 263,
264) werden verwerkt of gemaakt. De reuzel, die in buitenlandse keukens het vet bij
uitstek leverde, is daarentegen bij ons bijna afwezig, alleen genoemd in recept 245.
De lage landen vormden ook al in de middeleeuwen een goed weidegebied, waar
rundvee voor de slacht werd vetgemest en geëxporteerd. Daarnaast onderkende men
meer en meer de mogelijkheden van zuivelproduktie en -export, vooral van kaas;
een bedrijfstak waarvan wij de indruk hebben dat hij zich sinds de 15de eeuw aan
het ontwikkelen was. Nader onderzoek zou daaromtrent nog veel kunnen verhelderen.
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Van inheemse bodem waren ook de groenten, kruiden en een groot deel van de
vruchten die we in ons kookboek tegenkomen, waarbij vooral van uien (zie onder
anghuun), appelen en kweeperen (zie onder queen) een redelijke consumptie valt te
constateren. Bij de andere ingrediënten van deze categorie is het daarentegen
opmerkelijk hoe weinig ze werden gebruikt, anders dan wij zouden verwachten. Van
de groenten vinden we spinazie twee keer en warmoes eenmaal vermeld, en
koolsoorten helemaal niet; evenmin trouwens als peulvruchten, afgezien van hun
kooknat (210 en 250). Van de kruiden komt peterselie in totaal zesmaal voor,
rozemarijn, salie en venkel elk vijfmaal, en marjolein en tijm elk slechts eenmaal.
Datzelfde geldt voor kervel, karwij (in geconfijte vorm) en komijn, evenals voor
mosterd en scharlei (scalije in recept 192, als dat tenminste niet een verschrijving is
voor salie). Een bij ons weinig gebruikt kruid als hysop treffen we daarentegen
driemaal aan (waarvan eenmaal in een medisch recept, 144), rozen ook driemaal
(eenmaal voor siroop en tweemaal medisch) en viooltjes tweemaal (voor siroop).
Uiteraard vinden we de medische kruiden uit de rubriek ‘Medicijne’, die de recepten
138 tot en met 147 omvat, grotendeels slechts eenmaal. Dat er een dergelijke rubriek
in ons kookboek staat, is op zichzelf niet verwonderlijk, gezien de officieel geldende
samenhang tussen voeding en gezondheid, die we hierboven bij het vasten al
bespraken.
Zo weinig als we de inheemse tuinbouwprodukten aantreffen, zo veelvuldig vinden
we de uitheemse vermeld, met name zuidvruchten, saffraan en specerijen. Van de
zuidvruchten spant de amandel de kroon, die in gestampte vorm in meer dan dertig
recepten voorkomt. Met water, wijn of kooknat aangeroerd levert amandelmoes een
melkachtig vocht, dat bij het koken vanzelf bindt en een fijnere smaak aan een gerecht
geeft dan wanneer het met bloem of broodkruim wordt gebonden. Bovendien was
amandelmelk het hele jaar door toegestaan, ook in de vastentijden, hetgeen
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een voordeel was in vergelijking met koeiemelk.
Andere zuidvruchten die regelmatig werden gebruikt, waren krenten, rozijnen,
dadels en vijgen (in die volgorde van frequentie) en verder citrusvruchten zoals
limoenen en arangi-appelen of pomeransen. De pomerans was afkomstig uit India
en werd al sinds de 13de eeuw in Europa ingevoerd en trouwens ook aangeplant op
Sicilië, waar via Messina de beste kwaliteit naar onze streken werd verhandeld;
vandaar waarschijnlijk de naam ‘sinaasappel’5. Het vruchtvlees is zuur of zoet zoals
van de sinaasappelen die wij kennen, maar de schil is veel dikker en uitgesproken
bitter van smaak. Daarvan maakt men nog steeds oranjebitter en schilletjes in de
marmelade. In kookboeken komt men ze sinds de 14de eeuw tegen, speciaal in
Frankrijk en Italië; zo ook in het kookboek van de Ménagier de Paris en in de tekst
die het voorbeeld is geweest voor Platina's werk De honesta voluptate. Waarschijnlijk
waren ze toen niet meer alleen voor vorstenhoven betaalbaar maar ook voor een
publiek van welgestelde burgers. In ons kookboek worden de schillen geconfijt in
suikerwater en wordt het vruchtvlees in plakjes gesneden of het sap in saus verwerkt.
Eten in partjes zoals wij doen, komt er niet in voor.
Specerijen uit Azië vormen de andere categorie van exotische ingrediënten die
veelvuldig in ons kookboek zijn aan te treffen; naast saffraan, dat bestaat uit stempels
van de meeldraden van crocussen uit de Balkan, die een oranje-gele kleur leveren
en vooral om die reden in het eten worden gebruikt. Van de specerijen komen suiker
en gember het meeste voor, gevolgd door kaneel. Minder vaak maar toch herhaaldelijk
vinden we daarnaast peper, kruidnagel, nootmuskaat, foelie, galanga en ‘coren
paradijs, dats greijn’ (citaat uit recept 81). De paradijskorrel of grein was
oorspronkelijk uit West-Afrika afkomstig in de vorm van de Meleguetta-peper, maar
werd in de loop van de 15de eeuw meer en meer vervangen door de daarmee verwante
maar geuriger
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en minder scherpe kardemon uit Azië.
Vooral die sterke specerijen gaven smaak aan het eten van de welgestelde klassen,
want alleen rijkaards konden ze betalen. Pas toen peper en soortgenoten door de
vrachtvaart van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in de 17de eeuw veel
goedkoper werden, verloren de Aziatische specerijen hun betekenis als statussymbool
en daarmee hun waarde als smaakmakers. Pas toen kon de nieuwe kookstijl zijn
intree doen, die wij kennen als ‘de Franse keuken’ maar die eigenlijk uit Italië
afkomstig was. Tot die tijd gaf de keuken van de late middeleeuwen de toon aan,
zoals ook in ons kookboek nog het geval is: een keuken waarin de ons vertrouwde
tegenstelling tussen zout (hartig) en zoet nog niet sterk naar voren kwam, maar waarin
zoet, zuur en scherp met elkaar in evenwicht moesten zijn. Zout speelde daarbij een
ondergeschikte rol - voor zover het althans om vers voedsel ging en niet om zoute
haring en pekelvlees - niet omdat het duur of schaars zou zijn geweest, maar omdat
het bij gebruik van specerijen nauwelijks nodig was. In ons kookboek komt het voor
in 36 recepten, vooral afkomstig van hand B.
Tot de specerijen rekenen we ook de suiker, natuurlijk nog geen biet- maar
rietsuiker, die niet meer alleen uit Azië maar ook uit de Levant en Sicilië werd
aangevoerd, na raffinage gegoten in de vorm van suikerbroden. Andere vormen zoals
meel- en potsuiker waren daarvan afgeleid. Hoewel (of misschien juist omdat) het
een tamelijk duur artikel was, werd het veel meer gebruikt dan de inheemse honing:
in ons kookboek vinden we circa 150 recepten met suiker tegen zes met honing. Van
die zes zijn er vier medisch, één voor een kruidkoek en één om noten in te maken.
Gewoon in het eten of in taarten werd honing dus niet gebruikt, en ook niet om
confituren of siropen te maken van vruchten of bloemen - een nieuwe techniek in de
16de-eeuwse keuken. Voor zover men vroeger kruiden, wortels of schillen had
geconfijt, was

De keuken van de late Middeleeuwen

36
dat gebeurd in water en honing, volgens recepten die verwant waren met ons recept
90 voor het inmaken van noten; een recept dat zelf trouwens met enige verandering
lijkt te zijn ontleend aan het kookboek van de Ménagier de Paris uit het einde van
de 14de eeuw6.
Tegenover het zoet van suiker moest iets zuurs staan: azijn of verjus. Dat laatste,
letterlijk vertaald als ‘groen sap’, werd geperst uit zure druiven of zure appelen en
had dezelfde gebruikswaarde als azijn. Onder allerlei namen komen ze in ons
kookboek voor, de zure sappen, zoals asijn, edick of eeck, verius of verguus, wijnedick
en ook eenmaal fliereeck (263) ofwel azijn van vlierbessen; alles bij elkaar opgeteld
in ongeveer 65 recepten. Uit een oogpunt van gezondheid was dat zeer toe te juichen,
want niet alleen bood zuur sap een tegenwicht tegen al die suiker, maar ook werden
vette spijzen er veel beter verteerbaar door. De middeleeuwse keuken bezuinigde
niet op vet, want de slanke lijn was nog niet uitgevonden als schoonheidsideaal.
Bovendien bevatte verjus nog allerlei mineralen en andere goede elementen uit
de verwerkte appelen of druiven, die toen ook nog onbespoten waren. Wellicht
ontstond daardoor enige compensatie voor het feit dat men fruit bij voorkeur niet
rauw at, omdat dit ongezond werd gevonden: het was koud en nat volgens de leer
van Hippocrates en Galenus en schaadde daardoor de meeste temperamenten, zeker
in ons klimaat. Voedsel moest immers een tegenwicht bieden tegen uiterlijke en
innerlijke omstandigheden, omdat anders de harmonieën werden verstoord. Als
vruchten werden verwerkt in taarten of moezen, verloren ze die schadelijke
eigenschappen, en daarom vinden we daarvoor ook al vroeg recepten. Daaraan werd
het confijten, ofwel koken van vruchten of bloemen in suikerstroop, in de 16de eeuw
nog toegevoegd, en ook dat werd weldra heel populair.
Op schilderijen uit de 16de eeuw zien we soms toch ook gedekte tafels met appelen
of kersen staan, speciaal als er
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kinderen omheen zitten. Misschien was aan hen nog toegestaan wat voor volwassenen
werd afgeraden? Omdat hun temperament overeenkomstig hun leeftijd overwegend
warm en vochtig was, zoals de lente? We kunnen het slechts vermoeden.
Behalve azijn en verjus diende ook wijn om een zure smaak aan het eten te geven
en om het verteerbaarder te maken. Daarvoor werden allerlei soorten gebruikt, rode
en witte, allemaal natuurlijk importprodukten. Daarbij gold rode wijn als minder van
kwaliteit dan witte: ‘neempt rooden wijn vanden mijnsten die ghij vijnt, al waert
landtwijn,’ zoals er staat in recept 207, om een galentijn van paling te maken. Dat
rode wijn bij vlees en witte wijn bij vis zou horen, was dus nog geen regel in die
keuken. De rode wijn kon worden aangevoerd uit de streek van Gascogne (Bordeaux)
of van Poitou (Loire) en de witte wijn uit het Rijnland. Daarnaast kende men ‘bastaert’
(zoete wijn) en ‘dicke wijn’ (kleverige wijn) van onbekende herkomst. Natuurlijk
werd de wijn niet alleen meegekookt in het eten maar ook daarbij gedronken. In het
algemeen kwam de wijn jong op tafel, hoewel men in de 16de eeuw begon met het
ontwikkelen van belegen soorten, die op het vat moesten rijpen. Naast wijn dronk
men bier, dat in onze streken zelfs de volksdrank vormde; maar het gebruik daarvan
was in de keuken eerder uitzondering dan regel: in ons kookboek maar vijf keer, en
wel in een uiensoep (67), in een gistdeeg voor wafels (87-88-89) en in kooknat voor
een karper (101).
Hoewel de keuken van de 16de eeuw nog overwegend laatmiddeleeuws was,
signaleerden we toch de nieuwe techniek van het confijten. Een andere vernieuwing
dateerde al uit het eind van de 15de eeuw, en wel het gebruik van een toegevoegd
bindmiddel bij het maken van gelei. Eigenlijk moest men gelei maken door
vleesbotten, of visgraten en -vellen, of schillen en klokhuizen van vruchten met het
bijbehorende vlees, vis of fruit lang te laten koken en het dan te filteren en
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met eiwit helder te maken. Liet men het daarna afkoelen, dan werd het een
doorzichtige stijve massa, als het ware ‘bevroren’ (vandaar het woord gelei, van
‘gelato’), die was gebonden door de bindkracht van de inherente beenderlijm of
vislijm of klokhuizen, zonder dat daaraan een extra bindmiddel was toegevoegd.
Aangezien dat een moeizaam werk was, had men al in de 13de eeuw bedacht dat
een ‘gelatina’ of ‘bevroren gerecht’ ook kon worden gebonden met broodkruim of
een ander toegevoegd bindmiddel, maar men noemde dat dan geen gelei maar een
galentijn. Nu is het nieuwe dat men in de tweede helft van de 15de eeuw gelei ging
maken met ‘bant’, een toegevoegd bindmiddel. In het begin van de 16de eeuw kwam
daarvoor vislijm of ‘hausenblasen’ (husbas in ons kookboek, hoesblase in het Notabel
Boecxken van cokeryen) in zwang, die in harde vellen te koop werd aangeboden en
daarom eerst in lauw water moest weken en smelten. Dit middel gaf een mooi helder
resultaat zonder bijsmaak en had grote bindkracht. Tot in de 20ste eeuw werd vislijm
sindsdien voor geleien gebruikt, totdat het werd vervangen door onze gelatine. De
meerderheid van de 16de-eeuwse geleirecepten is evenwel nog op de oude manier
gemaakt, zonder extra bindmiddel; dat bleef men meestal reserveren voor de galentijn.
Toch is het opvallend dat in een handschrift uit de tweede helft van de 15de eeuw,
dat als een van de modellen heeft gediend voor Eenen nyeuwen coock boeck uit
15607, vier van de zeven gelei-recepten zijn gebonden met ‘bant’, wat dat dan ook
geweest mag zijn. Het wordt daarin gewogen per lood (circa 15 gram) zoals de
specerijen en moet steeds in vocht worden gekookt, wijn of room, want het wordt
niet alleen voor gelei gebruikt maar ook voor een sukereyde van room met amandelen.
Wij denken dat het toen nog niet hetzelfde was als husbas, maar misschien wel poeder
van klokhuizen van kweeperen, zoals aanbevolen wordt als bind-
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middel voor een gelei in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege p. 161,
nr VIII 33).
Hoe dan ook, in ons kookboek komt ‘bant’ nog maar eenmaal voor, in recept 82
voor een sukereyde van melk met amandelen; maar daar zou het wel vislijm kunnen
zijn, aangezien het eerst in de melk moet smelten. Husbas wordt bij ons herhaaldelijk
gebruikt, in galentijn en sukereyde, maar meestal niet in gelei: die is nog op de oude
manier gebonden door de eigen botten, graten of schillen van de erin verwerkte
materie.

Eindnoten:
1 Le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent, ed. J. Pichon et G. Vicaire, nouvelle édition
augmentée et refondue par S. Martinet, Genève 1967; de tekst van de laat-15de-eeuwse druk
aldaar p. 143-199. In de Introduction p. xl-xliii wordt deze vroege druk behandeld en vergeleken
met de geschreven teksten van Taillevent; het blijkt dat de echte Taillevent pas op p. 181 onder
het midden begint en dat dus voor p. 143-181 uit een andere bron moet zijn geput.
2 Het eerste Nederlandsche gedrukte kookboek (Brussel, Thomas van der Noot, c.1510).
Facsimile-uitgave naar het eenig bekende exemplaar in de Bayerische Staatsbibliothek, München.
's-Gravenhage 1925. Tekstuitgave: Een notabel boecxken van cokeryen. Het eerste gedrukte
Nederlandstalige kookboek circa 1514 uitgegeven te Brussel door Thomas van der Noot, bezorgd
en van commentaar voorzien door Ria Jansen-Sieben en Marleen van der Molen-Willebrands,
Amsterdam 1994; met de fotografische herdruk (10 pct. verkleind) gebaseerd op de uitgave
van Martinus Nijhoff, Den Haag, 1925.
3 Eenen nyeuwen coock boeck, Kookboek samengesteld door Gheeraert Vorselman en gedrukt
te Antwerpen in 1560, uitgegeven en van commentaar voorzien door E. Cockx-Indestege,
Wiesbaden 1971.
4 Le Ménagier de Paris, Traité de morale et d'économie domestique, composé vers 1393 par un
bourgeois parisien, ed. J. Pichon, 2 dln., [Paris 1847], reprint Genève [1966], 11 p. 241; Le
Menagier de Paris, ed. G.E. Brereton and J.M. Ferrier, Oxford 1981, p. 265.
5 A. Viaene, ‘Appelen van Oranje, Invoer en verspreiding in de Lage Landen 1300-1650’, in:
Biekorf, Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore, 66 (1965) 289-294,
met correctie en aanvulling door F. Debrabander, ‘Kortrijks gijnappel contra sijnappel’, in:
Biekorf 66 (1965) 409-411.
6 Ménagier de Paris, ed.Pichon 11 p.243-244; ed. Brereton-Ferrier p.267-268.
7 W.L. Braekman (ed.), Een nieuw Zuidnederlands kookboek uit de vijftiende eeuw, Brussel 1986
(Scripta, Mediaeval and Renaissance Texts and Studies, 17).
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Het handschrift

De belangrijke verzameling recepten, hier voor het eerst uitgegeven, is bewaard in
een uniek handschrift dat berust in de Universiteitsbibliotheek te Gent, onder nummer
476.
De 19de-eeuwse, halflederen band bevat 67 papieren folio's (afmetingen: ± 200
× 145), waarvan de bladzijden 64v en 65r onbeschreven zijn. Van het laatste blad is
de onderste buitenhoek weggescheurd tot op de helft van de totale hoogte, waardoor
van het laatste recept slechts enkele woorden zijn overgebleven. Het boek is te strak
ingebonden om de katern-structuur te kunnen bepalen. De bladen zijn in een verkeerde
volgorde gebonden en gefolieerd: na ƒ.56 zouden eigenlijk ƒ.59, 60, 61, 57, 58, 62,
enzovoort moeten komen.
Twee soorten papier zijn gebruikt, met ieder een verschillend watermerk: het ene
stelt een min of meer gestileerde handschoen voor; uit de middelvinger spruit een
vierbladig bloempje (bv. ƒ.23-24). Een exacte repliek van deze tekening komt niet
voor in Briquet; de nummers 11419 (Troyes 1522 - Brugge 1523) en 11423 (Troyes
1496 - Utrecht 1493) zijn het meest gelijkend. Het andere watermerk is een gothische
p met gespleten staart; bovenop prijkt hetzelfde vierbladige bloempje (bv. f.29-30).
Hiervoor vinden we als dichtste benadering in Briquet de nummers 8652 (Damme
1494 - Utrecht 1495-97) en 8625 (Douai 1486 - Brussel? 1490). Op basis van deze
dateringen mogen we dus aannemen dat dit kookboek geschreven werd op z'n vroegst
rond de eeuw-
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wisseling, op z'n laatst in het eerste kwart van de 16de eeuw. De localiseringen laten
geen nadere precisering toe.
Acht verschillende handen hebben gewerkt aan het tot standkomen van dit
kookboek, maar het gros is door twee handen geschreven. Hand A schrijft een cursiva
die een zeer verzorgde indruk maakt, wat niet van de overige (eveneens cursieve)
handen gezegd kan worden. De indeling is als volgt: A: recepten 1-103 en 138-143;
B: 104-109, 130-137, 144-146, 148-230, 238; C: 110-129; D: register, 147, 239-245,
249-254; E: 231-237, 246-248; G: 255-257; H: 258; K: 259-267. Hieraan moet nog
toegevoegd worden dat bij hand A vaak moeilijk uit te maken valt of het
verlengingsteken bij ‘a’ (soms ook bij ‘o’) een ‘i’ of een ‘e’ is, m.a.w. of er ‘ai’ of
‘ae’ staat.
Op de laatste bladzijde staat een aantal aantekeningen van bezitters of gebruikers;
sommige daarvan zijn moeilijk leesbaar en bovendien is dit de achterkant van het
blad waaraan een grote buitenhoek ontbreekt, zodat ook hier een gedeelte van de
tekst is weggescheurd. Van boven naar onder staat er (deze volgorde is niet
noodzakelijk chronologisch): ‘Espoir en Dieu Vander Strinck’, ‘Rien sans peine
Vander Strinck 1584’; een andere hand schreef schuin over het blad: ‘desen boeck
behoirt tooe robert borluyt Ick onderschreven vijtem [vijlem?] haudt van partije lant
gheleghen [...] en de sas van Ghent po het [...] desen [...]’. Verticaal aan de rechterkant
nog: ‘Sussanna [...] dancour [?]’. De beide Franse spreuken zijn gemeengoed, over
de familie Vander Strinck konden wij niets te weten komen, net zomin als over
Sussanna Dancour (?). De Borluuts daarentegen zijn van oude Gentse oorsprong.
F.V. Goethals (Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du
Royaume de Belgique, Brussel, 1849, I, 409 e.v.) noemt een Robert Borluut, heer
van Eenoode, geboren op 2 maart 1673, gestorven 26 oktober 1741, zoon van François
Borluut. W.P. Blockmans, kenner als geen ander van het Gentse stadspatriciaat, heeft
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ons verzekerd dat de voornaam Robert in de familie Borluut alleen bij deze ene
persoon voorkwam. Er kan dus niet iemand van een andere generatie zijn bedoeld.
Het feit dat hij heer van Eenoode was, een kleine heerlijkheid bij Gent, is in
overeenstemming met het vervolg van de aantekening op het achterblad van ons
kookboek met de vermelding van het Sas van Gent: ook dit wijst erop dat op een
bepaald ogenblik dit handschrift in Gent of in de buurt van Gent in gebruik is geweest.
Wat nog niet betekent dat het ook daar geschreven werd. Van belang is dat wij via
deze aantekening te weten komen dat het handschrift in de 17de/18de eeuw in het
bezit was van een patriciërsfamilie, die het waardevol genoeg achtte om er een
eigendomsmerk in te schrijven. Hierdoor wordt bevestigd wat de inhoud ons ook
leert: dat deze recepten bestemd waren voor de keuken van de gegoede klasse.

Uitgave
Voor de uitgave hebben wij de recepten genummerd; de foliëring van het handschrift
wordt tussen haakjes vermeld. De transcriptie gebeurde zo diplomatisch mogelijk,
met dien verstande dat de afkortingen stilzwijgend zijn opgelost (eventueel volgens
een elders in de tekst voorkomende volle vorm), en dat u en v genormaliseerd werden
alsook het gebruik van de hoofdletters. I en j zijn daarentegen niet aangepast, omdat
dit voor de moderne lezer geen ernstig probleem kan zijn. Romeinse cijfers zijn
overal vervangen door Indische. Voor zover niet in strijd met het Middelnederlandse
inclinatiesysteem zijn sommige aaneengeschreven woorden gesplitst en omgekeerd
de los van elkaar staande delen van een huidige samenstelling aan elkaar gehecht.
De tekst is door ons op zeer terughoudende wijze van interpunctie voorzien; af en
toe geeft het handschrift trouwens zelf enige interpunctie-aanwijzingen: die zijn dan,
indien ze met het
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huidige gebruik overeenstemmen, behouden, maar niet als ‘oorspronkelijk aanwezig’
vermeld. De in de tekst aangebrachte verbeteringen zijn overgenomen en met het
teken o gemerkt. Dat betekent dat ze in de lijst hieronder gecontroleerd kunnen
worden. Dit geldt ook voor evidente verschrijvingen die in de transcriptie gecorrigeerd
werden en voor andere paleografische bijzonderheden, zoals bij voorbeeld enkele
marginale aantekeningen die niet in de tekst thuishoren en daarom niet door ons zijn
opgenomen:
recept nr 9: ‘vucken’; hs. heeft u met een kleinev erboven;
20 ‘spit’: hs. ‘spint’; op ƒ.17v: ‘Gij 8 myn / te = llicht’; recept nr 53. na ‘ende’: hs.
doorgestreept ‘lat’;
55. ‘seer’: verbeterd uit ‘peeren schellen’;
76. ‘sukerde’: hs. ‘suker de’;
77. hs. ‘blamegier’ boven doorgestreept ‘eycken lombaert in die vasten’;
79. ‘lijfcouke’: hs. ‘lijf corijke’?;
80. ‘gelijc’ hs. ‘geleijt’;
83. ‘een ander’: vermoedelijk door een jongere hand toegevoegd;
91. ‘aieun’: boven doorgestreept ‘enhoren’;
95. ‘angun’: hs.o boven de u; ‘alst’: hs. ‘alt’; ‘dan’: hs. ‘dat’;
102. de laatste regel van dit blad is in de ondermarge door een latere (?) hand
nagetekend;
105. ‘araengij-appelen’ na doorgestreept ‘araen’ (met finale n);
111. ‘dat’: hs. ‘dan’; ‘scume’: hs. u meto superscriptum;
112. ‘dan’: hs. ‘dat’
123. ‘dore’ na doorgestreept ‘doere’;
127. ‘crume’: hs. u meto superscriptum;
148. ‘lardeertse’: hs. ‘laudeertse’;
155. ‘lechtet’: hs. ‘lechter’; ‘ghebraden’: hs. ‘ghibraden’;
199. ‘schellen’: hs. ‘schellem’;
207. ‘laetet’: hs. ‘latet laetet’;
209. ‘of druegen’ (door dezelfde hand?) interlineair inge-
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232.
234.
237.
243.

last; in de ondermarge van blad 53v (geschreven door hand D): ‘Tellicht qui
scripsit cum cristo vivere velit’;
‘ende’: hs. ‘ende ende’; ‘ende’: hs. daarvoor ‘ende’ doorgestreept;
‘poot’: verbeterd uit ‘pint’;
‘ghesneden’: hs. ‘ghe ghesneden’;
‘vol’: hs. ‘vel’; register: ‘begynt’ voorafgegaan door doorgestreept ‘incipit’.

De rebus op ƒ.17v: Gij acht myn te licht (= Tellicht) en de inscriptie of ƒ.53v horen
natuurlijk bij elkaar, maar het enige dat we daardoor te weten komen is dat hand D
‘Tellicht’(?) heette, geen feilloos Latijn schreef en het nodig vond in een kookboek
een vrome zucht te slaken.
Wat in de tekst tussen ronde haakjes staat is een aanvulling van ons, afkomstig uit
het register of uit de druk. Dit is voornamelijk het geval geweest bij twee titels die
ontbraken (recepten 26 en 30) en een onontbeerlijke overgangszin op het einde van
recept 54.
Voor de verklaring van de ‘moeilijke’ woorden zijn wij uitgegaan van een aantal
overwegingen die de ervaring ons leerde: het leek ons lastig voor de gebruiker om
voortdurend naar achter te moeten bladeren en daar in een woordenlijst te zoeken.
Wij hebben dus besloten de problematische woorden tussen vierkante haakjes in de
regel waarin zij voorkomen, te vertalen of te verklaren. Aangezien de modale
lezer/gebruiker een boek zoals dit wel niet meteen zal uitlezen, en zeker niet in de
geboden volgorde, hebben wij het nuttig geacht voor ieder recept opnieuw de
moeilijke woorden te verklaren, zelfs al komt zo'n term in bijna ieder recept voor.
Woorden die van een meer omstandige verduidelijking of een langere commentaar
van inhoudelijke of lexicale aard voorzien moesten worden zijn met een asterisk*
gemerkt: deze kan men dan in het Glossarium opzoeken. Bovendien worden in dit
Glossarium alle ‘technische’ woorden (bewerkingen, gereedschap, ingrediënten) nog
eens verklaard en
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indien nodig van commentaar voorzien, eventueel met verwijzingen naar andere
kookboeken. Doordat bij ieder van deze termen ook aangegeven wordt in welke
recepten ze voorkomen, is dit glossarium tevens als index te gebruiken. Bovendien
is het lexicologische belang van de meeste van deze woordverklaringen evident: de
traditionele woordenboeken behandelen deze specifieke woordenschat zeer
stiefmoederlijk. Het aantal tot nu toe niet geattesteerde (of slechts met een andere
betekenis bekende) woorden uit deze tekst is groot en betekent een aanzienlijke
verrijking voor de lexicografie. Mede daarom is aan het Glossarium bijzonder veel
aandacht besteed.
Als men dan nog rekening wil houden met twee eigenaardigheden van de
Middelnederlandse spelling (‘oe’ staat dikwijls voor de klank ‘oo’, bv. ‘roester’,
maar ook voor ‘eu’, bv. ‘coloer’, en ‘ij’ heeft soms de waarde van een korte ‘i’:
‘vijsch’ = vis), dan kan de taal van dit kookboek verder voor niemand meer problemen
opleveren en hoeft men er zeker geen grammatica of woordenboek naast te leggen.

Inhoud
In deze uitgave is de inhoud van het volledige handschrift opgenomen, met inbegrip
van twee Franse keukenrecepten (nrs 117 en 118) en tien medische recepten (nrs
138-147). Wij zouden het onverantwoord hebben gevonden deze stukken tekst weg
te laten. Het boek is in het verleden mét deze recepten tot een geheel
bijeengecompileerd, is als zodanig een belangrijk stuk beschavingsgetuigenis en mag
dan ook niet door een moderne ingreep geamputeerd worden van een of meer van
zijn intrinsieke bestanddelen.

Dialecten
Een recept, medisch, technisch of culinair, lang of kort, is telkens eigenlijk een
zelfstandig traktaatje en leidt als dus-
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danig een vrij autonoom bestaan, wat erop neerkomt dat het eindeloos gecopieerd,
ingekort, uitgebreid, geparafraseerd, omgewerkt en van een nieuwe dialect-laag
voorzien kan worden. Zoals te verwachten in een verzamelcodex, bovendien
geschreven door verschillende handen, valt er een veelheid van dialectvormen te
constateren, niet alleen voor het boek in z'n geheel, maar zelfs voor iedere hand apart.
Er is in deze teksten telkens een oorspronkelijke dialect-onderlaag, die van de eerste
neer-schrijver; deze kenmerken worden hoe langer hoe meer (maar bijna nooit
volledig) vervangen door de successieve dialectvormen van de volgende afschrijvers.
Daardoor ontstaat een bijzonder ingewikkeld beeld en het is de rol van de
filoloog-taalkundige uit te maken wat de soms tot grisaille geworden onderlaag is
en welke meer heldere kleuren daar achtereenvolgens bovenop aangebracht zijn. Dat
is, vooral bij dit soort teksten, ongewoon moeilijk. Omdat dit echter de enige kans
is om de bakermat van de tekst enigszins te situeren, geven wij in een zeer beknopte
vorm het soms verwarrende resultaat van een grondig, tijdrovend onderzoek:
1 de taal van hand A vertoont veel Hollandse, meer bepaald Zuid-Hollandse
karakteristieken: mit, botter, d-syncope, potgen (diminutieven op -gen), selmen en
soldij (vormen van ‘sullen’), soeven (= 7), sunt, vier (= vuur), after, sukerde
(participium zonder ge-), lanckworpelde, houden (= houwen, dus hypercorrecte d),
het rekkingsteken -i-; anderzijds kan een groot gedeelte van deze kenmerken ook
typisch zijn voor Brabant, sommige zelfs voor nog oostelijker streken: dubbele
auslaut-medeklinker, bv. off, sess, e.d.; oe > ue; negelen (nagelen), duck (dick),
bijnden, werm. Het ziet er dus naar uit dat degene die het boek aanlegde en er 109
recepten in neerschreef een Hollander was die een oostelijk gekleurde tekst copieerde.
Hoe ver of dichtbij dat ‘oostelijke’ moet gezocht worden is niet duidelijk; eventueel
zou dat Brabant kunnen zijn.
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2 de taal van hand B is nogal oostelijk gekleurd (Brabants/ Limburgs); sommige van
de kenmerken kunnen echter ook Hollands zijn (er is een sterke binding tussen de
Hollandse en Brabantse dialecten): suert (= zwart), inckel, vijnt en bijnt, poeier
(d-syncope), weercken (= varken), heelft en beest (met rekking van ‘e’), gruen en
suet, sueven (= 7), zolten (= zouten), deecken (= dekken), doeghet (= doe het);
daaronder bevindt zich kennelijk een Vlaamse laag: herhaaldelijk ‘blomme’ (=
bloem), caudt (= koud), hure (= uur) en haut (= oud; dus met hypercorrecte h). Dit
laatste verschijnsel laat ons trouwens toe te poneren dat B (voor enkele recepten?)
een Vlaamse Vorlage heeft gehad en dat het Vlaams zeker niet zijn/haar eigen dialect
was: hij/zij schrijft ‘heete lepelen’ voor ‘eetlepelen’ (recept 176) en heeft dus kennelijk
zijn/haar voorbeeld niet begrepen.
3 van de overige handen is er eigenlijk onvoldoende tekst om een zinnige
dialect-studie te ondernemen; onder dit voorbehoud willen wij er wel op wijzen dat
hand C nogal wat Vlaamse karakteristieken vertoont (up, blomme, doren (dooiers),
caut = (koud), genouch, en hypercorrecte h), maar ook enkele Brabantse (mijnget,
doeghet). Bij hand D schijnt het Brabants zelfs te overheersen (drijncken, sterck,
negel, doeghet, rueren, soop, en vooral ‘ij’ voor ‘i’: wijt, wijlt, ijst, enz.). Bij de
daarop volgende handen, die hoe langer hoe minder tekst schreven, komen zowel
Vlaamse, als Hollandse, maar ook oostelijke kenmerken voor.
Tot besluit van dit dialect-onderzoek kunnen wij slechts voor A met vrij veel
zekerheid stellen dat hier een (Zuid-) Hollander een oostelijke tekst copieerde, en
dat B in geen geval een Vlaming was. Daarna komen er steeds meer Vlaamse en
Hollandse kenmerken in voor. Er moet echter nogmaals duidelijk op gewezen worden
dat het aan dit soort tekst inherente compilatie-karakter een uiterst grillig, ja zelfs
enigszins verwarrend beeld geeft van de verschillende dialect-invloeden. Het is zeer
dubieus of het resultaat duidelij-
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ker zou zijn bij een onderzoek per recept. Bovendien is dat in het kader van dit boek
een veel te bewerkelijke onderneming.
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Enkele praktische oefeningen

Na deze uiteenzetting over de historische en taalkundige achtergrond van ons
kookboek en de praktijk van de keuken willen we de lezer ook in staat stellen tot
enkele praktische oefeningen. Vele malen reeds hebben we zelf uit dit kookboek
gekookt en er onze gasten van laten genieten - meestal tot hun genoegen, want het
blijkt een lekker kookboek te zijn. We behandelen nu hieronder een vijftal recepten,
met de manier waarop we ze zelf hebben bereid, waarbij we ook zullen wijzen op
de aspecten van kleuren en versieren, die in de voorafgaande inleiding nog niet aan
de orde zijn gekomen. Voor de volledige tekst van de recepten verwijzen we naar
onze teksteditie.

22 Te maicken soppijn Jacopijn
Voor twaalf personen (die ook nog iets anders te eten krijgen) nemen we vier kippen
die aan het spit gebraden zijn en halen het bot eruit. In een vuurvaste schaal leggen
we dan 6 sneedjes wittebrood voor sandwiches; daarop vier dunne plakken belegen
kaas, bij voorbeeld Goudse kaas (wij weten niet wat voor kaassoort de aanbevolen
‘vleckier’ was) en daarop stukken kippevlees en een eetlepel rietsuiker. Vervolgens
leggen we weer een laag van vier kaasplakken, kippevlees en een eetlepel suiker, tot
zesmaal toe. Zo zijn er dan
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op 4 kippen 24 plakken kaas en 6 eetlepels suiker gebruikt. Als dat is opgestapeld,
gieten we er 1 liter kokende runderbouillon op, die naar beneden doorsijpelt, de
gaatjes vult en het brood zacht maakt. Dit moet heet worden opgediend en gegeten.
Het gerecht draagt zijn naam naar de jakobijnen of predikheren in Parijs, die er
blijkbaar een patent op hadden. Het woord ‘soppijn’ komt van ‘soupe’ in de Franse
betekenis van dat woord, te weten een stuk brood dat onderin de soepterrine wordt
gelegd en waar de soep op wordt gegoten; dus niet de soep zelf.

39 Sause dorfpine
Per twee personen braden we een vette kip of kapoen aan het spit en overgieten die
met een saus van de volgende samenstelling: ½ liter rode wijn, 1 ons gedroogd wit
broodkruim of paneermeel, sap van 2 sinaasappelen ter vervanging van de 2 of 3
‘appelen van aranghen’ of pomeransen uit het recept, kaneel, gember en galanga
(laos-poeder) naar smaak, 4 eetlepels rietsuiker, 1 dl azijn en een lakmoes-papiertje
(te koop bij de drogist); dit alles samen vermengd en gekookt, zodat de lakmoes het
zure mengsel rood kleurt. Als dat effect is bereikt, voegen we losgeklopt merg uit 2
rundermergpijpen toe en laten dit geheel nog een kwartier koken. We gieten de saus
heet op de kip en strooien daar karwijzaad in suikerstroop op, en als dat moeilijk is,
witte muisjes; zie daarvoor het volgende voorbeeld.
De saus draagt zijn naam ‘dorfpine’ naar het Oudfranse ‘d'orpin’, vuurrood. Als
we het merg er te vroeg bijdoen, wordt het mengsel niet zuur maar basisch, zodat de
lakmoes niet meer rood kleurt.

77 Om te maicken blamegier
Afhankelijk van het aantal personen dat we te eten willen

De keuken van de late Middeleeuwen

51
geven, koken we een aantal kapoenen of vette kippen gaar in water, eventueel met
wat zout: een kip voor twee personen. Daarover gieten we een saus van (per kip)
150 gram amandelmoes (gestampte amandelen zonder verdere toevoegingen, te koop
in reformwinkels in potten van 350 gram), aangeroerd tot amandelmelk met ½ liter
rijnwijn en ½ liter kooknat van de kip, en verdikt met 50 gram broodkruim of
paneermeel. Dit mengsel bindt vanzelf als het wordt gekookt, onder goed roeren.
Voor de smaak voegen we een mespunt gemberpoeder en ruim twee eetlepels
rietsuiker toe. De saus wordt over de kip gegoten en bestrooid met rode of witte
muisjes (‘trigi’).
Trigi of tragi (dragee) was een versiering die ook op koekjes of banket werd
gebruikt - ‘lange trigij’ (35) heet bij Baten in het gedrukte Coc-boeck W nr 53 ‘lanck
bancketsuycker’-en bestond uit een anijszaadje met suiker eromheen, dus vergelijkbaar
met wat wij muisjes noemen (natuurlijk geen chocolade muisjes, want cacao was
hier toen nog niet bekend). Ze waren er in het wit en in het rood: ‘sangui trigi’ (2,
45). Dragees konden ook worden gemaakt van karwijzaad met een laagje suiker
eromheen, zoals in het vorige voorbeeld; zie ook het Glossarium onder canwesy.

168 Pastaijen aragee
Voor 10 personen maken we deeg, bestaande uit 1 pond bloem, 2 ons gesmolten
boter, 2 eieren, een scheutje water en zout, kneden dit en rollen het uit en bekleden
er de bodem en opstaande kanten van een grote springvorm mee; we zorgen dat we
voor het deksel iets overhouden. Daarin doen we een vulling van het vlees van 2 ½
kip (3 kilo kip met bot), 18 ons kalfsvlees in blokjes gesneden, en 1 ons vers spek
in blokjes, die samen zijn gaar gekookt, zolang tot er nog maar een bodempje kooknat
is overgebleven. We halen de botten dan uit de kip en vermengen het gare vlees van
kip en kalf en
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het spek met 1 ons runderniervet in blokjes, het merg uit 2 rundermergpijpen, de
hardgekookte dooiers van 12 eieren, 12 ontpitte en in vieren gesneden dadels, 8
eetlepels rietsuiker, een klontje boter en 1 dl appelazijn voor verjus. Deze vulling
laten we in de met deeg beklede en toegedekte springvorm 45 minuten bakken in
een matig hete oven.

183 Peren inden ijpocras
Voor 9 personen nemen we 9 kweeperen of grote appel-achtige stoofperen, die we
schillen zonder de steel af te snijden en waar we stukjes foelie en hele kruidnagels
insteken. Op die manier worden ze gekookt in 1 liter witte wijn met een
lakmoes-papiertje erin, dat er weer wordt uitgehaald zodra het kooknat goed rood is
geworden. Als dat is gebeurd, voegen we 9 eetlepels rietsuiker, 2 of 3 theelepels
kaneelpoeder en ½ gram saffraan toe aan het kooknat en laten ze daarmee nog geruime
tijd zacht koken, tot de peren geheel zacht zijn en het kooknat tot suikerstroop is
ingekookt. We dienen de peren op in het sap, met de steeltjes omhoog.
Hippocras was een gekruide wijn, die zijn naam ontleende aan de Griekse arts
Hippocrates. Wijn met specerijen was in zijn gezondheidsleer warm en droog, en
daardoor geschikt tegen kwalen die het lichaam koud en nat maakten, zoals
verkoudheid. Ook saffraan werd medicinaal toegepast, vanwege zijn opwekkende
werking. Aangezien dit een zeer duur artikel was (stempels van de meeldraden van
een crocussoort uit de Balkan), dat bovendien met het blote oog moeilijk van namaak
was te onderscheiden, zeker in poedervorm, was de verleiding tot bedrog groot.
Bedriegers stonden aan strenge straffen bloot.
In de middeleeuwse keuken werd saffraan vooral om de gele kleur gebruikt, niet
om de smaak of de opwekkende werking. Daarnaast werd er met lakmoes (tornissol)
gekookt, dat aan zure vloeistoffen een rode kleur verleent. Men
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had daarvoor een ‘lapken tornesols’ (247), een doekje gedrenkt in lakmoes, zoals
wij lakmoes-papiertjes gebruiken. Met deze voorbeelden uit de praktijk van de
middeleeuwse en 16de-eeuwse keuken willen wij deze inleiding besluiten en de
lezers van ons kookboek veel culinair genot toewensen.
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Voorts zijn voor het Glossarium nog de volgende werken geraadpleegd:
Willem F. Daems, Nomina simplicium medicinarum ex synonymariis medii aevi
collecta. Semantische Untersuchungen zum Fachwortschatz hoch- und
spätmittelalterlicher Drogenkunde. Leiden-New York-Köln 1993 (Brill, Studies
in ancient medicine, vol.6).
Cornelis Kiliaan, Etymologicum Teutonicae linguae, editio tertia prioribus
auctior et correctior, Antwerpen (Plantijn-Moretus) 1599; facsimile, Handzame
1974.
E. Littré, Dictionnaire de la langue française, v, Supplément. Paris 1877; reprint
1923.
Middelnederlandsch Woordenboek, samengesteld door Eelco Verwijs en Jacob
Verdam, voltooid door F.A. Stoett, herdruk in 11 delen, 's-Gravenhage
1969-1977.
The Oxford English Dictionary, second edition by J.A. Simpson and E.S.C.
Weiner, vol. 11, Oxford 1989.
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1 (ƒ.5r) Om most te maicken
Salmen [moet men] nemen roden wijn ende wittebroot ende roestent [rooster het]
op eenen roester ende inden wijn geleijt ende doet daer in wat tornissol [lakmoes]
dat die coloer paers is ende doet daer in zuijcker ende gengebaer [gember] ende soe
doer een stromijn [zeef] geslegen ende opgesoden [opgekookt], daer op gestroeyt
witte trogij [trigi*] ende so gedient op gebraden hoenre.

2 Omme witte blamegeer [blancmanger*] te maicken
Neemt amandelen ende sciltse [pel ze] ende stoetse [stamp ze] al cleijn mit witten
wijne ende slaetse [wrijf ze] doer een stromijn [zeef] alsoe dicke als ghij moicht [met
zo min mogelijk vocht] ende doet daer inne scoonbroot [wittebrood] mede
doergeslegen, daer in gedaen witte zuijcker ende latet alsoe opzieden [opkoken] ende
dat gegoten op gesoden [gekookte] hoenre, daer op gestroeyt sangui trigi [trigi*]
ende soe gedient.

3 Om sous camallier* te maicken
Neemt wittebroot ende roestent [rooster het] op een roester ende legget [leg het] in
rooden wijn ende doet daer in caneel, zuijcker, een luttel genebaer [gember], daer in
gedaen een luttel tornissol [lakmoes], dit doergeslegen [door een zeef gewreven] mit
wat wijnedicx [wijnazijn] ende gedient bij alrehande roest [geroosterd vlees].

4 (ƒ.5v) Om te maicken galmefrey*
Neemt gebraden hoenre of gebraden scapenvleijsch ende snijtet [snij het] al cleijn
ende daer neemt wit wijn of roode ende neemt canneel, suker ende mostaert ende
slaet doer een stromijn [wrijf het door een zeef], doet dese voirscreven substantie
daer in ende laet opsieden [opko-
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ken] ende soe gedient ende het vleijsch salmen [moet men] fruijten in botter.

5 Een bruet [ragout] op gesoden [gekookt] conijn
Men sal nemen amandelen ende pellense [pel ze] ende stotense [stamp ze] seer cleijn
ende neemt wittebroot ende doet die korsten af ende stotent [stamp het] mit die
amandelen ende neemt witte wijn, ghenebaer [gember] ende een luttel folij [foelie]
ende nagelpoer [gemalen kruidnagel], slaet [wrijf] dat al te samen doer een stromijn
[zeef] ende laet opsieden [opkoken], ende dan sal die conijn gesoden wesen ende
aen stucken, ende daer op gegoten ende soe gedient.

6 Een bruet [ragout] op een hase
Men sal den hase spouwen [opensnijden] ende leggen hem op een roester ende braden
half genoch [half gaar] ende houten [hak hem] in stucken ende doet hem in wat nats
van hutspot [stoofpot van vlees] ende laten sieden [koken] ende dan neemt wittebroot
ende roestet [rooster het] op een (ƒ.6r) roester ende legget [leg het] in dat nat van
hutspot ende doet daer in genebaer [gember], canneel, folij [foelie] ende nagelpoer
[gemalen kruidnagel], dat samen doergeslegen [door een zeef gewreven] met wijn
ende edick [azijn], ende latet [laat het] soe sieden tot dat die hase genoch [gaar] is
ende doet daer in wat gebraden smeers [vet] uuijt der panne ende so gedient.

7 Een bruet [ragout] op gesoden [gekookte] hoenre
Men sal nemen hoenre ende siedense [kook ze] morwe [gaar] in water ende dan
salmense [moet men ze] uuijt nemen ende latense [laat ze] droech werden ende dan
salmen nemen doeyeren van eijeren al hart gesoden ende leggen die in witten wijn
ende nemen wittebroot ende leggent
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[leg het] daer in en neemt zuijcker, verijus [zuur sap] en luttel azijns, sofferaen, slaet
[wrijf] dat samen doer een stromijn [zeef] ende latent [laat het] opsieden [opkoken]
ende dan soe warm op die hoenre gegoten ende so gedient ende ghij sult passen tot
elker hoen vijf doeijeren.

8 Omme te maicken een combeij* op een spenevercken
Dese spenevercken salmen [moet men] houwen in cleijne stucken ende siedense
[kook ze] in water tot datse genoch [gaar] zijn mit wat souts, daer salmense [moet
men ze] uuijtslaen [uit laten druipen] ende latent [laat het] cout werden ende dan
salmen nemen wittebroot ende doen die (ƒ.6r) korsten af ende leggen in witten wijn
ende een luttel azijns ende doeijeren van eyeren al hert gesoden [hard gekookt] ende
laetse [doe die] oick inden wijn ende genebaer [gember], soffraen ende suijcker ende
slaet [wrijf] tsamen doer een stromijn [zeef] ende doet daer in comijn, smaect [proef
het] ende over die voirscreven substantie gegoten al cout ende soe gedient.

9 Omme te maicken cloetkens [balletjes] van vleys
Men sal nemen verckensvleijs, die hammen van verckensvleijs, ende siedense [kook
ze] in scoen water al morwe [gaar] ende dan dat vleijs mitten vette [met het vet] al
cleijn gewreven in een mortier [vijzel], daer in gedaen vier of vijf doeyeren van
rauwen eyeren, caneel, ghenebaer [gember] ende luttel naghelpoer [gemalen
kruidnagel], dat meeste galigaen [galanga] ende soffraen, dit samen gemenget ende
aen cloetkens gemaict als [zo groot als] doeijeren van eyeren ende suker daer in
gedaen ende dan genomen witte wijn ende wittebroot, die korsten af gedaen ende in
die wijn geleijt, op dat vier [vuur] geseth dat [opdat het] broot vucken [weken] mach,
daer in gedaen genebaer, caneel, soffraen, galigaen ende suijcker, dit
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tsamen doergeslegen [door een zeef gewreven] dattet the pas dick is [zodat het precies
dik genoeg is] ende opgesoden [opgekookt] ende die cloetkens daer in gedaen ende
mede op (ƒ.7r) gesoden ende soe werm gedient, vijf of zess in een pateel [schotel].

10 Een bruet [ragout] op die sult* van een spenevercken
Men sal nemen amandelen ende pellense [pel ze] ende stotense [stamp ze] seer cleijn
mit witte wijn ende nemen wittebroot, dat witste datmen vijnt, ende stoetse [stamp
ze] mit dese amandelen ende suker ende slaet [wrijf] dat samen doer een stromijn
[zeef] mit verius [zuur sap] ende ghiete soe op die sult al cout, ende die sult sal
gesoden [gekookt] sijn ende cleijn gesneden.

11 Een ander
Item bruet [ragout] over sult* al heet te dienen, men sal nemen wittebroot ende
maickent [maak het] root op een roester ende in nat van hutspot [stoofpot van vlees]
van runtvleijs ende nemen genebaer [gember] ende luttel nagel [kruidnagel],
nootemuschaten ende dit tsamen doergeslegen [door een zeef gewreven] mit witten
wijn ende een luttel verius [zuur sap], suijcker ende soffraen ende latent [laat het]
opsieden [opkoken] ende daer die gesoden [gekookte] sult ingeworpen ende soe
gedient.

12 Een ander
Item noch een nat over sult* van verckens (ƒ.7r) vleijs. Men sal nemen wittebroot
ende roestent [rooster het] root ende dan geleijt in witten wijn, daer in gedaen suijcker,
soffraen, drie of vier doeyeren van eyeren al hert gesoden [hard gekookt] ende dit
samen doergeslagen [door een zeef gewreven] mit verius [zuur sap] ende over die
sult gegoten ende soe cout gedient.
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13 Op gesoden [gekookte] carper
Men sal nemen witte wijn, gengebaer [gember], caneel en luttel nagel [kruidnagel],
soffraen, suijcker, dit tsamen doergeslagen [door een zeef gewreven] al dun ende
opgesoden [opgekookt] ende op die carper gegoten ende soe werm gedient.

14 Op gebraden snoecken
Men sal nemen wittebroot ende roestent [rooster het] op een roester ende leggent
[leg het] in rooden wijn ende nemen genebaer [gember], caneel en suijcker ende slaet
[wrijf] dit tsamen doer een stromijn [zeef] ende latet opsieden [opkoken] ende gietent
[giet het] soe werm op die gebraden snoecxkens ende soe gedient.

15 Op gesoden [gekookte] snoek
Men sal die snoeck sieden [koken] in water ende pellen die snoeck ende dan neemt
amandelen ende stoetse [stamp ze] cleijn mit witte wijn ende crumen van wittebroot
en suijcker en slaet [wrijf] dit samen doer een stromijn [zeef] mit witte wijn ende
latent [laat het] (ƒ.8r) opsieden ende soe oever [over] die snoeck gegoten ende soe
werm gedient.

16 Op gesoden [gekookte] braessem
Men sal nemen wittebroot ende leggent [leg het] in witten wijn, daer in gedaen
gengebaer [gember] ende een luttel pepers ende doeyeren van eyeren al hert gesoden
[hard gekookt], comijn, soffraen ende suijcker, dit samen doergeslegen [door een
zeef gewreven] mit een luttel wijns ende edicx [azijn] ende smaeckende uuijt [naar]
den comijn ende soe oever [over] die braessem gegoten ende soe gedient, ende die
baersen [lees: brasem] zullen gepelt wesen.
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17 Op gebraden braessem
Men sal nemen rosijnen ende stotense [stamp ze] al cleijn ende nemen wittebroot
ende roestent [rooster het] root ende nemen rooden wijn ende leggen dat wittebroot
daer in ende nemen genebaer [gember] ende caneel ende slaet [wrijf] dit tsamen doer
een stromijn [zeef] mit die gestoten rosijnen ende latent [laat het] opsieden [opkoken]
ende soe over die braessem gegoten.

18 Op pricken
Die pricken salmen [moet men] braden dat sij halff genoch [half gaar] zijn ende
leggense [leg ze] in rooden wijn ende sietse [kook ze] tot datse genoch zijn ende dan
leggese [leg ze] datse droech werden ende neemt (ƒ.8r) wittebroot ende roestet [rooster
het] dat root wert ende dan legt dat wittebroot in dat nat daer die pricken in gesoden
[gekookt] zijn, in die selve wijn, ende dan neemt caneel, gengebaer [gember], galigaen
[galanga] en luttel folij [foelie] en nagel [kruidnagel] en suijcker ende slaet [wrijf]
dit tsamen doer een stromijn [zeef] ende latent [laat het] opsieden ende den smaeck
van [het moet smaken naar] galigaen, ende doen [dan] over die pricken gegoten ende
soe gedient, caneelpoer [kaneelpoeder] daerover gestroeyt.

19 Op gebraden carper
Men sal nemen een carper en spouwen [opensnijden] hem ende braden hem op een
roester ende dan salmen [moet men] nemen wittebroot en roestent [rooster het] op
een roester al root ende legget [leg het] in rooden wijn ende neemt genebaer [gember]
ende luttel nagel [kruidnagel], greijne [kardemom] ende soffraen ende suker, dit
samen doer een stromijn [zeef] geslegen [gewreven] mit een luttel
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wijnedicx [wijnazijn] ende opgesoden [opgekookt] ende soe werm gedient ende over
die gebraden carper gegoten.

20 Op gebraden palinck aent spito
Men sal nemen witte wijn, verius [zuur sap], een luttel azijns ende soffraen, genebaer
[gember] ende caneel ende zuijcker ende slaet [wrijf] dit tsamen doer een stromijn
[zeef] ende latent [laat het] opsieden [opkoken] ende over (ƒ.9r) die palinck gegoten
ende soe gedient.

21 Om galentijn [zure zult] the maicken
Men sal nemen palinck, den dicsten diemen [die men] vijnden can, en scouwen* die
palinck in heet water, dat dat slijme wel schoen af is, ende doen die vijnnen of [af]
ende spouwen [opensnijden] die palinck ende doen die graet uuijt ende snijden die
palinck aen drie of vier stucken lanckachtich [in de lengte] ende wijndense op die
vijschzijde buten [rol ze op met de viskant naar buiten] ende binnen soe mit een draet
[bind ze vast met een draad] ende leggen die palinck in rooden wijn ende laten die
palinck sieden [koken] ende doen daer in husbas [vislijm] ende wat tornissol [lakmoes]
ende latent [laat het] soe sieden tot dat die palinck genoch [gaar] is ende dan doet
die palinck uuijt ende lathem [laat hem] droegen ende dan suldij [moet u] nemen
wittebroot ende roestent [rooster het] al root ende leggen in die wijn daer die palinck
in gesoden [gekookt] is ende doen daer in gengebaer [gember], caneel, folij [foelie]
ende nagel [kruidnagel], notemuschaten, van elcx en van den drieen [van elk van
drieën], en luttel greyne [kardemom] ende wel [royaal] suycker ende slaen [wrijf]
dit samen doer een stromijn [zeef] ende setse [zet het] op tvier [het vuur] ende laten
soe sieden tot dat die substantie bijnt [bindt], soe neemtse of [neem het van het vuur
af] ende slaetse [wrijf het] noch
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eens doer een stromijn alsoe heet als ghij moecht (ƒ.9v) ende dan gietse [giet het] op
die voerseide palinck, ende alsmen die galentijn dienen sal, so selmen [moet men]
een stuck in een scottel leggen ende daer wel souse op gedaen ende poer daer duck
[poudre de duc*] op gestroeyt ende soe gedient, smakende uuijt [naar] den galigaen
[galanga], ende ymmer wacht u voer [wees zuinig met] water.

22 Te maicken soppijn Jacopijn*
Neemt een gebraden hoen ende doet al die beenen uuijt ende nemen vleckier* of
anderen goeden kaes ende snijtes [snij hem] al dun ende in een pateel [schotel] geleit
dat [zodat] die bodem gedect is ende vanden hoen dair op geleijt ende daer zuker op
gestroeyt ende dan weder kaes daer op geleijt ende dan hoenre vleijs daer op geleit
ende kaes daer op geleijt ende dan neemt nat van verschen runtvleijs ende doet daer
in ende op tvier [het vuur] geseth ende gesoden [gekookt] ende soe heet ter tafelen
gedient, mer eer ghij alle dese substantie in die pateel legt, soe suldy [moet u] nemen
wittebroot ende snijdent [snij het] viercant ende legget [leg het] op die bodem vander
pateel, ende dat dese substantie niet aenbarnen [aanbranden] en sal. (ƒ.10r)

23 Item te maicken saus picket [saupiquet*] op gebraden conijn
salmen [moet men] nemen wittebroot ende roestent [rooster het] op een roester ende
legget [leg het] in nat van hutspot [stoofpot van vlees] ende doet daer in caneel,
genebaer [gember] ende wat zuijcker ende folij [foelie] ende nagelpoer [gemalen
kruidnagel], dit tsamen doergeslegen [door een zeef gewreven] mit rooden wijn,
ende latet opsiede [opkoken] ende froeyt wel juns [fruit veel ui] in boeter, doet den
jun [ui] in dat nat, laet mede sieden [koken] tot
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dat dick genoch is ende gietet [giet het] op gebraden conijn ende alsoe gedient.

24 Een bruet [ragout] op gebraden crappen [lapjes]
Men sal nemen crappen voor [ingeval van] runtvleijs ende open [sla ze plat]. Item
men sal nemen carboneyen [karbonaden] van weerenvleijs [ramsvlees] ende
rundeerensmeer [rundvet] ende nemen salye ende doen die salye om runtsmeer, sal
alsoe lange gesneden wesen als die salij ende also viercant [rechthoekig, langwerpig]
als een vingher, ende dan die carboneyen plat geleijt ende dat smeer ende die saly
daer in geleijt ende genebaer [gember] daer in gestroeijt ende wat souts ende op een
gewonde [opgerold] ende gebonden mit een draet ende soe salmen die rolkens alsoe
wel maicken alsmen wil ende bradense [braad ze] op een roester datse half (ƒ.10v)
genoch [half gaar] zijn ende dan legse [leg ze] in nat van hutspot ende laetse sieden
[laat ze koken] ende neemt dan wittebroot ende roestet [rooster het] op een roester
ende in nat van hutspot [stoofpot van vlees] geleit, daer in gengebaer [gember], nagel
[kruidnagel], caneelpoer [kaneelpoeder], dit tsamen doer een stromijn geslegen [door
een zeef gewreven] mit witte wijn ende een luttel edicx [azijn] ende op die rolkens
gegoten ende latet [laat het] soe sieden dat die substantie genoch [gaar] is ende dan
vier of vijf in een pateel [schotel] geleit, daer op gestroeijt genebaerpoer
[gemberpoeder] ende soe gedient.

25 Een ander
Item dese selve rolkens machmen [kan men] braden aen een spit ende dorpense
[bedruip ze] mit versch boter ende acht of negen geleit in een pateel [schotel], daer
op gestroeijt gengebaer [gember], ende boter daer over gegoten ende soe gedient.
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26 (Galentijn [zure zult] van varkensvlees)
Item men sal nemen verckensvleijsch dat versch geslegen [gesneden] is van die
achterhammen, die swaerde [zwoerd] ende dat vet al aeneen [aan elkaar] gelaten,
ende gesoden [gekookt] in water dattet half genoch [half gaar] sij ende dan scoen
gescuijmt ende geleijt [gelegd] in roden wijn ende soe al morwe [gaar] gesoden en
salment [dan moet men het] opnemen ende nemen die zwaerd (ƒ.11r) af ende cappen
[hakken] dat mager ende dat vet te gader ende dan in een mortier [vijzel] al cleijn
gestoten [gestampt] ende dan salmen [moet men] die substantie ofcruden [op smaak
afmaken met kruiden] mit galigaen [galanga], mit caneel ende gengebaer [gember]
ende mit greijn [kardemom] ende mit luttel folij [foelie] en nagel [kruidnagel] en
suijcker ende dan weder geleit in die zwaerd en geparst [geperst] in eenen schonen
doeck alsoe lange dat [totdat] die substantie gebonden is, mer daer moet husbas
[vislijm] in gesoden wesen omdat [opdat] die substantie te bet [des te beter] bijnt
[bindt, stijf wordt], ende dan gesneden in een manier oft [alsof het] sult [vet keelstuk
van een varken] waer ende soe geleit aen stucken in een pateel [schotel] ende dan
salmen nemen wittebroot ende roestent [rooster het] op een roester dattet root is ende
dan broot geleijt in die wijn daer dat vleijs in gesoden is ende leggen daer wat tornissol
[lakmoes] in ende makent in alre manieren oft galentijn ware, ende wacht u van
[wees zuinig met] den water, das [dat is] van galigaen, caneel, gengebaer, greijn,
folij, nagel ende suijcker ende dat dan opgesoden ende soe gegoten op die voirseide
substantie ende latent [laat het] alsoe bijnden [stijf worden] ende al cout gedient,
caneel ende suker daer op gestroeijt. (ƒ.11v) Item dese substantie machmen dienen
droech des avonts twee of drie stucken in een pateel, daer
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op geleit peterselij ende daer bij geseth azijn ende niet daer op gegoten, in alle
manieren oft sult waere. Item noch machmen dese substantie wanderen [veranderen]
in een gelu [gele] manier als voirseit stait.

27 Omme te maicken een geleij
Men sal nemen sult [vet keelstuk] van een spenevercken ende siedense [kook ze]
dattet vet uuijtloopt ende dan gegoten op een schone banck [plank], ende dan wijn
ende die sult daer in geleit [gelegd] in een schone pot mit die sult, ende latent [laat
het] samen syeden [koken] ende neemt gengebaer [gember], den witsten die ghij
crijghen moecht, ende greijn [kardemom] ende galigaen [galanga] ende notemuschate
ende queest [stamp] dit tsamen in een vijsel niet cleijn ende doet samen in een sackgijn
[zakje] ende mit die voirseide substantie sieden tot dat die sult genoch gesoden [gaar
gekookt] is, ende altoes proeft of dat oick genoch gesoden is, ende dan salmen [moet
men] die sult uuijtnemen dat sij cout wordt ende dan geleit in een scoen (ƒ.12r) pateel
[schotel] ende dan neemt dat nat ende latent [laat het] doer een stromijn [zeef] loopen
ende setse dan off [zet het dan terzijde] ende neemt wit van eijeren ende slaet al cleijn
ende doetet [doe het] inden geleijsack [in de geleizak] ende latent mit die geeleij
[gelei] doorlopen ende op die voirseide sult gegoten ende laetse staen bijnden [stijf
worden] ende amandelen daer op gesteken [gestoken] ende soe gedient, mer is dat
saicke dat ghij die geleij robijn scoen [robijnkleurig] hebben wilt, soe doet daer in
tornissol [lakmoes].

28 Om te maicken sukerey
Men sal nemen beersvleijsch [vlees van een mannetjesvarken] ende siedent [kook
het] al morwe [gaar] ende latent couden [laat het afkoelen] ende dan suldy [moet u]
nemen
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amandelen ende pellense [pel ze] ende stotense [stamp ze] al cleijn mit soete melck
ende slaense [wrijf ze] daer mede aen een stromijn [door een zeef] ende latense [laat
ze] opsieden [opkoken] ende dan suldy dat beersvleijs gesneden hebben ende doent
[doe het] in die melck ende dan latent [laat het] soe sieden een half ure lanck ende
dan suldij dat beersvleijsch half uuijt nemen ende leggent [leg het] in pateelen
[schotels], dan suldij nemen suker ende witte gengebaer [gember] ende dit met die
melck ende beersvleijsch [d.w.z. de eruit genomen helft van het vlees] doer een
stromijn geslegen [door een zeef gewreven] ende ghietent [giet het] op dat beersvleijs
[d.w.z. de achtergebleven helft] ende latent soe sieden ende doen daer op folij [foelie]
ende trigi* ende so gedient. (ƒ.12v) Item neemt tot dese voirseide substantie een
pont* amandelen ende drie mingelen [mengelen*] melcx ende soe dat samen gestoten
[gestampt] ende gesoden [gekookt], ende drie vierdel pont suijckers ende een loot*
gengebaer.

29 Om vulsel te maicken op gebraden speneverckens
Men sal nemen appelen ende scellense [schil ze] ende stotense [stamp ze] in een
mortier [vijzel] ende doense [doe ze] in een pot mit boter ende latense sieden [laat
ze koken] ende dan salmen [moet men] nemen amandelen ende pellense [pel ze]
ende resijnen [rozijnen] ende doense in die appelen ende latent [laat het] tegader
[samen] sieden ende dan doet daer in gengebaer [gember], caneel ende luttel nagel
[kruidnagel] ende foly [foelie], samen gestoten in die voirseide substantie, ende suker
ende luttel soffraen ende dit al samen in een pot gemaict ende dan in een pateel
[schotel] gedaen ende dat vercken daer op geleijt mit die zwaert [zwoerd] opwaert,
in halven of in quartieren, ende so gedient.
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30 (Een ordijnanssij om al dese spijsen te dienen)
Item alle voirseide pottagij* salmen des morgens ende des avonts dienen mitten
eersten [als eerste gang], ende waer dattet in die vasten* waer, soe salmen [moet
men] die eerste alre achters [helemaal achteraan] dienen.
r Item die gecruijt* salmen dienen des morgens ende des avonts mit wittebroot
(ƒ.13)
II in natten [kooknat] gemaict, ende en hebdij [heb je] gheen wittebroot, soe
machmen [kan men] dienen smorgens ende des avonts bijden gebraden [bij het
gebraad].
III Item sous picket [saupiquet*] salmen dienen voer geleij
IV Item geleij salmen dienen voor gebraden, soe veel als ghij anders na dat roest
hebt.
V Item cappoen mitten most [met de most] overgoten salmen dienen voer sous
picket.
VI Item blamegier [blancmanger*] salmen dienen wit of perso [paars] na sous
picket, smorgens of tsavonts.
VII Item een bruwet [ragout] van verckensvleijs toe cloetkens [balletjes] gemaict
salmen dienen voor ghijlei [gelei], als die ghijleij voor dat roest gaet.
VIII Item galentijn [zure zult] salmen altijt mitten lesten [als laatste gang] dienen.
IX Item peeren mit ypocras [gekruide wijn] salmen mit geback dienen.
X Item tgeback altijt na dat roest.
XI Item des visdages soe salmen altoes die zeevisch voerden riviervisch dienen,
uuijtgeseit [behalve] gebraden mitten* of ander visch diemen [die men] braden
mach van zeevisch. (ƒ.13v)
XII Item soppijn Jacopijn* salmen des morgens dienen aen runtvleijsch gesprenct
[erover gegoten].
XIII Item sukereij* salmen dienen na dat gebraden.
XIV Item verckens sult* salmen des avonts voer dienen.
I
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XV

Item een bruet over gebraden crappen [lapjes] salmen des noens [op het midden
van de dag] na dat runtvleijs dienen.

31 Om een bancket te maicken
Soe salmen [moet men] setten een scottel [schotel] gebackes int middel van een tafel
of tsij [hetzij] 3 of 4 scottelen. Item men sal die scottelen sorteeren mit alre hande
gerechten.

32 Item hier bij dient dan trinolet* over velthoenre gegoten
Item die velthoenre salmen [moet men] braden ende salmen nemen roden wijn, caneel
ende suijcker ende slaen [wrijf] dit doer een stromijn [zeef] ende latent opsieden
[laat het opkoken] ende dan appelen cleijn gescerft [gesnipperd] ende daer mede
opgesoden [opgekookt] ende dan over die velthoenre gegoten ende soe gedient.

33 Item dan een nat over cloetkens [balletjes] mede gedient, alsoe voir int
bouck stait. (zie nr.9)
34 Item eyeren int lombaert*
salmen [moet men] maicken van (ƒ.14r) Rijnschen wijn ende wat versche boter, die
wijn suldij [moet u] op laten sieden [koken] ende boter, ende dan suldy hebben een
pijnte [pint*] wijns, 24 doeyeren van rauwen eyeren ende doer een stromijn [zeef]
geslegen [gewreven] ende dan in die wijn laten lopen ende altoes roeren tot dattet
dick genoch is ende dan geleit [gelegd] in een pateel [schotel] lanckworpelde
[langwerpige] stucken, die een neffen [naast] den anderen, suker daer op gestroeyt
ende soe gedient. Item dese voirseide eijeren in lombaert machmen [kan men] maicken
vier of vijf werwen [vijf keer]: mit soffraen gelu [geel], mit tornissol [lakmoes],
petercelij, spinaessij, een blaechgen self [blaadje salie] groen geverwet.
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35 Item peeren van gheermol*
Men sal nemen braetpeeren [stoofperen], die besten diemen vijnt [vindt], ende braet
mit heete colen dat sij niet al morwe [zacht] en worden, die steelen van die peeren
salmen [moet men] bewijnden mitten natten werck [omwikkelen met natte hennepof vlasdraden], dat die stelen groen blijven, ende geworpen in roden wijn ende gescilt
ende soe geseth mit die stelen in een scotel ende dan daer over gemaict een nat van
roden wijn, suijcker ende amandelen dat te pas dick [precies dik genoeg] is, ende
wair dat saicke dattet te bleecke waer [als het te bleek is], soe doet daer in luttel
tornissol [lakmoes], mer ymmer soet genoch [maar altijd zoet genoeg], ende het moet
soe dicke wesen dattet op die peeren blijft hangen; (ƒ.14v) daer op geleijt [gelegd]
lange trigij [trigi*]; vier peeren in een scottel is genoch, ende soe gedient.

36 Een ander
Item peeren geermol* machmen [kan men] maicken op een ander manier, men sal
die peeren scellen [schillen] ende laten die stelen daer aen, die peeren gesoden
[gekookt] in witte wijn; als die peeren gesoden zijn, soe salmen [moet men] nemen
die wijn daer die peeren in gesoden zijn ende nemen ameldonc [tarwemeel] ende
suker ende soffraen en dit samen opgesoden, ende het moet dick zijn dat [zodat het]
op die peeren blijft hangen, mer wacht ymmer [maar pas altijd op] dattet niet en
clontert.

37 Om te maicken trimoletten* op patrijsen
Men sal die patrijsen schone maicken ende doen al die darm uuijt ende wasschen
schone in water, dan salmen [moet men] nemen peper dat al heel is, een goet deel
[een heleboel], ende doen dat in die patrijs daer die dermen
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uijt gedaen zijn ende neemt een stockgen [stokje, te gebruiken als sluiting] ende
spetet toe [speld het dicht] dat [zodat] die peper niet uuijt en mach [kan], ende nemen
dan schoon water ende een halff pijnte [pint*] wijns ende doet dit tsamen in eenen
schonen pot ende laten die patrijs sieden [koken] mit cleijn vier [vuur] en stoppen
die pot toe datter gheen lucht uuijt en gaet, ende laten (ƒ.15r) dus staen sieden tot dat
die patrijs wel morwe [gaar] gesoden [gekookt] is ende alsoe gedient mittet sop [met
het kooknat]; het sop is zeer goet gedroncken [om te drinken], het conforteert
[versterkt] die maghe ende thoeft [het hoofd] ende alle die leden.

38 Alle sause diemen doeresteken [door een zeef wrijven]
moet die salmen [moet men] eerst op heete vier [vuur] stellen eer dat mense [men
ze] doer steket, ende doerstekense [zeef ze] dan alsoe heet doer als ghij moecht [kunt].

39 Sause dorfpine*
Neemt scoen wittebroot ende roestet [rooster het] op een roester, neemt roode wijn,
daer salmen [moet men] dat broot in leggen ende 2 of 3 appelen van aranghen
[pomeransen] gescilt ende leggense [leg ze] bij dat geweijcte broot, daer salmen oick
in doen caneel en luttel gengebaer [gember] ende een luttel galigaen [galanga], dit
salmen samen doer een stromijn [zeef] slaen [wrijven] mit wat tornissol [lakmoes]
ende doen daer suker in ende azijn, dit aldus samen doergesteken syeende [door een
zeef gewreven zijnde], soe salmen dit op laten sieden [koken], ende int sieden soe
salmen dair in doen marck [merg] in trensen [plakken] gesneden vander dicte van
eenen vingher ende vander lancte van eenen halven vingher ende dit samen laten
sieden een vierendeel van een uuer, ende dit dus gesoden [gekookt] sijnde, (ƒ.15v)
salment ghieten op
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enen gebraden capoen, dair op gestroeyt canwesy comfijt [geconfijte karwij], mer
men sal die sause wat laten couden [afkoelen] eer datmen die caruwe [karwij] daer
op stroeyen sal om datse die crauwe [karwij] niet soe velken [in hoge mate] smelten
en sou.

40 Souse bartange* op een gesoden [gekookte] capoen
Item neemt een vierendel pont* amandelen ende pelse [pel ze] ende stotese [stamp
ze] al cleijn mit crumen van wat wittebroot ende neemt sess of soeven [zeven]
arangien [pomeransen] gescilt ende gedaen in die amandelen ende samen
doeregesteken [door een zeef gewreven] met witte wijne ende daer in gedaen suker
ende dit samen opgesoden [opgekookt], dan salme(n)t [moet men het] op een gesoden
capoen ghieten ende kerlen van pijne-appelen [pijnboomzaden], ende alle voirseide
substantie die en sij maer tot een [één] hoen.

41 Om te maicken sluberkens
Soe salmen [moet men] nemen merck [merg] ende hacken dat al cleijn ende doen
daer in caneel ende suker ende corenten [krenten] ende mengen dit al tesamen mittet
[met het] merck ende dan twee of drie doeyeren van rauwen eijeren ende doen die
mede int merck ende roerent [roer het] samen om ende nemen dan deech ende
leggense [leg ze] daer in ende (ƒ.16r) maickense [maak ze] vander groette datmen
appelrefoelkijns maict [zo groot als appelflappen] ende settense [zet ze] dan in eenen
oven te backen, ende dan soe gedient ende werm gegeten.

42 Om te maicken een pasteij van que-appele [kwee-appelen]
Men sal die que-appelen scellen ende snijen die clochuijsen
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uuijt, mer men moet die que-appelen heel laten, ende nemen merck [merg] ende
suker ende caneel ende corenten [krenten], ende menghen dit al te samen ende stekent
[steek het] in die que-appelen daer die clochuijsen uuijt gesneden zijn ende setten
dan die appelen aldus gevult mittet merck [met het merg] int deech ende doen daer
in pasteye [in de pastei] wat botters [boter] ende stroeijen daer op caneel en suker
en corenten ende stellense [zet ze] dan te backen in eenen oven.

43 Om te maicken most
Men sal nemen roode genijvers [aalbessen] ende steken [wrijven] die doer een stromijn
[zeef] ende nemen dan dat sap ende doen daer doeyeren van eijers in ende makem
[maak het] alleleens [op dezelfde wijze] gelijck alsmen eijcken lombaert* maect
ende doen suker daer in na dat ghijt suet [naarmate gij het zoet] hebben wilt; dit
machmen [kan men] over gebraden hoenders ghieten of men macht [kan het] oick
dienen alsmen eijcken lombaert doet.

44 Om te ghieten over gebraden hoenre
Men sal nemen rosijne ende stotense [stamp ze] al cleijn ende nemen dan amandelen
ende stampense [stamp ze] al cleijn ende steken die doer [wrijf die door een zeef]
mit Petau [wijn uit Poitou] al dickachtich [tamelijk dik] ende doen die amandelen
ende die rosijnen ineen [door elkaar] alst doergesteken is en de st ellent [zet het]
tsamen op tvier [het vuur] ende latent sieden [laat het koken] tot dattet wat dicke
wordt ende doen daer suker in, alsoe veel als ghij wilt, ende wat caneel ende ghieten
dat op den gebraden hoen, mer ghij moet meer rosijnen nemen dan amandelen ende
men moet die rosijnen alleene [apart] stampen.
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45 Hoe datmen blamengier [blancmanger*] maken sal
Eerst so salmen [moet men] nemen amandelen ende stampen die mit wat wittebroot
ende steken die doere [wrijf die door een zeef] mit Petau [wijn uit Poitou] of mit
Rijnschen wijne ende stellent [zet het] dan opt vier [vuur] ende doen daer suker in
naedat [naarmate] ghijt soet hebben wilt ende latent sieden [laat het koken] tot dattet
dicke wordt ende ghieten dan op een gebraden capoen, daer op gestroeyt sangui trigi
[trigi*] ende soe gedient.

46 Om te maicken een bruet fullet*
Om dat te maicken alst behoert, neemt hoender of calfsvleijsch of sultvleijs [keelstuk
van een varken] als ghij hebt ende snijt dat in stucken, wast wel schone ende stellen
[zet het] dan te sieden [koken] ende doet daer in wat (ƒ.17r) wijns en sout en soffraen
om hem verwe [kleur] the gheven, neemt broot ende roestet [rooster het] root mar
niet swart ende legget te weijcke [leg het te weken] in dat sop [kooknat] ende neemt
gengebaer [gember] ende wat greijne [kardemom], ende men sal dit tsamen doer een
stromijn slaen [door een zeef wrijven] ende latent opsieden [laat het opkoken] ende
doen daer verius [zuur sap] in ende neemt petercelij ende doet die in die pot als ghijt
rechten [opdienen] wilt, ende dan gegoten op vleijs.

47 Item als ghij maicken wilt sause saude [sauce chaude*] so in een pasteij
of een teel [vuurvaste schotel]
Soe neemt een koetonghe [koeietong] als sij gesoden [gekookt] is ende doen daer
nagelen [kruidnagelen] in ende latet die fruijten in een panne met boter, niet te seer,
so sult ghij nemen wit broot ende roestent [rooster het] al bruijn ende legget dat te
weijck [leg dat te weken] in rooden wijn ende wat azijn, dan neemt gemaict poer
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[poer*] ende slaet dat broot dan doer [wrijf het brood door een zeef] ende latet te
gader sieden [koken] inden teel, ende op die tonge gegoten.

48 Om te maken sause picet [saupiquet*]
Soe neemt wit broot geroest [geroosterd] al root ende legget dat te weijcken [leg dat
te weken] in rooden wijn ende azijn ende snijdet aen tween al cleijn ende latet fruten
[laat het fruiten] in botter ende dan slaet dat broot doer [wrijf het brood door een
zeef] mit gemaict poer [poer*] ende veel suijckers daer in, soe salment [moet men
het] ghieten op een gebraden conijn.

49 (ƒ.17r) Als ghij maicken wilt dondeijne* op een gebraden entvoghel
[eend]
Soe sult ghij nemen vijf of zess appelen ende cappen [hakken] die al cleijn ende
ontwee [in stukken] gesneden al dun in sciven [schijven] ende latet fruten [laat het
fruiten] in boter the samen, soo neemt een pijnte [pint*] root wijns of min of meer
dair na dat [al naargelang dat] ghij maicken wilt, ende wel [royaal] caneelpoer
[kaneelpoeder] ende wat gengebaerpoer [gemberpoeder] ende menghet te samen
ende dan soo latet sieden [laat het koken], ende veel suijckers daer in gedaen, ende
gietet [giet het] op een entvogel.

50 Als ghij stove wilt scaepclauwen [schaapspoten] in een telle [vuurvaste
schotel]
Soe suldij [moet u] dat haer uuijtsniden ende leggen die clauwen in een teel [vuurvaste
schotel], dan soe neemt witte wijn, daer op suker ende gengbaerpoer [gemberpoeder]
ende wat soffraen ende boter ende wat azijn, soo latet [laat het] te samen sieden
[koken] tot dattet wat cort [ingekookt] is.
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51 Een ander
Item noch een ander sause, daer neemt toe een half pijnte [pint*] soete wijns ende
een penninck [ter waarde van een penning] broot, een loot* tornissol [lakmoes] ende
een loot pijpkanele.

52 Om crijmefrijt* te maicken
Soe neemt goede nieuwe molcken [vers gemolken] melck, een pijnte [pint*], of soe
veel als ghij scotelen rechten [opdienen] wilt, dan soe moet ghij te meer nemen, so
stelle (ƒ.18r) die melck opt vier [vuur] ende latet sieden [laat het koken], so neemt
crumen van wittebroot gerijft [geraspt] op een rijve [rasp] ende doet daer in alsoe
geringe als [zodra] die melck siedet, dan soe nemet 20 of 30 doeyeren van eyeren in
een, slaet [wrijf] die doer een stromijn [zeef] ende wel [royaal] versche boter daer
in, dan nemet die eyers ende roert die inden melck ende laten sieden tot dat die boter
daer boven op comet, ende seer veel sukers daer in, ende dan gedient in plateelen
[schotels] oft eijken lombaer* waer.

53 Om formenteije [tarwebrij] te maicken
Soe neemt schone tarwe ende stampse [stamp ze] in een mortier [vijzel] die polen
[vliezen] af, soe nemet een pateel [schotel] ende die tarwe daer in wantet uuijt [zeef
het uit], soe wast hem in 5 of 6 wateren al schoen ende doeten [doet hem] dan in
eenen schonen pot ende stellen op dat vier [vuur] ende laten sieden [koken] al
scoenkijns [zachtjes] op cleijn vier, endeo als dat dat al cout is, soe doet dat vluijsken
[het vel op het kookwater] daer af ende soe nemet dan die tarwe ende doeten uuijt
den pot ende mengen mit nyeuwe molcken [vers gemolken] melck tesamen ende
settet [zet het] op eijn vier ende latet in als
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opsieden [laat het in z'n geheel opkoken], soe neemt 13 doeyeren van eyeren ende
slaetse [wrijf ze] doer een stromijn [zeef] ende laet die eyeren roeren in die melck
ende roerent [roer het] altoos tot dattet wat dick wordt ende settet dan vanden vier
ende stroeyen suker daer op.

54 (ƒ.18r) Sause van appelen van araengen [pomeransen]
Men schelt die appelen ende men snijse [snijdt ze] in ronden sciven gelijck of mense
[men ze] in een scale ter tafel dienen woude; inden eersten nemen die scellen ende
sietse [kook ze] in Rijnschen wijn ende nemen crumen van wittebroot daer mede
gesoden [gekookt] ende alst al lange gesoden heeft, so vrijvet [wrijf het] doer een
stromijn [zeef] ende soe stellet weder [zet het weer] te sieden mit die appelen gesneden
in ronde scijven ende laet sieden tot dattet beghint te bijnden [binden], ende men
doet daer suijcker in alsoe veel alst een belieft; men moet oick niet te veele vanden
schellen nemen want het soud te bitter vallen; dit rechtmen [dient men op] in pateelen
[schotels]. (Oock doetmen over gestoofde peren, aldus ghestooft:)

55 Tot die peeren
salmen [moet men] nemen een verglaesde [geglazuurde] pot ende nemen botter
[boter] ende laten die seero heet worden tot datse syet [kookt], ende laten die
peerenscellen, ende die starten [steeltjes] salmen aen die peren laten, ende stellense
[zet ze] recht op in den pot datse bedect zijn vander boter ende stoppen die toe [sluit
de pot] ende laetse staen sieden [laat ze staan koken] tot datse morwe [gaar] zijn.

56 Dit is een kokagie [kooksel] diemen dienen sal [dat men opdienen moet]
mitten case in stede van [in plaats van] gebacke
Eerst so salmen [moet men] nemen 15 doeyeren van eyeren
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ende doense doere [wrijf ze door een zeef] mit een half pijnt [pint*] soet wijns, (ƒ.19r)
men neemter [neemt er] oick toe een half pon* botteren [boter], die wel gewassen
vanden soute, ende neemt oick toe twee eetlepelen scoen meel ende men doet die
boter in een pot ende laetse smelten ende doetet daer in ende roerent [roer het] altoes
dat niet en ronne [klontert], ende men mach den pot niet scrappen [afschrapen], ende
alst geronnen is machment [kan men het] doer een stromijn [zeef] steken [wrijven].

57 Hoe datmen muskijn [moes, papje] maicken sal
Eerst soe salmen [moet men] nemen 4 pijnte [pint*] soete melck ende doen die te
gaer doen [laat die stremmen] gelijck ofmer [alsof men er] caes of [van] maicken
soude; soe salmen die caes doer een stromijn [zeef] steken [wrijven] mit 8 of 9 eyers
ende mit wat soffraen; alst doere gedaen is [als het gezeefd is] soe salmen nemen
schoen tarwenmele ende roeren dat dair in, mer niet te veele datse vanden mele
smaken [zodat ze naar meel smaken], dan so salmen die boter wel schone schumen,
dan so salmen die boter in een eerden [stenen] panne doen ende laten wel heet worden,
dan so salmen daer in doen wittebroot, hoe cleijnder hoe beter, ende het weij en mach
niet te wel uuijt zijn [er mag niet te veel wei uitgelopen zijn].

58 Om te maicken calforen [appelkoeken]
Soe salmen [moet men] maicken deech gekneedt mit eyers ende cneyen [kneden]
dat wel vaste, dan so salmen dat cleyne snijen [snijden] ende dat deyne gedruct [dun
uitgerold], dan salment vouden [moet men het vouwen] in vieren ende laetse [laat
ze] backen (ƒ.19v) in die boter, dan soe salmen scellen een appel ende stellen [zet]
die te smelten mit boter; alsoe gesmolten zijnde soe salment doere steken doer een
stromijn [door een zeef wrijven]
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ende stellent [zet het] weer opt vier [vuur] ende slaen [kluts] 5 of 6 eyers ende roeren
die daer in, dan soe salmen nemen caneelpoer [kaneelpoeder] en sukers tot dat soete
genoch is ende laten sieden [koken] omtrent een half ure, dan soe salmen die calfsoren
vuellen [vullen] ende stroeyen kneelpoer [kaneelpoeder] ende suker daerop, dan soe
salmen die kerlen [pitten] van ghernaet appelen [granaatappelen] daer op steken.

59 Om te maicken kerspen [flensjes]
Soe salmen [moet men] nemen 5 of 6 eyers ende slaen die wel cleijne [kluts ze fijn]
ende roeren dan daer mel [meel] onder, mer niet te veele, dan soe salmen nemen een
cleijn trechter ende doen daer in het nat [het vloeibare deeg] ende doent [doe het]
alsoe in die panne.

60 Om te maicken peeren in ypocras [gekruide wijn]
Soe salmen [moet men] die peeren schellen, mer die starten [stelen] salmen daer aen
laten, ende nemen Garsonye [wijn uit Gascogne] ende doen die peeren in die pot
ende ghieten die Garsonye daer in ende latent sieden [laat het koken] ende doen daer
in caneelpoer [kaneelpoeder] en suker en laten dat samen sieden, mer het moet niet
te heet staen.

61 Hoe datmen gedopte eyers [spiegeleieren] in die vasten* maicken sal
Eerst soe salmen [moet men] nemen een pont* amandelen ende stampen die mit een
pijnte [pint*] waters wel cleijne ende stellent op tvier [zet het op het vuur], eerst
doergesteken [door een zeef gewreven], ende latense sieden [laat ze koken] omtrent
een ure, mer men moet een lepel melcks daer in roeren omdat te bet bijnden [beter
binden] sou, ende doender [doe er] suker in, dan so salmen wat laten
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couwen [afkoelen] tot datse wat dicke wordt, dan soe salmen nemen [(een deel ervan)
nemen] ende legget [leg het] gelijck witte van een eye, dan soe salmen nemen het
ander ende verwent [kleur het] mit soffraen ende leggen gelijck die doeyeren van
eyeren, dan so salmen daeromme ghieten serop sukade [sukadesiroop] in stede van
[in plaats van] brune boter.

62 Om te maicken den heelt [helft] w(i)t, een ander pers [paars]
Soe salmen [moet men] nemen eyers ende blasen die eyers uuijt, dan soe salmen
nemen sukereyde* ende gietense [giet ze] in die eyscalen [eierschalen] omtrent half
vol, dan soe salmen nemen sukereyde ende verwende [kleur ze] mit tornissol
[lakmoes], dan soe salmen daer in gieten tot dattet eijscale vol is, dan soe salmen
laten couwen [afkoelen], soe salmen die schellen afpellen ende leggende [leg ze] in
een scotel.

63 Om te maicken ghelije ende sukereyde* in een scotel
Eerst so salmen [moet men] gelu [geel] geley maicken, die en is anders niet dan dat
daer gheen tornissol [lakmoes] in en is en dan datter wat meer soffraen in is, anders
ist alleleens [eender], ende die soume(n) [moest men] onder ghieten en laetse couden
[laat ze afkoelen], dan soe salmen weder op ghieten geleij, (ƒ.20v) sukereyde*, ende
laetse oick cout werden, dan soe salmen weder opghieten geleij gemaict mit tornissol;
die meer verwen [kleuren] wiste, die mochtet [kon er] noch meer op ghieten.

64 Om te maicken peeren in ypocras [gekruide wijn]
Soe salmen [moet men] peeren scellen ende laetse sieden [laat ze koken] tot datse
morwe [gaar] zijn, dan soe salmen nemen tornissol [lakmoes] ende verwense daer
mede
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[kleur ze daarmee] op dien dat [indien] het geen Garsoene [wijn uit Gascogne] en
is, dan so salmen suijcker daer inne doen tot dattet soete is ende dat heete sop
[kooknat] wat bent [bindt], ende aldus so salmen maicken prumen in ypocras ende
corenten [krenten].

65 Om te maicken pers care [paarse schotel]
Soe salmen [moet men] appelmoes maicken gelijck alsmen [zoals men] tot die
calforen [appelkoeken] maict, anders dan [behalve dat] men tornissol [lakmoes] daer
in doet, dan salmen rechten [opdienen] in een scotel gelijck als men ander appelmoes
doet.

66 Om te maicken amandelboter inden vasten*
Eerst soe salmen [moet men] nemen anderhalf pont* amandelen ende stoten [stampen]
die mit een stoop* waters ende steken die doer [wrijf ze door een zeef] gelijck alsmen
[zoals men] amandelmelck* doet, dan soe salmen nemen die melck ende doense [doe
ze] in eenen schone pot ende stellense op tvier [zet ze op het vuur] ende latense
opsieden [laat ze opkoken], dan soe salmen nemen verius [zuur sap], omtrent een
vierendeel van een croes*, ende die doen in die melck, dan so salmen die melck af
(ƒ.21r) stellen vanden vier, men moetse [moet ze] niet roeren after dien datter dat
verius in is [nadat de verjus erin is], so salment laten couwen [afkoelen] tot dattet al
cout is, dan soe salment ghieten in die sack ende laten drupen een dach ende een
nacht ende dan soe salment uuijt den sack doen ende doender [doe er] suker in, elck
na dat hijt [naarmate hij het] soete hebben wil, dan soe machmer [kan men er] lelijen*
af maicken [van maken] of een stuck botters [boter]; hoe dat die sack van die sack
[de mazen van de zak] groffer [losser geweven] is en ielder [luchtiger] is, hoe die
botter droeger en beter is.
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67 Om te maicken een anyunsoppe [uiensoep] inde vasten*
Men sal die anyun scellen ende snijen die in scijven in tween, fruten wel in die olije,
mer niet veel olije daer in, ende nemen die korsten van den broot ende fruten die mit
den anyun ende nemen wat asijn ende bier ende laten dat sieden [koken] met den
anyun ende mit dat broot ende doen daer in wat suker ende wat gengebaerpoer
[gemberpoeder] ende laten dat te samen sieden totdat bijcans dicke wordt ende stellet
dan of [zet het dan van het vuur af].

68 Om te maicken sause camelyne*
Soe salmen [moet men] nemen wittebroot ende snijden dat in scijven ende roestent
[rooster het] broot al root ende dan leggen te weijcke [te weken] in roden wijne ende
wat azijn ende doen daer in suker ende kneelpoer [kaneelpoeder] ende steken dat
doer [wrijf dat door een zeef] dattet dickachtich is (ƒ.21r) ende ghieten dat in een
kanne ende stoppen dat wel vaste toe [dek dat wel stevig af] ende nemen dair af alsoe
veele als ghijs samen besigen wilt [als gij daarvan in totaal (per keer) gebruiken wilt].

69 Item als ghij maect feveye* op een gefruijt paetkijn* of op een gefruijt
stuck cabbeliau
soe neemt wat broot (- -).

70 Om terten van amandelen
Item om een middel pateel [middelgrote schaal] 5 vierendel pont* amandelen, die
scellen uuijtgedaen [eraf gehaald] ende seer cleijne gestoten [gestampt], alsoe cleijne
alsmen mach [als men kan], ende als sij gestoten zijn soe salmen [moet men] daer
in doen 8 of 9 appelen, die salmen in die gestoten amandels doen ende stoten die
amandelen mit
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die appelen, dan salmen nemen een vierendel of anderhalf vierendel corenten [krenten]
ende suker, caneel, gengebaer [gember], greyne [kardemom], foelgy [foelie] naer u
mont [naar uw smaak] ende roerent [roer het] al mit die gestoten amandels al omme
ende legget [leg het] dan in deech ende te wijle datmen die amandels stamp, dat [als]
sij dan droege worden, soe suldij [moet u] altemet [meteen] een lepel wijn daer in
doen.

71 Om te maicken kaestaerten
Men sal nemen versche roomcasekens ende doeyeren van eyeren en meel ende wat
boters (ƒ.22r) ende stampent [stamp het] al te samen wel cleijne ende leggent [leg
het] dan in deech.

72 Om te maicken taerten borbonnose*
Dan salmen [moet men] nemen soete roem ende doen die te vier [vuur] mit wat
verschen boter ende latense sieden [laat ze koken], ende dan nemen doeyeren van
eyeren ende de blomen, te samen doer een stromijn [zeef] gesteken [gewreven], ende
dan doender [doe er] suijcker in ende dan doen die eyeren ende blomen die
doergeslegen [door een zeef gewreven] sijn in die pot daer die versch roem in is ende
laten te samen sieden tot dat dicke wordt ende dan set te coelen [afkoelen] ende doet
dat in deech.

73 Een taerte bradre*
Item men sal nemen gemaect [van tevoren gemaakt] appelmoes wel morwe [zacht]
ende salmen [moet men] nemen een pijnte [pint*] verschen roem ende acht eyeren
mit dat witte, ende sij moeten wel cleijne geslegen [fijn geklutst] zijn eer mense [men
ze] inde roem doet, ende dan salmen dat appelmoes ende die versche roem ende die
geslegen eyeren al te samen doergesteken [door een zeef wrijven]
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ende doent [doe het] dan int deech, ende als ghij niet nemen en wilt [niets anders
nemen wilt] dan doeyeren van eyeren, soe moetmen [moet men] nemen 10 of 11
eyeren ende neemt 15 of 16 appelen, ende het appelmoes moet cout wesen eerment
[voordat men het] doersteken sal.

74 Om een carveltarte [kerveltaart] te maicken
Item neemt versche casekens en carvel een goede hantvol ende men salse [moet ze]
laten sieden [koken] (ƒ.22r) in water recht op, ende cleijn gescerft [gesnipperd], ende
het water uuijt laten lopen ende dan wel geroert mit den kase ende 5 of 6 eyeren mit
dat witte wel cleijn geslegen [fijn geklutst] ende goede boter al om geleit, ende
alsmense opendoet [doorsnijdt] oick boter in gesteken.

75 Om te maicken doornijxe*o taerten
Men sal nemen appelen gescelt ende cappense [hak ze] wel cleijne ende doender in
[doe erin] caneel ende doeyeren van eyeren ende wat gesmolten boter ende suker
ende dan legt dat al te samen in deech.

76 Om queen [kweeperen of -appelen] te maicken
Men sal nemen die queden en schellense [schil ze] en quartierense [snijd ze in vieren]
ende doense te viere [zet ze op het vuur] mit watere ende laetse sieden [laat ze koken]
tot dat sij morwe [zacht] zijn, dan salmen [moet men] dat sap uut doen, of men machse
[kan ze] mit wijne sieden, ende dan salmen nemen witte suker ende wat wijns ende
die sukerde [gesuikerde] wijn opt vier geseth, ende nemen wit van eyeren ende slaent
wel cleijne [kluts het fijn] ende doent [doe het] dan in die suker ende inden wijn ende
laten tegader sieden tot dat claer [helder] is ende dan doet op die queen ende latent
[laat het] een luttel te samen sieden ende doen in een scotel ende dient alsoe.
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77 Om te maicken blamegiero [blancmanger*]
Dan salmen [moet men] nemen amandels uut die scelle [zonder vlies] (ƒ.23r) ende
stampense [stamp ze] wel cleijne ende dan salmen die capoen te viere [op het vuur]
doen ende laten sieden [koken] ende dan salmen nemen dat sop [kooknat] ende
Rijnswijn ende die crumen van een wittebroot ende leggen die te weecke ende doender
[doe er] gengbaerpoer [gemberpoeder] in ende slaet doer [wrijf door een zeef] mit
den amandelen ende latet sieden mit wat sukers tot dat dicke wordt ende gietet over
die capoen ende stroeyen trigi* daer op.

78 Om te maicken eyken lombaert* inde vasten*
Item men moet amandels doen stampen mit die schellen [met hun vlies] ende doen
die te viere [op het vuur] doer een stromijn geslegen [door een zeef gewreven]
gelijckmen [zoals men] amandelmelck* doet, mer men moet inde stede van [in plaats
van] water half wijn half bastaert [zoete wijn], ende het moet seer dicke doergesteken
[met weinig vocht door een zeef gewreven] wesen ende van die leste stampkijne
[stampsel] dat valt dijnst [dat het dunste uitvalt], daer salmen [moet men] in sieden
[koken] rijs wel morwe [gaar], off heeft men die tijt niet te sieden, so salment daer
in wat weecken, ende stampent [stamp het] dan ende alst gestampt is soe salment
nemen ende mengent [meng het] mit die amandels eerst doergesteken, ende alst al
doer is soe salmen al te samen doersteken mit crumen van brode ende dan wat soffraen
in doen ende suker, latet te gader sieden [laat het samen koken] tot dat dick is gelijck
eijken lombaert, ende alsmen die amandels eerst [de eerste keer] doer (ƒ.23r) steect,
soe moet dat nat seer dick doergesteken wesen.
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79 Om te maicken appelmoes inde vasten*
Item men sal die appelen sieden [koken] in wijn ende als sij al gebroken zijn, dan
salmen [moet men] nemen amandelmelck* ende lijfcoukeo [Lebkuchen] ende
weijkense [week ze] in die melck ende steect dan mit die appelen doer [wrijf ze met
de appelen door een zeef] ende crutet [kruid het (met specerijen)] dan ende sukert
na dat ghij wilt, ende moet wat te gader sieden tot dat dicke wort.

80 Om snoecken mitter amandelen
Neemt snoecken mit amandelenmelck* ende blommen van terwe ende tempert dat
[meng dat met vocht] gelijco een bloompap ende settet [zet het] in eenen nyeuwen
eerden [stenen] pot ende roerent [roer het] altijt ende doeter [doe er] in suker ende
wit gengebaerpoeder [gemberpoeder].

81 Om te maicken ypocras [gekruide wijn]
Item caneel 24 oncen*, gengebaer [gember] 12 oncen, lanck peper [lange peper] 6
oncen, notemuschate, groffelnagel [kruidnagel] elcx 3 oncen, coren paradijs
[paradijskorrel], dats greijn [kardemom], een once ende een half, mer machts [men
kan het ook] doen mit caneel alleen ende wat greijns sonder tander [de rest], ende
dair moet oick suker in wesen, ende ghij moeten verwen mit tornissol [kleuren met
lakmoes], ende als ghijt [gij het] wit ende claer [helder] hebben wilt, soe moet ghij
wat soete melck hebben ende roeren die mit den wijn ende mit cruyt al te samen
omme, ende latent [laat het] een luttel staen met die melck ende laet dan doer (ƒ.24r)
die sack lopen ende ghiet soe dicwil in tot dat hij claer is, ende wijn, cruijt ende suker
moet al te gare staen weijcken [samen staan weken] eer datmen doer laet lopen, ende
den alre besten en is niet anders dan caneel ende suker; ende alsmen ypocras maken
wil van water, dat
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moetmen [moet men] met soete melck claer maicken als hier voere staet, ende inde
vaste* mit amandelmelck*.

82 Om te maicken sukereyde*
Neemt drie vierendel pont* amandelen ende stoetse [stamp ze] wel cleijn ende doetse
doere [wrijf ze door een zeef] mit een stoep* soete melck ende in die vasten* moetmen
[moet men] nemen water daermen [waar men] die amandels mede doerdoet, ende
moet dicke melck wesen, ende als die amandels wel gestoten zijn ende doergedaen
[gezeefd] ende dan sult ghijse [moet u ze] doen in eenen nyeuwen [schone] pot ende
scumense wel [schuim ze goed af], ende als sij gescuijmt is, soe sult ghij die bant
[bindmiddel] in doen; ist goet bant, soe en dorft ghij [hoeft u] er niet meer in doen
in een stoop melcx een luttel meer dan een vierendel ponts, ende als hij gesmolten
is dan sult ghij proeven [proberen] een luttel in een scotel oft bijnt [bindt], ende alst
bijnt dan sult ghij daer in doen suker nae dat ghijt [naarmate u het] soet hebben wilt
ende van den witsten gengebaer [gember] ende die gepelt ende dan poer [poeder van
gemberwortel] daer in gedaen na dat ghijt [nadat u het] geroestert hebt, ende doet
doer een stromijn [zeef] ende coeltet [laat het afkoelen], dan ist genoch [klaar], ende
alsoe lange alst (ƒ.24r) siet [kookt] mit den bant, soe moet ghijt wel roeren dat niet
aenbernt [aanbrandt].

83 Om sukerey* te maicken, een andero
Men sal nemen een vierendel ponts* amandelen ende doen die scellen af ende stotense
[stamp ze] cleijn ende wrijvense doer een stromijn [wrijf ze door een zeef] mit een
mingelen [mengelen*] suete melcx ende doende daer mede doer [wrijf ze daarmee
door een zeef], dan salmen [moet men] die melck doen in eenen schonen verglaesden
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[geglazuurde] pot ende latense weecken [laat ze weken] ende dan neemt wat couwe
melcx ende doet daer inne 4 loot* huijseblas [vislijm] cleijn gesneden ende doet dat
samen in een potgen ende settet oppet vier [zet het op het vuur] dattet heet wordt
mer niet en siet [maar niet kookt], ende dan neemt 2 loot gengebaer [gember] geschelt
[geschild] ende stoetse al cleijntgens [stamp ze klein] ende een lutgen [beetje] fuelgen
[foelie] cleijn gestoten ende mengt dat een cleijn lutgen mit amandelmelck* ende
mit dat cruijt ende huysblas samen doer een claretsack [filterzak voor kruidenwijn]
ende dan ghietet [giet het] in scotelen, so ist al volmaect.

84 Om een caupoen te versijeen [kapoen te koken] mit araengescalen
[pomeransschillen]
Men sal die scalen vijf of zessmael opsijeen [opkoken] ende dat water weerom
afghieten ende dan salmen [moet men] die caupoen weder overslaen [opzetten met
nieuw koud vocht] ende syeen hem dat hij halve genoch [half gaar] zij ende dan
salmen hem verslaen [= overslaen] met half het sop [kooknat] ende half wijn, dan
salmen daer die scellen in doen (ƒ.25r) ende dan suker ende muschaet, foelgij [foelie],
gengbaer [gember], nagel [kruidnagel] ende dan salmen setten te smoren alsoe lange
dattet nat dick wordt ende dan salmen (- -) ende leggen stuckgens onder [stukjes
eronder] van schoenbroot [wittebrood] dat geharst [geroosterd] is ende stroeyen dair
over suijker ende kneel [kaneel].

85 Om een hoeft van een salm te versmoren
Men sal dat hoeft houwen aen stucken ende sieden [koken] in eenen pot ende verslaent
[zet het op met nieuw koud vocht] gelijck (e)en hutspot [stoofpot van vlees] ende
dan salmer [zal men er] in doen crenten, rosemarijn ende wat
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gengbaerpoer [gemberpoeder] ende wat wijnedick [wijnazijn] ende wat wijns ende
latent [laat het] samen smoren want genoch is [totdat het gaar is] ende richten [dien
het] dan op.

86 Om een schaft [schacht, het lange deel na de kop] van een salm te
versmoren
Men sal den schaft en stucken houden [in stukken hakken] ende sieden [koken] in
een pot ende verslaen gelijck een hutspot [zie vorige recept] ende dan salmer [zal
men er] in doen petercelij, wat gengebaerpoer [gemberpoeder], wat wijnedicx
[wijnazijn] alsmen opricht [als men hem opdient].

87 Om te backen dicke wafelen diemen opspaut [opensnijdt]
Neemt zess eijer mit warm bier, mit versche boter, ende dan weijnich ghest [gist]
ende menget dattet hart deech is alsmen [als men] gaet eeten ende legget dat deech
in twee schoon doeckeeren [doeken] tegens dat vier [vuur] alsoe lange dat het rijset
ende dan begint te backen ende dair nae salmen tespauwen [moet men het
opensnijden] ende overghieten mit boter.

88 (ƒ.25r) Om te maicken dicke wafelen diemen niet en spaut [opensnijdt]
Neemt zess eijeren mit dat witte ende zess sonder wit ende slaetse wel cleijn [kluts
ze fijn] mit een lepel vol versche ghest [gist] mit een half cruijse [croes*] warm biers,
die helfte meer boters gesmauten mit den bier [anderhalf maal zoveel gesmolten
boter als bier erbij], mit veel suijckers alsoe dattet wel soet is, ende dan neemt gebudelt
[gebuild] meel ende menget wat dicker dan die lepel daer in overeijnt in staen mach
[wat dikker dan dat de lepel erin
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overeind kan staan], ende mengetse [meng ze] eenen halven dach te voeren eer ghijse
backet [voordat u ze bakt] ende setse bij tvier [zet ze bij het vuur] dattet warm blijft
ende maict het vier van koelen [kolen] ende maket yser [maak het wafelijzer] wel
heet ende doet dat deech daer in ende backsche [bak ze] ende neemt versche boter
ende doet daer suijcker in ende maect die boter wel heet ende ghietse [giet ze] over
die waefelen.

89 Om te maicken dicke wafelen diemen niet en spaut [opensnijdt]
Men sal nemen 6 of 8 eyeren ende slaense wel cleijn [kluts ze fijn] ende doet daer
in een lepel gest [gist] mit warm bier met alsoe veel botere gemenget alsoe dicke
datter die lepel in recht op staet, ende laet het staen rijsen, dan [totdat] men gaet eeten
ende dan backse [bak ze] ende ghieter [giet er] boter over ende dientse so [dien ze
zo op].

90 (ƒ.26r) Om noeten te sulten [noten in te maken]
Item men moetse [moet ze] plucken 14 daigen voor sunt Jan [24 juni] ende steken
daer in elcke noote 4 gaten ende leggense [leg ze] 9 dagen aen een zij [op één kant?]
een half vat, tweehondert noeten, ende gevense [geef ze] twee mael daechs scoen
water, dan salmense [moet men ze] twee of drie daigen te droegen leggen, dan twee
of drie mael opsieden [opkoken] in regenwater tot datse soet sijn; tot hondert noeten
salmen nemen anderhalf pijnt [pint*] honichs ende drie pijnten water ende sieden
dat te samen op ende scuijment [schuim het af] wel schoen, dan settet vant vier [zet
het van het vuur af] ende latet wel verslaen [afkoelen], dan doet die noeten in eenen
schonen pot ende ghiet nat daer op, latet staen een maent of vijf weecken, legse te
droegen; alsse droege zijn steect in elck vier nagelen.
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Neemt tot hondert noeten vier pont* suijckers of half suijcker ende half hoenich of
vijf pijnten honichs, ende maict daer siroep af; als die sieroop genoch [klaar] is doet
die noeten daer in, latet samen sieden tot datse morru [zacht] sijn, dan doet die noeten
uuijt die sijroop ende dan doet u kruijt [uw specerijen] inde sijroop.
Item tot hondert noeten neemt gengbaer [gember], nagelen [kruidnagel], foelij,
notemuschaten, van elcx twee loot*, doettet [doet het] in de sijroop eer ghij die noeten
daer in doet of proevet na uwen mont [naar uw smaak].

91 (ƒ.26r) Sijve* op verckenshutspot [stoofpot van varkensvlees]
Neemt u vleijsch [uw vlees] ende braden [braad het] op den roester wel swart ende
neemt aieuno [ui], snitet [snijd het] met grote stucken mit uwen hutspot ende neemt
peper ende caneel mit nagelen [kruidnagel] ende wat roden wijns ende sault [zout],
eeck [azijn] ende water ende latet al te samen stoven.

92 Sause op gesoden hijnnen [gekookte hennen]
Neemt witbroot ende weicket [week het] mitten selven sope [hetzelfde sop, dus het
kooknat van de hennen? of van de hutspot uit het vorige recept?] ende neemt witte
wijn ende gengbe [gember] ende doeyere van eijeren ende wat verius [zuur sap] ende
duetet doer [wrijf het door een zeef] mitten selven sope alsoe ducke [dikwijls] als u
goet dunckt ende stoeft u hinnen dair mede.

93 Entvogelen [eenden] gestoeft mit woersten [worsten]
Neemt u [uw] vogelen in eenen pot ende doeter [doe er] wat versch specx bij ende
boter ende genbaer [gember] ende peper, savie [salie], ysope [hysop], petercelij, esijn
[azijn] ende wat root wijns ende wat sop vanden hutspot [zie de
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beide voorafgaande recepten] ende latet al te samen smoeren.

94 Om een capoen gefroboleert [kort gekookt]
ende dan uutgenomen ende daer in gesteken [gestoken] groffelnagelen [kruidnagels],
dan neemt bastaert [zoete wijn] een pijnte [pint*] of beth [liever] kaneelpoer
[kaneelpoeder] een once*, een (ƒ.27r) once gengbaerpoer [gemberpoeder], doet dit
te samen in eenen pot ende maect een cleijn vier [vuur] sonder vlam, ende als die
capoen half genoch [half gaar] is, doeter [doe er] die lamoene [citroen] in ende stopt
den pot wel nauwe [maak de pot goed dicht] dat die lucht daer niet uut en gaet, doeter
boter in, ende als die capoen ghereet is soe neemt broot ende snijtet [snijd het] aen
sneden ende roestet [rooster het] op den roester, legget [leg het] in u scotel, doe uwen
cappoen op; als ghijse [u ze] gaet reijden [bereiden] soe moetmen [moet men] in die
pot lauwerblaij [laurierbladeren] leggen tegent verbernen [tegen het aanbranden]
tegen die spijse.

95 Om een hutspot [stoofpot] te redenen [bereiden] van een hert
Men sallet sieden [moet het koken] in sop [kooknat] van vleijs ende in watere ende
latet [laat het] een half ure sieden, dan salment [moet men het] uuijt nemen ende
wassent [was het] in lau water; alst aldus gedaen is dan salment weder te vier [vuur]
doen mit sop en water ende latet al morru [gaar] sieden ende doen daer een luttel
speck in, gesneden teerlincxgewijse [in dobbelsteentjes], off lauwerbladen alsoe
ment liefste heeft [zoals men het liefste wil]; als dat vleijsch al genoch [gaar] is dan
salmen dat sop afgieten ende nemen verius [zuur sap] ende rode wijn een goet deel,
anguno [ui] cleijn gesneden ende geroest [gefruit]
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in die boter sonder verbernen [verbranden], doet alte gader in die pot ende latet
verwermen, dan neemt een half pont* boter gesmouten [gesmolten] ende (ƒ.27v) wel
gepuseert [gezuiverd] van die saute [zout], mer die boter en moet niet zwart zijn mer
gloeijende; doet dan die boter daer in, stellet [zet het] dan te smoren ende alsto
gesmoert is dano doet daer in suker, notepoer [nootmuskaatpoeder], greijnpoer
[kardemompoeder], wat gebernt [geroosterd] broot om te bijnde [binden], ende latet
een luttel dair mede smoren.

96 Om te maicken pape [pap] om [voor] twee scalen
Men sal nemen een pijnte [pint*] soete sane [room], de best die ghij kunt crijgen,
ende twee eyeren die doeyer dair af [de dooiers van twee eieren] ende een lepel
bloemen, ende doen dat al te gader wel gebroecken [fijn gewreven], ende dat sukeren
na dat ghijt liefste hebt [zoals u het liefste wilt].

97 Om creme de morbeck [crême van Moerbeke] te maicken
Neemt een hanetken copken [maatbekertje] dat averrect effen [aan de binnenzijde
glad] zijn, dat drooch zij, dair neemt die sane [room] boven mede af dat [zodat] daer
gheen melck in en come ende dat die sane so vet sij, ende als ghijse [u ze] af gedaen
hebt, soe roert wel ende doetse [doet ze] in eenen nyeuwen [schone] pot die geloeyt
[met een loodglazuur overdekt] zij.

98 Om een plantenkeese* te maicken
Soe neemt soete melck ende die siet [kook], ende als sij wel gesoden [gekookt] is
soe laetse couden [laat ze afkoelen] (ƒ.28r) datse bloetlauwe [lauwwarm] is, ende
dan neemt een lepel vol botermelcx [karnemelk] ende een luttel versen kees ende
breect dat wel ontstucken [in stukken] ende
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roert dat daer in ende set dat daert warmachtich staet [zet dat op een warme plaats]
ende dat wel stijf geronnen [geklonterd] zij, dan doet in eenen schonen doeck ende
laet dat daer hangen zijpen [uitdruipen] tot dat drooch sij ende dat vrij al wit is [de
wei er helemaal uit is], dan soe neemt die wortelen [de wortels van welke plant?]
ende soete sane [room] ende een paer eyeren die doeyeren dair af [de dooiers van
een paar eieren] ende suker dair mede, tot dat u dunct van pass zijn [geschikt te zijn]
om in dat vaetken [vaatje] te doen, ende doen in die scotels ende doet dair soete sane
op.

99 Om cremijboellij* te maicken
Neemt soete melck ende sietse [kook ze] wel ende dan laetse cauden [laat ze afkoelen]
tot dat bloetlau [lauwwarm] is ende dan neemt suer vette roem ende ruert die daer
in, mer breect [meng] dair eerst een luttel keese in die vette roem, dat wel gebroecken
[fijn gewreven] is eer ghijt [voordat u het] daer inne roert, ende doet dat in eenen
eerden [stenen] pot daer ghij anders niet in en doet ende stelt die daert [daar waar
het] wat werme is ende dat doet toe [dek dat toe] dattet wel gedect zij met een kussen
ende laet dat staen dijen [gedijen] een nacht tot dat al geronnen [geklonterd] is ende
dan roert dat wel om ende eedt [eet het] alst u belieft.

100 (ƒ.28r) Item tot een pasteij
3 pont* vleijsch, een half loot* pepers, een loot gengbaers [gember] ende een half
loot rompen [nootmuskaat], een vierdel loot negelen [kruidnagel], een pont rosijnen
ende een weijnich soffraens ende een weijnich eecx [azijn].

101 Hoe men een carper smoren sal
Men sal nemen water ende bier ende wijn of [als] men wil
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ende uden [uien] ende boter, ende als dat opgesoden [opgekookt] is, soe salmen
[moet men] die carper dair in leggen; als sij een wijle gesoden heeft soe salmen
nemen 4 doeyers van eyers ende noeten [nootmuskaat] ende foelij ende negelen
[kruidnagel] ende peper ende gingber [gember], greijn [kardemom], soffraen ende
dat salmen mengen onder een mit zijn selfs nat, ende daer moet noch in wesen twee
sneden of drie gebrant broots ende eeck [azijn], ende als hij als [helemaal] gesmoert
is soe leitmense [legt men hem] in die scotelen.

102 Hoe men een ree koicken sal in zijn selfs bloet
Men sal dat vleijsch leggen int water, als dat een wijl tijts [een tijdje lang] in gelegen
heeft, soe salmen [moet men] dat water seijgen [filteren] doer een doeck ende doen
dat water in een pot ende doen dair dan in een weijnich boter ende roeren dat so lange
dat het siet [kookt], dan en salt niet sciffen [zal het niet schiften], ende doeno (ƒ.29r)
dat vleijsch dan in eenen anderen pot ter tijt dan dat [totdat het] gescuijmt is, ende
doet dat dan int eerste ende laet dat sieden ter tijt dan dat gaer is ende crudet [kruid
het] tot zijn behoef, ende en isset [is het] niet bruijn gesoden [gekookt], soe doet daer
een weijnich scellen [schillen van pomerans?] in.

103 Die galentijn [zure zult] maicken wil
Die sal nemen 3 mengelen* Rijnswijns, dair salmen [moet men] in doen een vierdel
loot* galigaens [galanga], een vierdel loot greijns [kardemom] ende een vierdel loot
kaneel ende een vierdel loot muschaten [nootmuskaat] ende een loot gengbaer
[gember] ende nijm [neem] zess loot suijckers ende een half loot saffraen, ende dat
salmen dus te samen opsieden [opkoken] ende men sal daer in doen 3 loot husblas
[vislijm].
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104 Om dorpsche spijse
stoet appelen wel cleijn, neempt dan boter ende caneel ende suker, ruert dat te gader.

105 Om araengij-appeleno [pomeransen] te coken
soe scheelt u [schil uw] appelen ende snijtse [snijd ze] in ronde sneden, sietse [kook
ze] in dicke [kleverige] roode wijn met suker ende ginberpoeer [gemberpoeder],
canelpoeer [kaneelpoeder] ende suker daer op gedaen al soe suet [zoet] als ghij wilt
ende oock sterck.

106 (ƒ.29r) Vande selven op een ander manier
gesoden [gekookt] in bastaert [zoete wijn] ende suker, soffraen ende ginberpoeier
[gemberpoeder], caneel ende suker op ghestroeyt.

107 Dese voorseide scellen [schillen uit nr.105]
salmen sieden [moet men koken] in schoon water om dat de bitterheijt uut gaen
soude, ende als sij aldus gesoden [gekookt] sijn, soo doetse [doet ze] in roode
Gaskoenne [wijn uit Gascogne] de dicht(st)e [kleverigste], nempt suker ende
ginberpoeier [gemberpoeder], laetse beij [laat ze samen] sieden op colen tot datse
genoch [klaar] sijn, doeter op [doe erop] caneelpoeier ende suker.

108 Noch vande selve
gesoden in bastaert [gekookt in zoete wijn] ende cleijn gesneden, daer in gedaen
suker, ginberpoeier [gemberpoeder], soffraen also gheelle [geel] als ghij wilt,
caneelpoeier ende suker daer op gedaen.

109 Om dunne waeffelen te maken
men sal nemen scoon water ende brootsuijker* ende meel-
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suker* te samen ende weijtenmeel [tarwemeel] ende boter ende saudt [zout].
(ƒ.30r) Om alle manieren van confituren te maken.

110 Om te maken syrope van roosen ofte van violetten
neempt loopende [stromend] watere in eenen nieuwen [schone] pot ende daer in doet
roosen, ende settet up tvier [zet het op het vuur] totdat up tzieden [op het kookpunt]
is, die pot moet altijts wel gestopt [gesloten] zijn, ende dan settet bijden viere [bij
het vuur] van verren dat [op zo'n afstand dat het] altijts heyt [heet] blive, ende laet
u roosen zo langhe daer in tot dat die bladeren wit werden, duytse [pers ze] dan wel
stijf uuyt ende doeter [doe er] dan wederomme versche in, dat moet ghij doen drie
ofte vier stonden [drie- of viermaal], maer metten lesten roosen moet zieden [met de
laatste rozen moet het koken], ende dan doer doen [door een zeef wrijven]; nemen
tot elcker pinte* nats een pont* suijckers, ende voort maken u [uw] syrope ende
suveren mit wit vanden eije gelijck men alle syropen doet, ende laetet zieden [laat
het koken] met cleynen vuere tot dat u dunct dat genouch [klaar] is.

111 Om te maken syrope van allen cruyden
neempt dat cruyt ende ziedet [kook het] met loopenden [stromend] watere tot dat die
helft versoden [verkookt] is, (ƒ.30r) dan suldijt [moet u het] laeten zoe staen eenen
dach ende eenen nacht, dan moet ghij dat cruyt stijfs uuyt duwen ende duer doen
[door een zeef wrijven], dano moet ghijt [gij het] weder up tvier [het vuur] setten tot
dat op tzieden [op het kookpunt] is, dan neempt u [uw] suycker ende doeghet [doe
het] daer in, tot elcker pinte* nats een pont* suyckers, ende neempt het witte van
twee oft drie eyeren, slaet dat wel tot dat al scumeo is [kluts dat totdat
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het helemaal schuimt] en neempt daer mede inne geslegen [daarbij in geklutst] die
schalen van eenen eye ende doeter [doe er] dat inne, roeret [roer het] wel daer mede,
dan laetet daer mede upzieden [laat het daarmee opkoken], dan moet ghijt doer doen
[moet gij het door een zeef wrijven] ende dan weder laeten zieden tot dat ghenouch
[klaar] is.

112 Om queencruyt [moes van kweeperen of -appelen] te maken dat niet
doergeslagen [door een zeef gewreven] en is
eerst suldy nemen u queen [moet gij uw kweeperen nemen] en scellense [schil ze]
wel, dano moet ghijse [gij ze] al met cleynen stucken afsnyden tot dat u dunct dat
het steenachtich [klokhuis] compt, dan moet ghijt [gij het] wegen ende nemen tot
elck vijf vierendeel pont* queen een pont suyckers ende tot zes pont queen eenen
stoop* waters, maer daer moet een half pinte* wijns zijn (ƒ.31r) in dwater [het water];
dan moet ghij u [uw] syropen maken ende dan doer een stermijnen [zeef] doen, dan
doeter hu [uw] queen inne, en moetmen altijts roeren en breken [fijn wrijven] die
queen als zy muerwe [zacht] beginnen te werden, en laetse zoe zieden [laat ze zo
koken] met cleynen vuere tot u dunct dat genouch bindt.

113 Om queen [kwee-peren of -appelen] te confiten
snytse [snijd ze] in viere quartieren tot 10 of tot 12 hantvollen, neempt de schellen
ende de clochuysen vanden selven queen, maer doet de keernen [pitten] uuijt, neempt
twee stoopen* waters, laetse zieden [laat ze koken] metten schellen ende de
clochuysen totten helft, giettet doer een stermijn [zeef], dan doeget [doe het] weder
in eenen schonen ketel met twee pont* suyckers en half ende laetse zoe opzieden
ende purgiert [maakt helder] die syrope met wit vanden eye ende gietse [giet ze] dan
weder doer een
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stermijnen ende doet daer inne die queen, laetse wat upzieden, dan neemptse weder
droech uuyt [neem ze er weer droog uit] ende steect dan in elck stuck eenen nagel
[kruidnagel] ende een stucxken caneel ende laetse weder upzieden zoe langhe tot dat
de syrope dic werde ende die appelen meurwe [zacht] zijn zonder breken; ende moet
met een vier [vuur] van colen gesoden [gekookt] werden.

114 (ƒ.31r) Om queen [kweeperen of -appelen] een jaer goet te hauden
eerst zo neempt u [uw] queen al versch gepluct vanden boome en neempt dan een
cleyn tonnekin en doeter [doe er] droessem van rooden wijn in en legt dan een laghe
queen ende tot elcker laghe moet ghij altijts droessem up doen maer al boven moet
wel ghestopt [gesloten] zijn ende dat tonnekin moet altoes staen up een bert [plank].

115 Om queen [kweeperen of -appelen] een jaer goet te hauden ende
druven oic
neempt schoon aude asschen* ende doetse doersichten [laat ze door een aszeef lopen],
dan legt u [uw] queen oft druven met lagen datse mellecanderen [zodat ze elkaar]
niet en gheraecken ende stroyt die asschen daer up wel dicke tusschen elcke laghe,
alzoe zult ghijse hauden [zult gij ze goed houden] langhen tijt.

116 Om queecruyt [moes van kweeperen of -appelen] te maken up de
manier van Ytalien
Eerst zo zuldy [moet u] nemen u [uw] queen al gheheel maer snijdt dat zwart
dijncxken [zwarte dingetje, vruchtbeginsel] af en legtse [leg ze] in een schoon teelle
[vuurvaste schotel], zedtse [zet ze] dan inden oven tot datse wel muerwe [zacht] zijn
maer datse niet en verbernen [verbranden], dan doetse pellen [laat ze schillen] en
neempt

De keuken van de late Middeleeuwen

105
het muerweste [het zachtste] af en doet doer eenen schoonen doeck tot wilen dat
[terwijl het] warm is, (ƒ.32r) ende ter wilen datmen dat doet, maect dan u syrope
ende neempt tot 12 queen een pont* suyckers vanden besten ende tot vier pont
suyckers neempt eenen goeden croes* en half stoos water [ruim anderhalve kroes
water uit een stoop*] ende zoe vele loepend water [stromend water] ooc, dan suvertse
wel [maak ze goed helder] met wit vanden eye, dan doeter u [doe er uw] queen inne
alzoe haest alsse doerghedaen [zodra ze door de doek gewreven] zijn en laetse daer
met zieden [laat ze daarmee koken] een groete huere [ruim een uur] met cleyn vuer
tot dat u dunct dat ghenouch [klaar] is, dan doet inde boete [doe het in het vat].

117 Pour confire pommes d'orenges [pomeransen] toutes enthieres
premierement fault peler les pommes toutes enthieres et sy fault oster le blancq
denthour lesdites pommes le plus prez que faire se peult qui ny demeure rien que le
droit ceur [eigenlijke hart] de la pomme mais il fault garder que luy n'entamme point
les pommes car le jus courreroit dehors Et se fault il faire de la syrope et quant elle
sera purifiee laissiez la ung peu boullir a petit feu tant que lesdites pommes viengnent
toutes molles sans estre rompues puis ostez lesdites pommes dehors la syrope et les
mectez (ƒ.32r) en ung plat pour refroidir et puis il fault de nouveau de la syrope et
la purifier et la laissier boullir a petit feu et fault que la syrope soit plus fort cuyte
que l'autre et quant elle sera bien fort cuyte ostez la jus du feu et la mectez dedans
quelque chose qui soyt nect tant que soyt fruyt et quant il sera fruit mectez voz
pommes dedans ung pot qui soit neuf et gectez votre dite syrope par dessus lesdites
pommes et ainsy seront elles bonnes.
(zie voor vertaling van dit recept en het volgende pp 156-157)
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118 Pour confire des pelures d'orenges [pomeransschillen]
premier il fault peler les pommes en quatre quartiers et sy fault copper tout le blancq
juz qui [totdat] ny demeure riens que le jaulne, puis prenés une belle tell [vuurvaste
schotel] pleyne d'eaue froide et necte et mectez vos pelures dedens ladite eaue pour
les faire temprer trois ou quatre jours tant que les pelures ne soyent plus ameres et
si fault renouveler ladite eaue tous les jours une fois pour le moins et puis le fault
oster de l'eaue et les mectez en ung chaudron plain d'eaue sur le feu et le laissiez
boullir tres bien, et sy vous semble que voz pelures ne soyent doulces assez, vous
(ƒ.33r) porrés renouveler encoires vostre eaue en les boullant deux ou trois fois et
quant elles auront boully une bonne espasse ostez les jus du feu et les mectez dedans
ung plat hors de l'eaue et, ce fait, allez faire de la syrope du suycker et quant ladite
syrope sera purifiee et qu'elle sera a moytie cuyte mectez voz pelures dedans ladite
syrope. Et ce fait, ostez les pelures hors de ladite syrope et laissiez boullir vostre
syrope a petit feu tant qu'elle soit sy fort cuyte qu'elle file d'un doix a l'autre et alors
ostez la jus du feu et la mettez dedens ung pot quy soyt bien necte et le laissiez dedans
tant qu'il soit froit et alors mectez voz pelures dedens ung pot qui soit neuf et gectés
vostre syrope par dessus tant qu'elle flotte pardessus lesdites pelures et ainsy seront
bonnes.

Om alle manieren van taerten ende ander geback te maken
119 Ten eersten om een sonderlynge vlade [bijzondere vla] te maken
neempt amandelen gepelt een vierendeel ponts* ende een vierendeel ponts rys, een
huere [uur] gesoden [gekookt] in soete melc, stootet [stamp het] tsamen wel cleyne
met
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een weynich rooswaters ende mijnget [meng] daer toe soeten room, een vierendeel,
versche cleyn geslagen [fijn geklutste (eieren)] zeven ofte achte, slaetet tsamen doer
een stemmijn [wrijf het samen door een zeef] ende soetet [maak het zoet] met suycker,
smelt daer inne alse wel warm is een vierendeel pont versche botere.

120 Om een sonderlijnge [bijzondere] taerte te maken
neempt quee-appelen gesoden [gekookt] in schoon watere ofte peeren gebraden 6 of
7, amandelen gepelt een vierendeel pont*, versche wrongel [kwark] een vierendeel
pont, een hantvol rosijnen sonder steenen [pitten], stootet [stamp het] tsamen wel
cleyne ende soetet [maak het zoet] met suycker ende caneele ende ander cruyt
[specerijen] tot uwer belieften, 6 of 7 doren [dooiers] van eyeren ende een vierendeel
pont versche botere.

121 Item wanneer dat ghij dese taerten maken wilt voor crancken [zieke]
menschen
zo neempt inde stede vanden wrongel [in plaats van de kwark] dat vleysch van een
pertrijsse [patrijs] ofte kieken dat gesoden [gekookt] is, laetet cleyn stooten [laat het
fijn stampen].

122 (ƒ.34r) Om soteren* te maken
zo neempt goede witte keesse ende brectse [wrijf ze] wel cleyne met een luttel
rooswaters ende vier eyeren ende een luttel blomme, een goet deel versche botere,
neempt spenayge [spinazie] oft jonc waermoes [snijbiet], capt [hak] dat wel cleyne
ende mijnget [meng] dat onder een, dan maect een sceele [plak] van fin deech ende
doet daer die spijse in ende slaet den sceel op met viere houcken [hoeken] ende bacse
soet behoirt [bak ze zoals het behoort].
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123 Om flaioten* te maken
zo neempt eyeren ende lechtse [leg ze] int waerme water, neempt fin blomme, doe
die doreo [dooiers] daer inne ende neempt een luttel [beetje] suyckers, een luttel
versche botere, up leste [tenslotte] luttel overgist [een soort gist], en maect daer af
[maak daarvan] deech ende laetet upgaen [laat het rijzen] alsoet behoirt eer ghijt
weerct [zoals het behoort voordat u het kneedt] ende dan maecket [maak het] zoe
ghij wilt ende backet van passe [bak het lang genoeg] ende alse gebacken is zo snijdt
mijt [met] ronde stucken ende en spaert gheen [wees niet zuinig met] versche botere
gesmolten noch suyckere.

124 Om restoen* te maken
zo neempt die eyeren ende slaetse wel cleyne [kluts ze fijn] met een luttel ghist [beetje
gist] ende waermt [verwarm] een luttel melc, doet die daer inne, een luttel botere,
roert dit mit blomme tusschen beyde de dijcken [zodat het noch te dik noch te dun
wordt], dattet wel loopt alsmen giet.

125 (ƒ.34r) Om criecktaerten te maken inden somer
zo neempt die criecken ende doet die steenen [pitten] uuyt, dan neempt boter ende
suycker ende caneele, bactse zoedt [bak ze zoals het] behoirt.

126 Om eertbesientaerten te maken
neempt ooc botere, suycker ende caneele, maect altijt goet deech.

127 Om criecktaerten te maken van goede gedroegde crieken
zo neempt die criecken ende sietse [kook ze] met wijn, dan neempt een crumeo [kruim
van] wittebroot ende 20 eyeren,
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ziedt [kook] dat mit boter, dan neempt suycker ende caneele, mijnget te gadere
[vermeng het met elkaar], backet soet [bak het zoals het] behoirt.

128 Om wijntaerten te maken
neempt een waelpot [pot*] wijns ende een crume [kruim van] wittebroot ende 20
eyeren, neempt een stuck tornisoels [lakmoes] ende siedt [kook] dat te gadere [samen]
mit boter, dan neempt suycker ende caneele ende roert dat te gadere ende bacse soet
[bak ze zoals het] behoirt.

129 Om Ingelsche [Engelse] taerten te maken
zo neempt tot elcker taerten een luttel [beetje] goede keese en breect dat wel cleyne
[wrijf dat fijn] met een luttel rooswaters en met twee doren [dooiers] van eyeren,
(ƒ.35r) een luttel blomme, mijnget dat onder een [meng dat met elkaar] ende maect
een scheel [plak] van fijnen deeghe ende drayt [draai] die canten ronsomme [rondom]
ende stect [sluit] den scheel met een spelle [speld] en voltse [vul ze] niet dicke maer
van passe [niet zwaar maar juist genoeg] en steectse soetkins [zet ze zachtjes] inden
oven; als zij wat gebacken is, dan trectse uuyt [haal ze eruit] ende neempt versche
botere gesmolten, doeter die up ende een goet deel suyckers en rooswaters ende
steectse weder inden oven, laetse backen van passe [laat ze lang genoeg bakken],
doeter dan noch suycker op, boter en rooswater.

130 Om te maken taerten van daijen [dadels]
soo suldij [moet u] die daijen nemen ende makense [maak ze] scoon ende snijdense
[snijd ze] in veel cleijn stucken ende daer suldij in doen veel goede merch met suijker
ende caneel.
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131 Om amandeltaerten te maken opde Eengelsche manier
soo maect een scheel [plak] van fijn deech ende draijt [draai] de canten ende nempt
amandelen ende doet die scellen af ende stoetse [stamp ze] wel cleijn met rooswater
ende met suker wel anderhalf ure lanck ende wel dunne ende backet [bak het] in
eenen soeten [matig warme] oven ende spaert geen suker.

132 Om vlaijen [vla] te maken
melckspijse [melk], ende een lepel blommen, ende 20 eijeren inde pot, dat wil sijn
een vierendeel, ende een luttel [beetje] boters ende suker ende saudt [zout].

133 Om appelspijse te maken
soo neempt appelen ende peper ende coecken [Lebkuchen] ende nagelen [kruidnagel]
ende suker ende saut, melck ende eijeren.

134 (ƒ.35r) Om borbonoes* taerten te maken inde vasten*
tot eender taerten soo suldij [moet u] nemen een half pondt* amandelen gepelt ende
versche lever van eenen cabbeltiau [kabeljauw] ende ghij sult die amandelen wel
breken [fijn wrijven] metten lever tsamen ende ghij suiter [moet er] in doen suker
ende een lutsken [beetje] ginbers [gember] ende wat soffraens ende rooswaters.

135 Om huspot [stoofpot] te maken van stuer [steur] op de somersche
manier
sijet [kook] den stuer met roden wijn ende eeck [azijn] een half ure lanck om te
verstoven [gaar stoven], soo neempt het selve sop [kooknat] ende wat groene venkels,
ende wat salije ende wat roosemarijns, wat ijsope [hysop], ende scerft [snipper] dat
cleijn, ende een lutsken [beetje] gin-
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bers [gember], ende een lutsken nagelen [kruidnagel], een lutsken foelijen, ende laet
dat een half ure stoven te gader; ende is den stuer niet vet, soo neempt een stuck
versche boters ende doeter [doe er] die in.

136 Om amandeltaerten te maken
nempt die amandelen ende doet die scellen af, dan stoetsse [stamp ze] met een
croesken* wijns, ende suker, ende als sy gebacken is, dan rooswater ende suker.

137 Om venkeltaerten te maken
neempt appelen en snijtse [snijd ze] dunne ende neempt venkel ende booter, backtse
[bak ze] daer mede; als sy gebacken is, dan neempt caneel ende suker ende boter,
ende laetse [laat ze] noch sooken [sudderen].

(ƒ.36r) Medicijne
138 Men sal nemen een hantvol alssen [alsem] ende een hantvol agramonie
[agrimonie] ende een hantvol boelkyns cruyt [leverkruid] ende sieden [koken] in een
stoep* nats, te weeten een mengelen* Rijnswijns ende een mengelen waters ende
sieden dat op die helft ende drincken dair af [daarvan] 9 daigen nuchteren een
croeskijn*, ende alst uuijt is [als het op is] salmen [moet men] weder maicken.

139 Item
eer datmen die dranck drinct vier dagen, soe salmen [moet men] eeten een appel
gebraden in deser manieren: men sal nemen een appel met scellen medallen [met
schil en al] ende steken binnen het clockhuijs uuijt ende steken in dat gat soffraen
van oerden* [saffraan] ende botter [boter] ende stellen den appel segens tvuer [naast
het vuur] ende latense [laat ze] braden van langer hant soe lange dat [zo lang totdat]
het soffraen al getrocken is
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inden appel, ende snijden dan den appel in vier quartieren ende eeten vier mergen
[ochtenden] eer men den dranck drinct elcke mergen een quartier, ende den vijften
mergen salmen [moet men] der dranck drincken altoes lau.

140 Een ander
Neemt Roomsche alsen [alsem] 5 pont*, ronde roesen [rozeknoppen?] gedroecht 6
loot*, spica nardi [nardus] 1 loot, tsap [het sap] van que-appelen versch van desen
jaer ende fijnen Rijnschen wijn, van elck drie (ƒ.36v) pijnten [pint*], die salmen
[moet men] eenen nacht ende eenen dach laeten staen op die cruijden ende dan sieden
op [inkoken tot op] twee pijnten ende dan so soldij [moet u] nemen fijn suker twee
ponden ende clarificeeren ende laten soe zijeden [koken] tot dat die sieroop genoch
[klaar] is.

141 Een ander
Neemt roe [rode] roesen ende snijt dat wit of [af] ende snijtse [snijd ze] wel cleijn,
neemt ongepijnden honich [honing uit de raat] ende doetse [doe ze] daer in dattet
wel dick is, stoppet wel toe [sluit het goed af], settet [zet het] inde son tot Bamis
[Sint-Baafsmis = 1 oktober] toe ende roert al te met om [roer het af en toe om], dan
neemt een ketel mit water ende laetse sieden [laat ze koken] tot dat die roesen wel
morru [zacht] sijn, dan doetse doer een stromijn [zeef] ende settet bij die vuer, dan
ist [is het] mel rosarum [rozenhoning].

142 Om alrehande olij te maicken
Neemt die blader vande bloemen daer ghij den oly af maicken wilt ende stoetse
[stamp ze] in een mortier [vijzel] wel kleijn, dan neemt olij vande lijf [olijfolie] in
een potgen, setse ant vier [zet ze op het vuur] tot datse wel heet is, dan neemt die
gestoten bladeren ende doetse [doe ze]
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inden heeten olij ende laetse [laat ze] staen 2 of 3 maenden, dan doet die bladeren
daer schoon uuijt ende stoppet dicht toe [sluit het goed af].

143 Om gorgelwater maicken
Men sal nemen een nyeuwen halven pijntspot [pint*] vol stroomwaters [stromend
water] ende nemen een half (ƒ.37r) loot* rosenbladen ende een half loot vennekoelsaet
[venkelzaad] mit een stuck van een schel van een appel van garnaten [schil van een
granaatappel] ende een vlieroer [vlierbloesem?] ende sieden [kook] dat te samen in
water een Miserere tijts lange [zolang als het Miserere-gebed duurt] ende slaent [wrijf
het] dan doer een stromijn [zeef] ende doender [doe er] dan in als doergeslagen is
[als het door een zeef gewreven is] mel rosarum [rozenhoning] of dijmorum*, een
van beijden, ende maicken dat werm alsmer [als men er] mede gorgelen sall.

144 Teghen den hoest ende vercautheit
Nempt alantwortelle [alantwortel], ijspe [hysop], marubium [malrove], cantorie
[duizendguldenkruid], van elcks een handtwolleken [handje vol], rosijn, vigen,
caliscehaudt [zoethout], van elcks wat, vinkoelzaet [venkelzaad], anijszaet, van elcks
wat, senebladeren [sennebladeren], een onse [once]*, siedt dese crude in wijn op die
helft [kook deze kruiden in wijn in tot op de helft] ende drincter [drink ervan]
smergens ['s morgens] een half croesken*.

145 Hoemen alant* sulten sal [hoe men alant moet inmaken]
Neempt die wortelen van alant ende scraepse [schrap ze] scoen ende sietse [kook
ze] in wijn danse [totdat ze] moruwe [gaar] sijn ende neemt een hantvol hoscomsaet
[zaad van bilzekruid] ende bindttet [bind het] in een doeck ende sietet [kook het]
met die wortel, ende als die
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wortelen wel moruwe syn, soo doet die wijn inden honich, ende peylt dat [meet de
hoogte daarvan]; als die wijn versooden [verkookt] is, soo is dat genoch [klaar], maer
haudt die hoscom uutten honich; tot 2 mingelen [mengelen*] honich moet ten minsten
2 onser [van onze?] quarten* wijns sijn om die wortelen in te sieden; die wortelen
sult ghij metten wijn inde honich doen ende laetten [laat ze] tsamen sieden.

146 (ƒ.37v) Tegen den hoost [hoest]
Nempt een croesken* ongepijn (den) honichs [honing uit de raat], ende sueven werf
[zevenmaal] soo veel stroemwaters [stromend water], ende laet dat opsieden [opkoken]
teghent vier [op het vuur], tot dat wel suempt [schuimt], ende doet dat suem wel
schoen af, ende daer neempt dan smorghens ende savonts een lutsken [beetje] af
[van].

147 Tegen de corts oft sage [koorts]
Nemt maetelievestoel [stronk van madeliefje] met wortelen met al ende wastsche
[was ze] wel schoon ende stoetse [stamp ze] in een mortiersteen [stenen vijzel] ende
slaetse [wrijf ze] dan doer een stramyn [zeef] met een half croesken steerke wijnedicx
[wijnazijn] ende doeter [doe er] dan in een half nootmysschate cleyn gestoten ende
geeft dat de siecken te dryncken als hem die corts overcomt, maer maket yerst [maak
het eerst] een lutsken [beetje] warm.

148 Om alreehande pastaijen te maken
Inden eersten een pastaije van een wilt weercken [varken] de hespe [ham], soo maect
een opgherechten cop [hoog opstaande pan] ende frobbeleert [blancheer] de hespe
wel, doet dat vel af ende lardeertseo [lardeer ze] seer wel ende stoffeerse [bestrooi
ze] dan met ginbere [gember]
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ende peper ende goet fijn cruijt [specerijen], backse [bak ze] wel een half uurre, dan
ghietter [giet er] een croeijs wijneecks [croes* wijnazijn] in, dan laetse soecken [laat
ze sudderen] soot [zoals het] behoort.

149 Om een pastaije te maken van snijsel van herten
soo frobbeleertse van pas [kook ze voor] ende lardeertse [lardeer ze] zeer wel, dan
maect eenen cop [vorm] van brunen deghe, dan capter [hak er] goet speck in en roert
met roosemarijn ende lauwerblaren, neemt ginber [gember], peper, fijn cruijt
[specerijen], laetse [laat ze] backen een half hure [uur], dan gietter [giet er] een croes*
wijneecks [wijnazijn] op ende laetse zien [koken].

150 Om haes oft conijn-pastaije te maken
soo frobbeleertse [kook ze voor] in wienich [wijnazijn] ende laerdeertse [lardeer ze]
seer wel, en nempt peper, gingeberre [gember] ende goet fijn cruijt [specerijen] ende
saut en nagelen [kruidnagel] ende laetse [laat ze] backen alsoot [zoals het] behoort.

151 Om te maken venesoon [wildbraad] pasteije
snijtse alsoot [snijd ze zoals het] behoort en (ƒ.38v) frobbeleertse [kook ze voor] niet
zeere, dan leectse [leg ze] eenen nacht in wijneeck [wijnazijn], laerderse [lardeer ze]
dan zeer wel ende dan stofferse [bestrooi ze] met ginbeere [gember], peper ende goet
fijn cruijt [specerijen], dan bacse soet [bak ze zoals het] behoort.

152 Om baut-pastaije te maken van bauten van schapen
soo maect eenen cop [vorm] daer toe ende doet dat vel vanden baut af ende coket
soot [kook het zoals het] behoort. Nempt een half pont* scapenruets [schapevet],
capt [hak] dat wel cleijn met een luttel roosemarijns ende
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6 lauwerierblaren, doet daet [dat] daer in ende anderhalf onse [once*] fijn cruijts
ende saut, verguus [zuur sap] opt leste, ende laettet [laat het] backen wel drije uren
lanck naer dat hij haut es [afhankelijk van zijn ouderdom].

153 Om baut-pastaije te maken op de Spaenssche manier
soo neempt eenen baut van een scaep en snijt dat vlees af, laetet been [laat het bot]
geheel, dan soo cappet [hak het] vlees wel cleyn met ruet [vet] alsoot [zoals het]
behoort. Nempt een net [vlies van vet om de ingewanden] van een scaep en lecht in
waerm water een half hure [uur] lanck, dan nempt 30 doeren [dooiers] van eijeren,
een luttel groen cruijts, ginber [gember], caneel, nagelen [kruidnagel], foelij en
sofferaen drije [met z'n drieën] te gader, capt dat onder een, maect daer toe een bruyn
broet [brooddeeg], zo nemt dat net vanden scapen, legghet in broet, soo lechtere [leg
er het] vlees inne middel, (ƒ.39r) slater net omme [sla het net erom] ende decket met
eenen scheel [deksel] wel toe, laetet backen wel twe huren.

154 Om hooghe pastaijen te maken
Neempt hamelevlees of calfsvlees en frobbeleeret [kook het goed gaar], dan cappet
[hak het] cleeijn, neempt noten [nootmuskaat], ginber [gember], suker, saffraen, saut
ende besijen [bessen] of quarente [krenten] en laetse [laat ze] backen soot [zoals het]
behoort.

155 Om capoen-pasteije te maken op de wintersche manier
so maect goet fijn deech, fansoeijt [fatsoeneer het] naer de cappoen ende croect [vouw
in elkaar] den capoen soet [zoals het] behoort ende lechteto in broet [leg het in
brooddeeg]. Neemt gecapt [gehakt] speck en verssche boter al soo veel als ghij wilt,
doet daer in doren [dooiers] van eijeren, prumen van Damast [kwetsen], daen [dadels]
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ende ghebradeno [geroosterde] castanien, doet daer in een onsse [once*] ginbers
[gember] ende caneel te gader ende laeten backen naer dat hij haut es [afhankelijk
van zijn ouderdom].

156 Om capoen-pasteije op de somersche manier
soo lecht den capoen alsoot [zoals het] behoort, neempt speck, versche boter, groen
wijnbesijen [druiven], een half onsse [once*] ginbers [gember], saut van passe [precies
genoeg zout], ende bact soot [bak het zoals het] behoort, vergus [zuur sap] opt leest
[op het laatst]. Die kieken-pastaijen sijn alleleens [op dezelfde manier] te maken als
van den voerseiden capoen.

157 (ƒ.39r) Om kiekens-pastaijen te maken op de wintersche manier
leecht [leg] de kiekens alsoot [zoals het] behoort. Nempt spec ende boter en doeter
in [doe erin] prumen van Damast [kwetsen], dadelen, doijer van eijeren, caneel,
ginber [gember], ende saut van passe [precies genoeg zout] en maecter [maak er]
een sause toe ende doetter [doe er] die opt leest [op het laatst] in alsse gebacken es,
laetse daer in socken [laat ze daarin sudderen]; als ghij die sause maken wilt, zoo
neempt een crume [kruim van] wittebroots zeer luttel [weinig] ende drij doren [3
dooiers] van eijeren, doet doer een stamine [zeef], nempt Rijnsghe wijn, een luttel
rooswaters, en siet ditte [kook dit], dan doeter in suker, caneel, saffraen alsoo vele
als ghij wilt; betraut altyt uwen mont [vertrouw altijd op uw smaak].

158 Om te maken pasteijen van patrisen
soo suldy [moet u] daer in doen merkt [merg] ende wat pepers; alst gebacken is, soo
doeter [doe er] een gelasken [glaasje] rooswaters in.
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159 Om te maken pastaijen van vesan [fazant]
so suldij [moet u] nemen merck [merg], een luttel [beetje] ginber [gember], caneel,
suker met een luttel rooswaters, ende backet soot [bak het zoals het] behoort.

160 Om pastaijen te maken van bauten van scapen met ionghen aijun [ui]
nempt den baut en (ƒ.40r) doet dat vlees af vanden beenen, cappet [hak het] wel
cleyn, neempt een onsse [once*] ginbers [gember], een pondt* roets [vet] ende fijn
cruijt [specerijen] ende backse soot [bak ze zoals het] behoort.

161 Om pastaije van calf te maken
neempt eenen pollepele ghesoen [gekookte] boter, twe doren [2 dooiers] van eijeren,
breect de blomme lange daerme [roer de bloem lang daarmee], dan maket deech van
passen [op passende wijze] met een luttel [beetje] heets waters, capt [hak] also vele
roets [vet] als vlees te gader, dan doetter in [doe erin] een okernote groot ginber
[gember ter grootte van een walnoot] ende ververschet [maak het smeuïg] met een
luttel boijlons [bouillon], verguus [zuur sap] oft wijnbesijen [druiven] of quarenten
[krenten], dan lechet [leg het] inde pastaije en lechter [leg er] 5 of 6 clomkens boteren
in, ende strict [bestrijk] de pastaije met doren van eijeren, ende moet backen een
goede half ure.

162 Om kieken-pastaije te maken
maect dat leest [laatst] voerseit deech. Nempt een hantvol vers speck, snijet
teertlijnxwijs [snijd het in dobbelsteentjes], of hebdij [hebt u] geen spec, capt [hak]
roete van ossenstroot [vet van een ossekeelstuk], datte doet inden boedem vande
pastaije, lecht daer op de kiekens, bestroitse [bestrooi ze] met een half lepel ginbers
[gember],
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vult de hoeken met clompkens boters, doeter in [doe erin] een lutsken [beetje] verguus
[zuur sap] of wijnbesijen [druiven] of prumen van Damast [kwetsen], se moeten
backen een ure.

163 Om pastaijen van venesoen [wildbraad] te maken
beslaet ruggenmeel met lauwater [vermeng roggemeel met lauw water] dat [zodat
het] deech een luttel muerrue [een beetje zacht] blive, ende het venesoen moet
ghefrobbeleert [voorgekookt] zijn, bestrijct (ƒ.40v) de lardons [plakjes spek] wel met
peper ende een lutsken sauts [beetje zout] ende laerdeert dat venesoen daer mede
wat, ende het venesoen moet heel gewentel zijn in den peper ende moet backen 4
uren lanck; den oven moet soo heet zijn oft [alsof] men roggebroot daer in wilde
backen.

164 Om pastaijen van venesoen [wildbraad] te maken alla [à la] schouse
schaude [sause chaude*]
nempt selste [dezelfde] pasteij; als venesoen gefrobbeleert [voorgekookt] es, bestrijct
die lardons [plakjes spek] (met) menus espijsces [specerijen] ende larderet [lardeer]
daer mede het venesoen; het venesoen moet gewintelt [gewenteld] zijn inde menue
espijsces, neempt een hantvol vers spec ende snijt dit teerlincxwijs [in
dobbelsteentjes], lecht dat inden boedem vande pastaije, dan settet [zet het] inden
oven ende maect int decksel een gat. Nempt drie sneden rogghenbroots, breectse
[verkruimel ze] en lechse [leg ze] in een croes* vol wijns, twe lepelen eecks [azijn],
doet dat doer een stamijne [zeef] ende doeter in [doe erin] een half lepelken menue
espijces ende laettet opsieden [laat het opkoken]; daer nae gietet [giet het] inde
pastaije een ure eer ghijse [voordat u ze] uut den oven doet; hebdij [hebt u] eenich
drooch cruijt van lauwerblaren of roosemarijn, maect daer af pour [maak daarvan
poeder] ende
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stroijet [strooi het] opt venesoen, laetet daer mede backen.

165 (ƒ.41r) Om pastaijen te maken van fillet* van een (- -) oft van een
entvogel [eend] of quaertier van een swaen
het moet alleleens [op dezelfde manier] gemaect zijn ghelijck die venesoen
[wildbraad] pastaijen en moet backen twe uren lanck.

166 Om capuijn-pastaijen
die salmen [moet men] maken als kieken-pastaijen, eenen jongen capuijn anderhalf
ure moet hij backen, eenen auden vier uren, ende den oven moet heet zijn.

167 Om que [kweeperen of -appelen] pastaijen te maken
schelt een half dosijn queen, leechse [leg ze] in een pastaije, doet daer op eenen
eetlepel meres [merg] van een merespijpe, laetse [laat ze] backen een ure, dan doet
daer in een croes* wijns ende laetse backen noch een ure lanck.

168 Om pastaijen aragee* te maken
neempt eenen capuen ende also veel calfvlees als die capuijn vlees aen heeft, ende
vers spec also groot als een eij, dwelck [het welk] moet cleijn gecapt [gehakt] sijn;
doeget [laat het] tsamen oversieden [inkoken] also langhe tot dat die capuijn soo
moruwe [gaar] is dat hij vaneen walt [uit elkaar valt] ende het sop soo corte sij [het
kooknat zo ver ingekookt is dat er] maer twee potlepels in bliven ende neempt den
cappuijn ende het calfsvlees ende een eij groot van reeut van nijren [niervet] vanden
osse ende cappet [hak het] tsamen; dan legget [leg het] inde pastaije, doet daer in
soe veel suijkers als twee eijeren groot ende het meres [merg] van twe merespijpen
van eenen osse, een half dosijn daien [dadels] gesneden (in) quartieren ende een half
dosijn herde doren [hard gekookte dooiers]
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van eijeren ende een cleijn lutsken [beetje] boters, twee pollepelen verguus [zuur
sap], (ƒ.41r) ende het selve sop daer in gesoden [waarin gekookt is], ende laetse [laat
ze] backen een goede half ure lanck.

169 Om pruijm-pastaije te maken
soe neempt suker ende caneel also veel als ghij pruijmen hebt, laet die prumen geheel
ende stroijt inden boedem van den pastaije ende leecht [leg] een lage prumen, stroijt
daer noch op, ende nempt altijts versche boter; daer in stoffeerse [maak laagjes] also
hoge als ghijse [gij ze] hebben wilt.

170 Om hooghe pastaijen te maken in die vasten*
soo suldij [moet u] nemen de coppen vande cabbeltiau [kabeljauw] ende ghij sultse
[moet ze] wel schoon maken en sieense [kook ze] wel morwe [gaar], ende een stucke
salmen houden gesoden [moet men hakken nadat het gekookt is], ende capt [hak]
dat al cleijn te gader ende doet daer in ginber [gember], caneel, saffraen ende correnten
[krenten], een luttel Rinsche wijn, ende bacse soot [bak ze zoals het] behoort; maect
altijt goet deech.

171 Om que [kweeperen of -appelen] pastaijen te maken
schelt die queen ende holse [hol ze uit] soot [zoals het] behoert ende neempt merch
van rent [rund] ende goeden caneel ende quarenten [krenten] ende suker; steeckt dit
in u queen ende stoffeerse [beleg ze] wel met versche boter ende bacse [bak ze] soot
behoort.

172 Om pastaije van patrijse te maken
Inden cop [vorm] salmen [moet men] de velthoenre ofte patrijsen leggen ende daer
bij doen genber [gember], ongestoten nagelen [hele kruidnagels], een wenich caneels
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ende een hantken (ƒ.42r) vol corenten [krenten] ende dan salment met dunne gesneden
spec deecken [bedekken], ende als dat gaer is, salmen een glas vol vleijsbrue [vleesnat]
daer in doen ende settent [zet het] daer weder mee inde oven, ende alsmen de pastaije
op [open] doet, een wenich rooswaters daer in gieten.

173 Om palinck-pastaije te maken
Snijtten [snijd de] palinck al soot [zoals het] behoort ende lechten [leg hem] int broot
[brooddeeg] ende neempt corenten [krenten] ende rosijnen ende prumen van Damast
[kwetsen] ende versche boter ende alderhandt goet fijn cruijt [specerijen] ende wat
sukers ende saut van passe [precies genoeg zout], ende backet [bak het] een ure lanck,
doeter [doe er] dan in bastaert [zoete wijn] van pas ende laetet [laat het] noch mede
sooken [sudderen].

174 Om krieck-moes te maken
soo doet die stenen [pitten] uut ende nemen dicke [kleverige] roode wijn, siet [kook]
u [uw] criecken daer in, als sij gesoden [gekookt] sijn, soe stromijnse doere [wrijf
ze door een zeef] ende doeter in [doe erin] 3 oft 4 of 5 doeren [dooiers] van eijeren
ende suker na uwen mondt [naar uw smaak], een lutskens [beetje] boters doeter in,
ende sietet [kook het] weder op ende rueret [roer het] wel dattet niet en verberne
[aanbrande]; wijlt ghij [als u wilt], doeter caneelpoeier op.

175 Om stekelbesien [kruisbessen] moes te maken
soo nempt een luttel [beetje] waters ende siet [kook] u besien [uw bessen] daer in;
als sij gesoden [gekookt] sijn, dan (ƒ.42r) stremijnse doer [wrijf ze door een zeef]
ende neempt 2 of 3 doeren [dooiers] van eijeren in een pijntspot [pint*]; sukert wel,
doeter [doe er] gode boter in, caneelpoeier
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ende suker daer op gedaen.

176 Om meerckpap [mergpap] te maken
soo smelt u merck ende pureret [zuiver het] wel ende nempt een pijntspot [pint*],
doet daer in 2 heete lepelen [eetlepels] merchs, nempt wittebroodt niet dan de crume
ende crumelse [verkruimel ze] wel cleijn, nempt Rijnsche wijn ende sukert na uwen
mondt [doet er suiker in naar uw smaak] ende latet sieden [laat het koken] dattet niet
te dicke en sij, bij lanckheit [als het te dun is] moetet [moet het] staen op colen.

177 Om lackfric* spijse te maken
neempt Nievelsche keesse [Nijvelse kaas] en Tijnse [uit Tienen] kees, breect dat
[wrijf dat fijn] met luttel waters, dan neempt een eetlepel blommen ende 3 eijeren
ende boter.

178 Om flamijtschen* te maken
neempt Nievelsche kees [Nijvelse kaas] ende anderen kees, breckt dat [wrijf dat fijn]
met eijeren ende een lutsken [beetje] blommen ende een lutsken gijest [gist] ende
een lutsken boters.

179 Om lackfric* spijse van keestarten [kaastaarten] te maken
neempt een lutsken [beetje] boters ende sukers.

180 (ƒ.43r) Om butocken* van cabbeltiau [kabeljauw] te reden
[toebereiden]
men salse [moet ze] seer wel zieden [koken]; als sij gesoden [gekookt] sijn, so
salmense [moet men ze] sniden als pensen [pensmaag] ende nemen aijun [ui] cleijn
gesneden, dan neempt asijn ende gebroeijden [verhitte] olij een lutsken [beetje]
vanden selven, so doet daer in greijnpoeier
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[kardemom*]; men moet dit lansem [langzaam] laten smoren op colen; als ghijt [gij
het] inde scotel gedaen hebt, soe doeter [doe er] ginberpoeier [gemberpoeder] op.

181 Om te maken blanmegier [blancmanger*] op de manier van Spaenge
nempt een aude henne ende sietse [kook ze] een lutsken [beetje] maer half ende
nempt die speirinc [wit vlees] ende plucten [pluk hem] wel cleijn ende nempt soete
melck ende blommen van rijs [rijstebloem] maer laet u [uw] melck erst opsieden;
dan doeter [doe er] u plucsel in ende laetet [laat het] wel te samen sieden, doeter
suker in een goet deel, latet daer mede wel confijten ende niet meer.

182 Om vijsch van galentijn [voor zure zult] te maken
nempt scijven palincx ende sauten [zout hem] al so hij is, dan snijt den rugge op
[open] ende trect den graet uuijt ende bint 2 of 3 te gader ende zietse [kook ze] half
in rooden wijn ende half in eeck [azijn].

183 (ƒ.43r) Om peren inden ijpocras [gekruide wijn]
neempt u [uw] peeren ende sceltse [schil ze] en nempt wijn ende doetse [doe ze] daer
in, nempt tornissol [lakmoes], doetet in die wijn ende latet daer mede sieden [laat
het daarmee koken]; alst scoon gecoloert [gekleurd] is, doetet dan uuijt [haal het er
dan uit], nempt suker ende kaneel ende latet wel fijten [confijten] sonder breken
[kapot te koken]; wijldijse [als je ze wilt] geheel hauwen, nempt witte wijn en soffraen
en suker ende latet wel confijten, meer men moet die stelen daer aen laten ende onder
wat afsnijden, ende doerstekense [doorsteek ze] met groffelnagelen [kruidnagels]
ende foelije.
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184 Tongen gesneden in potaijge*
frijtse [bak ze] in bruen boter ende nempt prumen van Damast [kwetsen] ende roden
wijn ende eeck [azijn] ende ginber [gember], kaneel, suker, ende laet dat tsamen
stoven.

185 Om te maken carpie* van vijsche
nempt versche scelvis als hij gesoden [gekookt] is ende capten [hak hem] wel cleijn
ende freijten [bak hem] in witte boter ende nempt eijeren ende soffraen ende een
lutsken ginbers [beetje gember] ende roert dat daer in als hij wel gefreijt is, ende
latet wel tsamen drogen.

186 Sause cameline*
nempt wittebroot ende backet [bak het] op den rooster een lutsken [beetje] gloeijende
ende nemt groirsscoeijne [wijn uit Gascogne?] ende weijket [week het] daer mede
ende doet kaneel in ende doetet doer [wrijf het door een zeef] also dicke als (ƒ.44r)
ghijse [gij ze] hebben wilt ende doetse [doe ze] in een scoen erden pot [schone stenen
pot] ende decket [dek het] wel toe ende besichse [gebruik ze] als ghij wilt.

187 Grondelinghen metten soope [kooknat]
nempt witte wijn ende een lutsken [beetje] waters, een lutsken ginbers [gember] ende
versche boter ende groen cruijt, ende laetse [laat ze] daer mede stoven ende nempt
gehaerst [geroosterd] broot onder in die scotel als ghijse rechten [als u ze opdienen]
wilt.

188 Kerper in pottagie*
snijt hem also ghij hem hebben wilt ende nempt wijn ende eeck [azijn] ende saut
ende frietter [fruit er] anghoun [ui] in ende latet stoven.
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189 Om te maken gesoden [gekookte] kapoen metten blammegier
[blancmanger*]
siet [kook] uwen capoen met sop [kooknat] van huspot [stoofpot van vlees], ende
als hij gesoden is, soo nempt amandelen ende stootse [stamp ze] wel cleijn ende nemt
dat wist [witste] broot dat ghij crijgen condt en weijket [week het] met den sope
vanden capoen ende nempt wit genber ende wat wit wijns en doet dat samen doer
een stromijne [zeef] ende latet sieden [laat het koken] ende doetet [doe het] so op
uwen capoen.

190 (ƒ.44r) Om pottage* te maken van veneson [wildbraad]
hanckt uwen hutspot [stoofpot van vlees] te vier [vuur] ende laet hem sieden [koken]
met wat saudts [zout], nempt broot ende backet [bak het] op den roester wel suert
[zwart] ende weijket (in) vers vleessop [week het in vers vleesnat], ende nemt roden
wijn ende azijn, ende freit [fruit] wat anghuun [ui] daer in, ende nempt peper, kaneel,
genber en steket [wrijf het] doer een stromijne [zeef] ende doetet sieden [laat het
koken] ende dan doeter uwen ve(ne)soen in ende laetet smoren.

191 Om te maken sause tot pottaege* van venesoen [wildbraad]
nemt wittebroot en backet [bak het] wel zuert [zwart] op den roester; nempt vers
vleessop [vleesnat] ende weijket [week het] daer mede ende dan nemt rooden wijn
ende eeck [azijn], doetet daer mede doer [wrijf het daarmee door een zeef], dan doeter
[doe er] cruijt [specerijen] in, ende nempt speck gesmauten [gesmolten] ende frijtet
[fruit] wat anghuun [ui] ende sautet van pas [zout het precies goed].

192 Om te maken bodine* wit
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nempt soet melck ende staut [stoot] wat amandelen ende nempt wittebroot geweijckt
[geweekt] in melck, steckt dat doer stramijne [wrijf dat door een zeef], dan doeter
[doe er] ginber [gember] in (ƒ.45r) ende suker, wat scalije [scharlei? of salie?] cleijn
gecapt [gehakt]; alst gesoden [als het gekookt] is, dan gietet over uwen voghel gesoden
oft gebraden.

193 Een sopijket [saupiquet*] inckel [eenvoudig] te maken
nemt angun [ui] en snijtet [snijd het] ende nempt boter ende maecktse [maak ze]
bruijn ende freijteer [fruit] uwen angun in en doeter [doe er] ginber [gember], peper,
kaneel in, een lutsken [beetje] sukers ende saudt [zout] ende een lutsken rode wijns
en eeck [azijn], ende laetet dan samen sieden [koken] ende gietet op conijnnen
gebraden of op cabbeltiaus hoeftden [koppen van kabeljauw] ghefruijt ende oock op
veelderhande spijse gesoden [gekookt] of gebraden.

194 Povrade [pepersaus] op eenen hase gebraden
neempt wat pepers ende kaneels, oock een cruijssen [croes*] wijns ende wat smaudts
[vet] van den rooste [geroosterd vlees] daer in, ende siet dat tsamen wel cort [kook
dat samen goed in], dan gietet over uwen haes met wat smaudts.

195 Que-appelen [kwee-appelen] met de merch in soppe [kooknat]
nempt u [uw] appelen en sceltse [schil ze] ende doet dat clockhuijs uuijt ende steckter
[steek er] merch ende correnten [krenten] in ende nempt witte wijn en suker en rechse
daer op [dien ze daarmee op] alsse wel ghestoft [als ze goed gestoofd] is.

196 Hargisens* geheel geconfijt
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doet die scellen af ende nemt witte wijn ende suker ende een lutsken [beetje] soffraens
ende laetet wel confijten alst gesukert is.

197 Prumen van Damast [kwetsen] geconfijt
nemt roden wijn ende suker ende laet dat te samen stoven tot dat die seroep een luttel
bijnt [beetje bindt].

198 Om te maken tijsane [gerstewater]
nempt gheerste [gerst] ende calissihaudt [zoethout] ende schoon water ende laet dat
tsamen sieden [koken] in eenen sconnen eerden pot [schone stenen pot] totter heelft
toe [tot op de helft] ende dan laet dat caudt werden ende dan ghiet dat af ende drincket
[drink het] als ghij wilt.

199 Schelleno van araengij-appelen [pomeransen] geconfijt met quaertieren
[in vier stukken]
peltse buyten al dat root af [schil er van buiten al het rood af] ende siedtse [kook ze]
in scoon water ende giet dat 2 of 3 werf [twee- of driemaal] af ende dan duwet [druk
het] water uuijt ende nempt witte wijn ende suker ende saffraen ende laetse [laat ze]
confijten.

200 Om colijs [coulis*]
nempt een kieken ende laet dat wel sieden [koken]; alst gesoden [gekookt] is, so
scaudt [stamp] dat wel cleijn; alst zeer cleijn gescaut is, (ƒ.46r) dan doetet [doe het]
doer een stromijne [zeef] met selve boulion [eigen kooknat] ende doeter [doe er] een
lutsken [beetje] wijns in ende wat safferaens ende dat al tsamen eens opsieden.

201 Om voeten te reden [toebereiden] van verken
men moetse ontwe [moet ze in stukken] snijden en bradense [braad ze] op den roester,
dan doense [doe ze] in eenen
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pot ende nemen araengij-appelen [pomeransen] ende scheltse [schil ze] ende snijtse
[snijd ze] aen ronde scijven, doetse daer in, nempt witte wijn ende suker, ginberpoeier
[gemberpoeder], soffraen, dit al tsamen gesoden [gekookt] dat niet te lanck noch te
cort en sij [zodat het noch te dun noch te dik is].

202 Om krevieten te reden [rivierkreeften te bereiden]
soo salmense [moet men ze] snijden ontwe [in stukken] ende doense te vier [zet ze
op het vuur] met een lutsken [beetje] versche sop [kooknat] ende wijn ende azijn,
verguijs [zuur sap], suker, genberpoeier, corenten [krenten], lauwerbladeren ende
boter, dat al te samen gesoden [gekookt] een half ure al soetelijck [zachtjes] dattet
niet te cort [dik] noch niet te lanck [dun] en sij ende niet te soet; mee moeter [men
moet er] kaneelpoeier over doen.

203 Vande selven op een ander manier
men salse ontwe [moet ze in stukken] snijden ende legghese [leg ze] inden (ƒ.46r)
azijn een dach of twe; als mense [men ze] wil reijden [toebereiden] soo braetse [braad
ze] op een roester; alse gebraden sijn soo salmense [moet men ze] legghen in eennen
pot ende doen daer boter in ende azijn, brootsuker*, kaneelpoeter ende laeten dat
sieden [koken] dat niet te cort [dik] noch te lanck [dun] en sij; alsment [als men het]
in de schottel doet soe stoetter [strooi er] van den selven poeier op, mer die voeten
moeten eerst wel gesoden sijn eermense sus [voordat men ze zo] gaet reden.

204 Om te maken vergemonde*
scaut u gherste [stamp uw gerst] wel cleijn ende nempt die viersaen*, daer onder wat
sop [kooknat] vander ghersten ende doet daer mede doer die stromijn [doe het daarmee
door de zeef] met een luttel [beetje] witte wijns ende
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doeter [doe er] wat sukers ende sofferaens in ende laet dat eens opsieden [opkoken]
ende gheft hem dat.

205 (ƒ.47r) Om bourbonose* spijse te maken
so neempt een waelpot [pot*] melcks, laet die sieen [koken] met boter, dan neempt
soo veel blommen [bloem] alsmen tot een pot melcks doet, neempt 12 eijeren, clopt
die te gader ende siet dat; alst caudt is neempt dan suker ende doeget [doe het] daer
in ende roeret wel onder een.

206 Om te maken geleije
neempt calfsvoeten ende een pot* witte wijns, een pinte* waters ende laten dat sieden
[koken] tsamen so lange tot dat bijnt [bindt], maer alst wat gesoden [gekookt] is, so
neempt wat van dat sop [kooknat] ende drupet [druppel het] op een scotelle, besiet
oft bint; alst bijnt, soo giedt dat af in eenen eerden [stenen] pot, doeter [doe er] dan
in ginber [gember], caneel, noten [nootmuskaat], foyle [foelie] onder een gemijnt
[gemengd] ende wat eecks [azijn], sauts ende sukers na u selfs appetijt [naar uw
eigen smaak] ende neempt tornissools [lakmoes] om root te maken, een cleijn luttel
wijts vanden eij [beetje eiwit], doet dat daer in om weder af te doen [haal dat er
dadelijk weer uit], so gietet inden sack [giet het in de geleizak] ende latet doerlopen
ende ast [als het] so duergelopen is, gietse [giet het] in een scoon scotel ende laetse
stiven [laat het stijf worden].

207 (ƒ.47r) Om te maken galentijne [zure zult]
neempt om een st(uver) wittebroot [wittebrood ter waarde van een stuiver] ende snijt
dat ende legget [leg het] op een roester ende laeteto backen, dan legget in rooden
wijn te weijke [te weken] ende alst genooch geweijct is, dan sult ghijt doerslaen
[moet u het door een zeef wrijven] ende
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dan nemen 2 loet* galeijgaen [galanga], een loet foelije, een loet misscaten
[nootmuskaat], een loet nagelen [kruidnagel], een loet ginbers [gember] ende drije
vierendel pondt* sukers, maer eer ghij dese galentijne gemaect hebt, sult ghij nemen
die palinck alleen soo veel als ghij wilt ende leggense in een cupken [leg ze in een
kuipje] daerse hem teelken in mogen rueren [waar ze zich telkens in kunnen bewegen]
ende werpen dan daer op saut also veel als ghij wilt, dat sij hem [zich] wel strecken
mogen tegen melcanderen, ende als u dunct dat sij de vuijllicheijt af genoch geworpen
[hun vuil voldoende afgegooid] hebben, dan sult ghij nemen 2 verssche strowijssen
[bosjes stro] ende vrivense [wrijf de palingen] wel stijf tegen melcanderen ende
lechtse [leg ze] weer in een cuijpken met saut ende neempt dan weer versche
strowijssen ende wrijftse [wrijf ze] soo lange tot datse genoch scoon sijn; dan neempt
die palinck en snijt hem dat hooft af ende clooft hem den rugghe op [open] ende snijt
hem (ƒ.48r) die graten wel scoen uuijt ende dat ingewant oock; dan neempt dien
palinck, snijtten [snijd hem] in stucke, ende die stucken mackt so lanck als ghij dan
wilt ende rollen die stucken in een; dat bijnnenste [de binnenkant] moet ghij buten
rollen; dan bindtet properlijc met bast ende dan neempt rooden wijn vanden mijnsten
die ghij vijnt [van de slechtste kwaliteit die u vindt], al waert landtwijn; den palinck
siet [kook] daer in soo lange dat u dunct dat hij genoch [gaar] is, dan neempt hem
uuijt ende lechten [leg hem] dan op een schoon bert [plank] tot dat hij caut is, dan
ontbindt hem, ende lechten [leg hem] dan in eenen scoonnen eerden [stenen] pot
ende doet u galentijne daer op, dan nempt daer so veel uuijt als ghij wilt.

208 Om sausieren [worsten] te maken
neempt vande hamme van een versch vercken vlees dat niet
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zeer vet en is, cappet [hak het] cleijn met saudt ende mijnget [meng] daer onder
poeier van peper ende van venkelzaet, elcks een wenich, vollet inde daerme [vul de
darmen daarmee] ende hanget inden roock.

209 Om lampeiden [lampreien] ofte pricken te bereijde
Die lampereijde salmen [moet men] eerst drencken in een quaerte* wijns ende als
die gedrenct is soe salmense [moet men ze] in schoen water bruen [tegen de kook
brengen] (ƒ.48v) ende schoen maken ende dan metten poinchen [priem] doer die oren
steken ende dat zweet ofte bloet inden voerseiden wijn laten lopen, dan salment [moet
men het] aen stucken snijden ende sautense [zout ze] met een wenich zaudts ende
op eenen rooster laten begerseken* of druegeno [drogen] ende dan metten voerseiden
wijn over tvier [op het vuur] doen ende doen dan daer in nagelen [kruidnagel], genber,
caneel ende wat sukers ende latent daer mede een goede ure zieden [koken] ende
alst half gesoden [gekookt] is, salmen carinthen [krenten] daer in doen ende een
wenich boteren.
Die prijcken en salme(n) niet drencken dan [maar alleen] in water als voerscreven
schoen maken.

210 Op stou* ofte pelmoes*
Alsmen vleesch eet, so salme(n) [moet men] nemen vleesnat, anders salme(n) nemen
wijn ende erweten nat, dae salme(n) cruijmen van een wittebroot in leggen te weijken
[weken] ende druckent doer een stromijn [wrijf het door een zeef] ende dan over
tvier [op het vuur] doen ende latent sieden [laat het koken] ende dan daer in doen
genber ende saffraen ende wat mischaten [nootmuskaat] ende wildij [als u wilt] een
wenich boters. (ƒ.49r) Dan salme(n) nemen den stou ofte pelmoes ende makent [maak
hem] schoon ende doent dan over tvier ende latent te
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gaer [samen] zieden; heeftmen tijt [als men tijd heeft], zoo salment [moet men het]
int water laten staen tot dattet caudt is ende dan salmen schoon daer uuijt wasschen
[moet men hem schoon gewassen daaruit nemen] ende int geheel nat doen [in de
eerst beschreven saus leggen] ende [en deze saus] metten pelmoes ofte stou doerwarm
laten weerden [door en door warm laten worden] tegens datmen [tegen de tijd dat
men] ter tafel dient.

211 Als men dat pelmoes* wat lange houden wil
soo salmen [moet men] dat scoon maken ende leggent [leg het] in wijnazijn met wat
schoon stroomwaters [stromend water] ende wat saudts [zout] tsamen geslagen als
peekel.

212 Carper
Neempt eenen carper ende maect hem op [snijd hem open] ende laet hem dan staen
in zijn zweet of bloet ende daer na over tvier [op het vuur] doen in wijn, so veel dat
de carper bedect is ende dan daer in doen nagelen [kruidnagel] ende een wenich
pepers ende wat misschaten [nootmuskaat] ende oock een wittebroot gesneden ende
gebrandt [geroosterd], die te weijcke geset ende doergeslagen [te weken gezet en
door een zeef gewreven] ende daer in doen een wenich boters.

213 (ƒ.49v) Grondelen
Tot eenen eeten [voor één schotel] salmen [moet men] nemen een pijnte [pint*] wijns,
die salmen eerste opzieden [opkoken] ende eerst op de grondelen gieten een half glas
wijnazijns ende dan met wat zaudts [zout] ende een wenich boteren met wat genbers
inden voorseiden wijn doen ende latent zieden [laat het koken]; oock indien men
wil, machmen [kan men] wat mijsscatenbloemen [foelie] daer in doen.
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214 Creeften of crabben
Men sal nemen twe deel waters en het derdendel wijnazij(n), wel gezauten ende
ziedense [kook ze] soe een ure lanck.

215 Galentijn [zure zult] op een capoen, speenwerken of ooren of voeten
van ander verken
Den capoen, speenvercken oft ooren ende voeten salmen zieden [moet men koken]
in water ende alst half gesoden [gekookt] is, soe salmen een quaerte* wijns daer in
doen; dan salme(n) nemen een wenich huijsblaze [vislijm] ende doen die daer in
ende en smelt (ƒ.50r) die huijsblaze niet, soo en doechse niet [dan deugt ze niet], zoo
moetme(n) ander daer in doen die guet [goed] is; so salmen dan dat vet daer schoon
afsceppen, dan salme(n)t een wenich zolten [zouten], dan salme(n) nemen genber,
greijn [kardemom], peper, torrensoel [lakmoes] ende wijnazijn tot redelicheijt [met
mate]; dat vleesch uuijtgenomen zijnde strijckment [wrijft men] dan dat nat eens of
twe reijsen [een- of tweemaal] ofte meer doer een haer [paardeharen zeef] tot dattet
claer [helder] is. Als dit dus gedaen is ende om schoon ende claer te hebben, soo
salme(n) dat nat in eenen pot zetten om te zincken [bezinken], soo lange dat [totdat]
men dat gieten mach [kan] ende dan over tghene gieten daerment [waar men het] op
hebben wil. Als vanden visch, als die gaer is, soo salmen die uuijt nemen ende tvel
[het vel] ende vinnen af doen ende dat metten nat dat doer wil doer strijcken [met
het vocht dat er doorheen kan, door een zeef wrijven].

216 Om eenen capoen te overghieten
Die capoen gesoden [gekookt] ende na behoren gesolten [gezouten] salme(n) [moet
men] nemen eenen (ƒ.50r) beker bruen [kooknat] ende eenen beker wijns ende dat
tsamen
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opzieden [opkoken] met een wenich mijsscaten [nootmuskaat] of foelije; dan salme(n)
nemen een half pondt* amandelen die schoon gemackt al cleijn stooten [stampen]
ende metten voorseiden brue ende wijn doerslaen [door een zeef wrijven] ende dan
witte geschelde genber daer toe doen ende zoo tsamen wel doersieden; daer na salmen
dat weder bij tvier [op het vuur] setten ende latent [laat het] weder opsieden so dattet
niet aen en berne [aanbrande] ende dan van tvier setten ende latent coudt werden
ende over den capoen gieten ende alsmen aenrichten [opdienen] wil, soo salmen
foelije daer over doen ende alsment [als men het] soet hebben wil, soo salmen suker
daer in doen ende alsment oprichten [opdienen] wil, gietet draeij [trigi*] daer over.

217 Leverzael*
Neempt een speenvercken ende ziedet [kook het] (ƒ.51r) in half wijn ende water,
daer in salmen [moet men] doen foelije tot redelickheijt [met mate] ende latent [laat
het] daer mede zieden; dan salment uuijten brue [moet men het uit het kooknat] in
een scotel leggen, dan neempt 2 of 3 wittebroijen [kadetjes] cleijn gesneden, die doet
werm inden brue ende oock acht of 9 doijeren van eijeren, dan strijckent doer een
here [wrijf het door een paardeharen zeef] tsamen, dan neempt genber, saffraen ende
een wenich wijnazijns ende latet opzieden ende dan latet caudt werden ende dan
overgieten.

218 Over gebraden wildtbraedt
Bosbessen salmen zieden [moet men koken] tot dat zij half ingesooden [ingekookt]
zijn, altijt roeren, dan salmense afsetten ende latense van pas caudt werden [laat ze
precies koud genoeg worden] soo datmense doer een haer strijken mach [zodat men
ze door een paardeharen zeef wrijven
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kan], dan salme(n) nemen twe geheerste [geroosterde] wittebroijen [kadetjes] ende
settense [zet ze] in wijn te weijcke [te weken] ende dan met dat voerseit is
doerstrijcken, dan salmen daer in doen genber, nagelen [kruidnagel], suker ende
kaneel (ƒ.51v) wel onder malcanderen gemenct ende dan salment laten caudt werden
ende daer na over twilbraet [het wildbraad] gieten ende alsment oprichten [als men
het opdienen] wil, soo salmen tragie [trigi*] daer op stroijen.

219 Eenen voghel te verzieden [koken]
Den vogel salmen [moet men] eerst aen tspit [aan het spit] half gaer laten braden
ende dan salmen doen in eenen pot met wijn ende vleijsbrue [vleesnat] ende daer toe
genber, caneel, suker, wijnazijn ende appelen cleijn gehacket met corenten [krenten];
dat salmen onder malcanderen laten zieden soo dattet nat redelijke dick is. Roden
wijn daer in ist beest [is het beste], anders mostmen [moest men] torensol [lakmoes]
daer in doen.

220 Om eennen goeden koeck te maken
Item op een talie* honichs 2 ½ loet* pepers, 5 loet misschaten [nootmuskaat], 5
genbers ende 5 loet nagelen [kruidnagel] ende een half vierendeel loet saffraens.

221 (ƒ.52r) Eenen capoen te verzieden [koken]
Soo salme(n) [moet men] nemen schoon water ende wat specks gehackt of ongehackt,
daer toe wat nagelen [kruidnagel], wat pepers ongebroken in een doecxken gebonden
ende latet soo tsamen sieden [koken], dan doet daer toe genber in stucken gesneden
ende latet tsamen zieden ende alst bijna gaer is, soo salmen daer toe doen een wenich
mijsscatenbloemen [foelie] ende alst gaer is salmen petercelij scherven [snipperen]
ende daer over stroijen.
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222 Peren oft queden [kweeperen of -appelen] in ijpocras [gekruide wijn]
Die peren of queen salmen schellen heel [moet men schillen terwijl ze heel zijn] ende
dan die stelen daer aen laten; die queen salmen ontstucken [in stukken] snijden ende
die kernen [pitten] uuijt doen, die salmen dan doen in eenen anderen pot ende daer
overgieten rooden wijn totse [totdat ze] bedect zijn, dan een goet deel sukers daer in
ende heel nagelen [hele kruidnagels], wildij [als u wilt] caneel daerbij.

223 Peeren in booter gebraden mette stelen
salmen [moet men] daer over stroijen suker, caneel ende een wenich genbers.

224 (ƒ.52r) Om eenen goeden pot ijpocras [gekruide wijn] te maken
Op een quarte* Rijnsch wijns een pondt* sukers, vier loot* caneels, 20 nagelen
[kruidnagels], 2 clauwen genbers [gemberwortels], een wenich mijn [een beetje
minder] foelije dan nagelen, torrensol [lakmoes] na dat u goed dunckt ende latent
sus [laat het zo] eenen halfven dach staen weijcken [weken] ende latent 3 of 4 mael
doer den sack loopen tot dat claer [helder] is; wilmen hem wijt hebben [als men hem
wit hebben wil], soo en salmen [moet men] gheen torrensol daer in doen, dan [maar
alleen] 3 of 4 amandelen stoten [stampen] met wijn onder inden sack.

225 Om eenen achtersten baudt van een scaep te reijden [bereiden]
Ghij sult nemen gruen cruet als te weeten petercelij, self [salie], marioleijn, tijmijaen
[tijm], rosemarijn ende scer-
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vet [snipper het] wel cleijn met wat ruents smeer [rundvet] ende steeket mijdssen
(ƒ.53r) in sijn lijf [steek het midden in zijn lijf] ende siedense [kook het] dan wel
morwe [gaar] ende smorense dan wel cort [laat het dan sudderen totdat er weinig
kooknat meer over is]] ende als ghijse oprijecht [gij ze opdient] soo doeter [doe er]
wat eecks [azijn] in.

226 Om eenen capuen te versmoren met suel [vet keelstuk van varken]
Men sal dat swel [keelstuk] sieden [koken] in water ende snijen dat in lange stucken,
als dat gesmort is [als de kapoen gaar is] soe doetter [doe er] dat swel in met wijn,
genber, nagelen [kruidnagel], rump van noten [nootmuskaat], foelijpoeier ende wat
sukers ende caneels ende als ghijt oprecht [gij het opdient], soo stroijt daer caneel
over.

227 Om pricken te bereijden
Neempt die pricken ende braetse [braad ze] tot datse half genoch [half gaar] sijn ende
leggense [leg ze] in rooden wijn, sietse [kook ze] tot datse genooch sijn ende dan
legtse te drogen ende neempt wittebroot ende roestet dat root wert [rooster het zodat
het bruin wordt], dan legt dat wittebroot in dat nat daer die pricken in gesode [gekookt]
zijn, in die selve wijn, dan (ƒ.53v) nempt caneel, genber, galijgaen [galanga] ende
een lutsken [beetje] foelij ende nagelen [kruidnagel] ende suker ende slaet [wrijf]
dit tsamen doer een stramijn [zeef] ende laettet opsieden [laat het opkoken] ende
giettet [giet het] alsoo over de pricken inde scotel.

228 Item een snoeck te koken
Dat water salmen sieden [moet men koken] ende suijmmen [afschuimen] ende dan
salmen die snoeck opmaken
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[opensnijden] ende schoen wasschen ende gieten daer wijneeck [wijnazijn] op ende
wenden den snoeck daer in omme ende dan terstont inden ketel ghedaen metten
wijneeck; hier machmen [kan men] een baersken oft twe by sieden, ende dan maect
daer een naetken [sausje] op van wijn, suker, safferaen, kaneel, genber.

229 Item vijs [vis] ghebraden
daer op saus met suker, met karenten [krenten] ende met een appelken gesneden ende
in een panneken gebraden met boter ende wijn.

230 (ƒ.54r) Item een kaerper
geschupt ende heel [met schubben en al] gewasschen, dan op gesneden [open
gesneden] ende die gal uuijt gedaen ende dan met sijn bloet ende ingewandt gesooden
[gekookt] met water ende wijn effen bedeckt, ende wittebroot gehaerst [geroosterd]
ende doergeslegen doer een haer [gewreven door een paardeharen zeef] gebrant
[nadat het geroosterd is]. Item dan foelije, nagels [kruidnagel], genber ende een
lutsken [beetje] pepers gestoten [gestampt] daer in gesoden. Item dan een aijun [ui]
cleijn gehackt ende gebraden in boter ende dan opten kaerper gestroeijt ende mede
gesmoort.

231 Om appelvlaen te maeken
Neempt gulden appelen [goudrenetten] gheschelt ende ghesneden ende dan in een
pot ghedaen met wat wijns ende boeters [boter] ende dan laet dan staen smoeren
ende wrijvet [wrijf het] wel cleijn an stucken, doet dan daer half alsoe veel [half
zoveel] gherijft [geraspt] wittebroet in als die appelen sijen [als er appelen zijn]; om
te maeken twe schoettelen [twee schotels], soe moet ghij nemen 5 doeijeren van
eijeren ende ghember ende suijker, doet dit
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alstamen [samen] (ƒ.54r) in die schoetelen ende settet op een coel vier [zet het op
een kolenvuur] ende laet soe staen koeken dattet alsoe stijf is dattet vandie cant licht
[van de kant loslaat], doet dan daer suijker ende caneel over ende smeert die schoetel
eerst met boetter.

232 Om te maeken een kouck
Item ghij sult nemen een menghelen* soete melck ende laet die comen an dat sijen
[op het kookpunt] ende neemen dan een ert schoetel [stenen schotel] vol bottermelck
[karnemelk] ende dan suldij [moet u] nemen 3 eijeren ende doen die twe die witten
uut [2 zonder wit] ende slaense cleijnkens [kluts ze fijn] ende rorense [roer ze] met
die boetermelck ende als die soedte melck an dat sieden [op het kookpunt] is, soe
suldij die boetermelck met die eijeren daer in laeten loepen, maer ghij moet van
dickste van die boetermelck nemen ende van die oiste* ende ghij en moet die melck
niet om roeren ende eer ghijt of neempt [voordat gij het van het vuur afneemt], soe
moet ghijt een paeter noster lanck [zolang als een ‘Onze Vader’ duurt] op dat heet
vuer laeten staen stijven ende dan suldijt [moet u het] of neemen ende settent op
heter asghen [zet het op hete as] ende laetent [laat het] soe (ƒ.55r) langhe staen tot
dat bestaet te heffen [begint te schiften] ofte stremmen, dan suldij nemen eenen
doerslach [zeef] ende neemen dan een schuijmspaen ende leghghent goelijken [leg
het behoorlijk] in den doerslach ende laeten dat soe langhe staen sijpen [uitlekken]
tot dat het weij uut is ende doent dan in een mortier [vijzel] ende stotent [stamp het]
dan wel cleijnkens ende doender dan 8 doeijeren van eijeren in ende stoten die onder
een endeo wrijven dan daer in wittebroet ende doet dan daer in ghesmolten boeter
ende suijker ende menghet al te saemen onder een ende neempt dan een panne ende
doet daer boeter inne ende laet die
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smelten ende doet dan u spijse daer inne ende setse [zet ze] dan op een treeft [driepoot]
met luttel viere [weinig vuur] daer onder endeo leghet dan een ijseren decksel daer
op ende daer veel viers [kooltjes vuur] daer op ende laetet soe staen backen tot dat
sij ghenoech is ende als ghijse [gij ze] dienen wilt soe suldijse op snijden [moet u ze
open snijden] ende ghieten dan daer wat boeteren [boter] in, wildij [als u wilt].

233 (ƒ.55r) Om wijncouken te maken
neempt 6 eijeren ende doet die drie dat witte uut [3 zonder wit] ende slaet [kluts] die
eijeren wel te saemen ende nempt dan 3 of 4 lepel vol wijns daer toe ende nempt dan
gherijft [geraspt] wittebroet ende suijker ende wat ghesmolten boter ende roert dat
dan alte saemen onder een ende dan suldij [moet u] nemen een panne ende doen daer
boeter [boter] inne ende maeken die heet op dat vier [vuur] tot dat sij bruijn bestaet
[begint] te sijn ende nempt dan een eetlepel vol van u [uw] substancije ende doet dat
in die boeter of panne in alle maenijeren of [net alsof] ghij eijeren dopten
[spiegeleieren bakte], te weten hier en daer een eetlepel vol tot dat die panne vol is;
nae dat ghijt veel hebben wilt, daernae soe moecht ghijt veel maeken [naarmate gij
er veel van wilt hebben, kunt gij er veel van maken].

234 Duijtse pappe
Nempt een pooto [pot*] soeten roem of soete melck, maar roem is beter; set den roem
opt (ƒ.56r) vier [vuur] tot dat sij warm is ende neempter [neem er] dan een lepel vol
uutte ende doetter [doe er] een lepel vol bloemen of een hantvol taruwen bloem
[tarwebloem] in, nempt dan 8 of 9 eijeren met dat wit ende doet dit alte saemen doer
een stromijn [zeef], neempt dan een luttel stoffens [een beetje
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van deze substantie] in een leepel ende doetse inde roem die opt vier staet ende
ghietse [giet ze] soe hier soe daer wat ende laetet een luttel stijven, recht oft [alsof
het] brocken waeren ende alsmen over al soe wat gheleijt heft [gelegd heeft], soe
nempt een lepel vol ende ghiet wat ront om den kant al properlijck [netjes], dan
lichttet wat properlijck rontomme van den cant, maer en roert niet om ende laetet
soe staen tot wat stijf is, dan nempt een luttel souts ende doetet daer in oft over,
doetter dan wat veele suijkers over, nemptet dan vanden viere ende laetet wat
vercouden [laat het wat afkoelen], doetet dan properlijck in een schoetel ende settet
soe op die taevel [tafel].

235 Om amandelenpap te maken
neempt amandelen die ghedopt [gepeld] sijn ende (ƒ.56v) stoetse in een mortier
[stamp ze in een vijzel] zeer cleijne ende slaetse doer een stromijn [wrijf ze door een
zeef] met een luttel [beetje] soete melck, ende nae dat [naarmate] ghij melck hebt
daer naer nempt drie of 4 lepelkens bloemen ende menghet die met een weijnich
soete melck ende slaet dat doer een stroemijn ende doetter [doe er] dan suijker in
alsoe veel als u goedt dunckt ende siedet [kook het] dan alsoe langhe tot dat het dicke
is ende gietet dan in schotelkens ende rechtet [dien het] alsoe op die tafale [tafel].

236 Soet melck te maeken
Neempt een pinte* soete melck min of meer, nae dat [naarmate] ghijt maeken wilt,
ende maeket al warm, doetter in [doe erin] een luttel [beetje] azijn dat [zodat het]
stremt, dan hanghet in eenen doeck en laet dat weij uut sijpen [lekken], dan stotet
[stamp het] mit versghe boeter ende suijker saemen in een mortiersteen [stenen vijzel],
dan doet in schoetelen [schotels] ende neempt een luttel op
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een schuijmspaen ende laet soe doer drupen [door de gaatjes druipen] ghelijck oft
wormkens waeren op die cant van die schoetel ront omme.

237 Om een snoeck te sijen [koken] op sijn Spaens
ghij sult den snoeck sieden [koken] ende dan nempt (ƒ.59r) wat wijns ende laemoenen
[citroenen] an schijven ghesnedeno, met sofferaen, ghember, nagelen [kruidnagel];
die wijn sult ghij menghen met wat waeters ende daer toe boeter [boter] ghedaen
ende te saemen ghestoeft ende daer den snoeck dan in gheleijt.

238 (ƒ.60r) Om nat [saus] te maken
Neempt een stoop* suete [zoete] melck ende een half pijnte [pint*] suete sane [room].

239 Om wafelen te maken
Men sal nemen een myengelen [mengelen*] suete [zoete] melck ende makense [maak
ze] warm ende een pondt* botteren [boter] gesmolten ende gyeten [giet] die botter
inde suete melc ende dan salme(n) [moet men] nemen gebuylde blommen (ƒ.60v)
ende dat salme(n) tsamen menghen ende dan salme(n) nemen 10 eyeren, twe met
het wyet [wit] ende ander acht niet dan die doyeren; dese 10 eyeren voerseit salmen
tsamen in een potken cloppen met een wenich sout ende mengent [meng het] dan by
de ander al te hoop samen in eenen pot ende dan salme(n) nemen eenen halfven lepel
gesten [gist] ende sult ghy mengen gelyc dunne pap diemen [die men] eet ende dan
salment van wers [opnieuw] byden vier [bij het vuur] setten om te reysen.

240 Om pap te maken van melcke
Men sal nemen soedte saenne [zoete room] ende laten die
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sieden [koken]. Maer eer ghyt [gij het] laet sieden, soo sult ghij gereet maken crumen
van wyt [wit] broot, doeyeren van eyeren met wat blommen ende suijker, dat onder
een geruert [geroerd] ende dan alsoo saen als [zodra] dat die saenne opziet, soo sult
ghyt alte hoop [samen] in doen ende laten dan een wenich zieden, doeter [doe er]
oock een luttel [beetje] saffraens in ende gelieftet u, ghy moechter [kunt er] daden
[dadels] in doen.

241 Om te maken orgemonde*
Nemt een handtvol gepelde gerste en die suldij [moet u] laten zieden [koken] een
wenijch ende dan suldijse stoten [moet u ze stampen] ende doense doer een (ƒ.57r)
stramijn [wrijf ze door een zeef] ende wat amandelen mede ende dan suldij nemen
goet weresop [kooknat van hamelenvlees] ende latent [laat het] daer mede opsieden
ende ijst vridach [als het vrijdag is] soo nemt schoon water ende latet daer mede
opzieden, met een wenijch suijker, ende ist sake dat men nijet wel gheclapen en can
[als men niet goed slapen kan], soo nemt wijt mancopsaet [witte-papaverzaad] een
wenijch ende doettet [doe het] daer mede in ende drijncket al soo werme als ghij
moecht [drink het zo warm als u kunt].

242 Om rijsten pannekoeken te maken
Nemt een vierendel pondts* rijs ende maect hem wel schoon ende wast hem in schoon
water ende settem dan te vier [zet hem dan op het vuur] met een mengele* suete
melcx [zoete melk] ende laet hem sieden [koken] een urre [uur] oft anderhalf op een
coel vier [kolenvuur] ende rueret [roer het] wel om dattet niet aen en berne [aanbrandt]
ende settet [zet het] dan wech van tvier ende laettet soo staen dach ende nacht; eer
ghijse [voordat u ze] maeckt, als ghijse maken wilt, soo sult ghij de rijst ontwe [stuk]
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vrijven met eenen lepel (ƒ.58r) ende dan sult ghij nemen 12 eijeren met wit met al
ende cloppense wel met saudt ende ruerense [roer ze] metten rijst ende nempt dan
soo veel weijtenblommen [tarwebloem] als u dunct dat genoch is ende rueret onder
een soo dycke ende soo dunne als ander pannekoeken.

243 Om een capoen te braden op sijn Spaens
Nemt een half pondt* rosijnen ende nemt soo veel versch speck alst u gelieft ende
nemt soo veel loock [knoflook] alst u gelieft ende hacket [hak het] metten speck ende
menget [meng het] dan metten rosijnen onder een ende steket [steek het] inde capoen;
is de capoen niet volo genoch, soo muecht ghij der [kunt u er] wat boteren mede in
steken.

244 Om orgemonde* te maken
Nempt een handtvol gepelde gerst, prumen van Damast [kwetsen], rosynen, vygen,
calyssyhaut [zoethout], hysoep [hysop] ende sukerey suyker*, gesoden [gekookt]
met lopende water [stromend water]; dese tysayne [gerstewater] is goet voer heete
cortsse [koorts].

245 (ƒ.58r) Om soop* te maken
Ghy sult nemen 7 of 8 leveren van capoenen ende sietse [kook ze] wel morwe [gaar]
in schoon water ende nemtse [neem ze] dan uuijt den selven water ende stootse
[stamp ze] in eenen mortiersteen [stenen vijzel] weel cleijn ende slaetse dan door
een stramijn [wrijf ze dan door een zeef] ende wilt ghij, ghij muechter [als u wilt,
kunt u er] een wenijch loocx [knoflook] mede doer doen met soop [kooknat] van
capoen oft scapenvlees, nemt dan negelpoeyer [gemalen kruidnagel], peperpoeyer,
gengberpoeyer [gemberpoeder] ende wat musschatenpoeyer [gemalen
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nootmuskaat] ende een luttel [beetje] saffraens ende menckt [meng] dit te samen in
dat selve nat nae dat ghijt [naarmate u het] sterck hebben wilt; daer nae nemt
wittebroot daer af dat [waarvan] ghij u soop [uw soepbrood] maken wilt ende weijndel
[wentel] het in geslagen eijer ende maect daer af geweijndtech broot [wentelteefjes],
dan nemt wat kaes cleijn gescrapt ende stroijt wat op den bodem vande scotel daer
ghij die soop [gerecht van soep op brood] in maken wilt, dan nemt dat broot ende
lecter een lage af [leg er een laag van] inde scotel ende dan een lage sausijsen (ƒ.62r)
ende carbonaden; dese sausijssen ende carbonaden ijerst [eerst] op den rooster
gebraden, dan die sausijskens aen stucken gebroken soo groot ende cleijn alst u
belieft, nemt noch gebraden capoen ende gebraden conijn ende ander wijlt gebraden
[gebraden wild] dat u gelieft ende haudet [hak het] aen stucken soo groot ende soo
cleyn alst u goet dunct ende siet [kook] dat tsamen met vers vlees, soop [kooknat]
van capoen oft ander ende legt van elcx wat van lage te lage opt broot tot dat u scotel
vol is ende stroyt oock van lage tot lage kees [kaas] met gengberpoeyer, dan nemt
het soop voerseit ende doetet [doe het] in die selve scotel ende settet dan op tvier
[zet het dan op het vuur] ende deckt die scotel toe met een ijseren decksel oft een
eerden teest [stenen bak] ende doeter [doe er] vier [vuur] boven op ende laetet soo
lanck staen sieden tot dat u dunct dat genoch [klaar] is, dan nemt ander half pondt*
versche ruesel [reuzel], hebt ghij geen ruesel soo muech ghij [dan kunt u] vers speck
nemen ende hacket wel cleyn ende doetet dan te vier in eenen schonen pot ende latet
staen smelten; alst gesmolten is, soo settet van tvier ende latet staen claren [helder
worden]; als ghij de soop ten tafel dienen wilt, soo sult ghij dat smeer claer af gyeten
[het vet helder afgieten] in een yseren panne ende maeckent sieent heet [maak het
kokend heet]
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ende gietet soo over die selve soop.

246 (ƒ.59r) Om te maken een goede pasteije
Men sal nemen een uurboert [uierboord] van een koe of een goede ossentonghe ende
men sal nemen enen koevoet ende sieden [koken] dit wel moruwe [gaar], dan salmense
[moet men ze] snijden soe cleijn als men mach [kan] of hacken, dan salmen nemen
het meerch [merg] van een runt ende en kondij gheen merch ghecrijghen, soe nempt
dat smeer van dat nijerbreijt [niervet] van een osse, nempt dan corenten [krenten],
anderhalf loet* caneels, een loet gembers, een vierendeel loet foelge [foelie] ende
soe veel suijkers dat u dunckt dat soet ghenoech is ende wat souts, minghet [meng]
dit al te saemen ende legghet [leg] dit al te saemen in een pasteije ende laetse [laat
ze] soe backen, maer daer moet wat veel vets in sijn.

247 (ƒ.59v) Om pruijmen confijten
Item 6 pont* pruijmen, 3 pont suijkers; die pruijmen sult ghij legghen in eenen test
[bak] met gaeteren [gaatjes] ende selt die setten in eenen oven daer dat broet uut es,
maer ghij sult die test met gaeteren in eenen anderen test setten om dat nat te raede
te houden [te bewaren] ende als die pruijmen een wijl in dien oven ghestaen hebben
dat [zodat] het nat uutlopt, soe sult ghij die pruijmen ende dat nat uut den oven nemen
ende ghi sult gaen nemen een pint* waeters ende een lapken tornesols [doekje
gedrenkt in lakmoes] om wat veruwe [kleur] te gheven, dan doet u [uw] nat dat uut
die pruijmen ghelopen is in dat waeter ende uwen suijker mede, laet dat wat te saemen
sijen [koken] ende als dat wat ghesoeden [gekookt] heft, soe doet die pruijmen daer
in ende laet dat sien [koken] tot dat et heel van een schoetel licht [in zijn geheel van
een schotel loslaat], doeghet [doe het] dan in u testen.
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248 Om geleij te maeken
Item nempt een pot* goede Rinse wijns [rijnwijn] ende een croes* soete melckx, een
pont* suijkers, 3 claukens [wortels van] gembers ende wat caeneels, een luttel [beetje]
greijns [kardemom] ende dat cruijt [specerijen] ghestoten [gestampt] ende dat dan
doer eenen sack te saemen (ƒ.60r) laeten loepen alsoe lanck tot dat al heel claer
[helder] is; hier toe suit ghij nemen 7 loet* huijsblas [vislijm] die heel cleijn ghepluckt
[gesnipperd] ende in reghenwaeter ghewasen [gewassen (is)] ende ghenomen soe
veel reghenwaters dat schoen is, dat den huijsblas bedeckt is, dan sult ghij hem op
et vier [vuur] setten tot dat den huijsblas ghesmolten is, maer et en moet niet sien
[koken]; dan sult ghij hem doer slaen [door een zeef wrijven] met uwen wijn ende
roerent om, dan salmen [moet men] hem gaen ghieten.

249 (ƒ.60r) Om blamengyer [blancmanger*] inde vasten* te maken
Nempt rijstenmeel ende syet [kook] dat met suete [zoete] melck ende doeter suyker
ende rooswater in na uwen goetduncken, ende gelievet u, ghy muechter [gij kunt er]
eyer met in doen [eieren bij doen].

250 (ƒ.61r) Om een snock [snoek] te stoven
Nemt den snock ende snijtten [snijd hem] in stucken en wast hem schoon ende doet
daer wat saudts [zout] over ende nemt dan twe oft drye aiuijnen [uien] ende snijt die
met scyven, siet [kook] die in schoon water, dan doetter [doe er] uwen snoock in
ende doet daer 3 grote lepelen pureye van herweten [erwtennat] in dat claer [helder]
is; dat nat sult ghy maken na dat ghy lanck [naarmate gij het dun] hebben wilt ende
na dat den snock groet [naarmate de
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snoek groot] is, dan doet dat sop [kooknat] doer een stramyn [zeef] ende doetter [doe
er] in wat verssche boter met wat heel [ongemalen] pepers ende foelye ende
gengbaerpoeyer [gemberpoeder], laet dyt tsamen stoven. Maer doetter oock wat
vergus [zuur sap] by.

251 Om een nat [saus] op een capoen
Nemt wyttebroot ende snyt die korsten af ende brect [wrijf] die crumen in fyn boellon
[vleesnat] en stoet [stamp] daer wat amandelen in ende doet dat al tsamen doer een
stramyn [zeef], doet dan daer vanden besten wijn in ende 4 oft 5 doyeren van eijeren
oft meet oft myen [min], na dat ghijts veel maken wilt [naargelang van de hoeveelheid
die u wilt maken] [ƒ.61v) ende doetter [doe er] caneel ende gengbaerpoeyer
[gemberpoeder] in, doeget [doe het] dan yerst [eerst] alte samen doer een stramijn,
dan doetter suycker in ende maerck [merg], laet dat samen sieden [koken] met den
kapoen.

252 Noch een ander
Nemt boellon [vleesnat] en weeckt daer in wijt [wit] broot, nemt veel doeyeren van
eyeren ende wyn ende vergus [zuur sap], versche boter, foelye ende gengbaerpoyer
[gemberpoeder], doet dyt alte samen doer [wrijf dit samen door een zeef] ende laet
dat tsamen opsieden [opkoken] met uwen capoen; ghy doetter [doet er] oock wel
stucken van hutspot [stoofpot van vlees] by.

253 Item noch een ander
Men sal ierst mael [eerst] den capoen wel sieden [koken] met 2 oft 3 stucken runtvlees,
dan salme(n) [moet men] nemen het sop [kooknat] ende doent [doe het] in een teelle
[vuurvaste schotel], daer salmen dan in doen crumen van wit broot, doeijeren van
eijeren, verguys [zuur
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sap], Rijnsche wijn [rijnwijn] ende wat gengbaerpoeyers [gemberpoeder], dat tsamen
doergedaen [door een zeef gewreven] ende dan salment in eenen pot oft teylle
[vuurvaste schotel] doen met den selven capoen ende laet hem opsieden ende sout
hem soot [zoals het] behoordt.

254 Om te maken een heel browet [gebonden saus] om op vleesdagen te
dienen [op te dienen]
(ƒ.57r) Men sal nemen were vleessop [kooknat van ramsvlees], een wenych safferaens,
gengbaerpoeijer [gemberpoeder] ende verguijs [zuur sap], dijt salmen te samen laten
sieden [koken], dan sult ghy nemen crumen van wittebroot, doyeren van eyeren ende
rueren [roeren] dat wel tsamen in een scotel, dan sult ghijt [gij het] int bruwet [in de
saus] doen ende dan onder een roeren ende tsamen laten sieden.

255 (ƒ.62v) Om gebacken scellen van aeraengen [pomeransen] in suker te
maaken
Item men sal neemen 6 groote appelen [pomeransen] ende scellen dat geel buijten
wel druuechgen [droog, zonder vruchtvlees] af ende dan salmen [moet men] die
scellen in vierdelen [vier stukken] scnijden ende latense [laat ze] in een keetel mit
water wel ruijm sieden [koken] tot datse wel morve [zacht] sijn ende neemet dan die
scellen in een scottel [schotel] ende setse [zet ze] eenen nacht te droeegren [drogen]
ende neemet dan een vlacke Cuelssce panne [lage Keulse pot] ende met [daarbij]
een pont* vanden alderen besten suker ende doen daer een goet ruemerken [roemer]
roeswaters in ende smeltent mit eene [smelt het helemaal] wel coel [heel lauw] ende
legghen die scalen [schillen] daer in ende latent mitten eersten [laat het eerst] wel
relicken stijf [tamelijk stevig] sieden ende weijnen [draai] die scellen wel om
properkins [netjes] mit een
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spaentgen [houten roerspaan] ende (ƒ.63r) latent mitter tijt coelder [zachter] sieden
zoo lang tot dat den suker te samen versooden [verkookt] is ende dan salmense [moet
men ze] mit die pan een nacht wech setten ende dan neemtse des anderen dages ende
setse [zet ze] op een coel [lauwe] assche ende laetse daer in staen droogen properlick,
mer wacht [let op] dat se aen die pan niet en backet ende laetse dan in die lucht in
een sacxken [zakje] staen droegen of des wijnters moecht ghijse [kunt u ze] op een
leij leggen ende leggense [leg ze] op een stoefken [stoofje] ende doen daer een
weijnichgen vuers in.

256 Om moerellen in suker te sulten [inmaken]
Men sal neemen die kersen ende scnijden die steelen half af ende doense [doe ze] in
een aerden pan [stenen pot] niet dick op malcanderen ende settense coel [zet ze lauw]
op coolen soo lang tot dat daer nat uut comet ende doen dan daer wel [royaal] suker
in dat het nat cieroept [siroop wordt] ende rueeren [roer] die pan allegang [zonder
ophouden] om opdat daer niet aen (ƒ.63v) en gaet sitten ende latense [laat ze] soo
lang coel staen sieden [zacht staan koken] tot dat se wel bruijn sijn ende bestaen te
rijten [beginnen te barsten] ende dan salmense [moet men ze] in een glaest potgen
[geglazuurd potje] doen ende stroijen daer dan op die kersen wel dick van suker ende
bijndent [bindt het] dan wel dicht toe.

257 Om goede cieroep van fiolen [viooltjes] te maken
Item men sal neemen een half mingelen [mengelen*] stroemwaters [stromend water]
ende zoe vuel [veel] fijolen alsmen crijgen can ende wasschense [was ze] scoen ende
doense [doe ze] in een nij potgen [schoon potje] mit dat water te vuer ende stoppen
dat potgen dicht toe ende siedent op [kook het op] ende latent [laat het] dan gedeckt
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staen tot dat het bijnae caut is ende dan salment [moet men het] stijf [stevig] doer
eenen doeck sclaen [wrijven] ende vringent groen [wring de steeltjes en blaadjes]
scoen uut, ende en heefmen mitten eersten niet fijolen ghenoch [als men de eerste
keer geen viooltjes genoeg heeft], soo machmen [kan men] des anderen dages wel
meer met het selfde nat (ƒ.64r) opsieden want men moet wel 6 loeijt* fijolen eerst
in dat water sieden eer men den suker daer in mach doen, ende dan salmen neemen
een pont* sukers ende doen dit in het nat ende neemen dan noch 3 loeijt fiolen ende
scnijden die dat groen onder wel scoen af ende doen die in dat nat ende latense [laat
ze] een goede wijl mede sieden, dan soo sult gij u cieroep havenen [uw siroop
behandelen] met wit van eij als dat behoert ende vringet stijf doer eenen doeck mit
een cruijssentgent [croes*] roeswaters doer ende settent [zet het] dan weder op het
vuer ende latent sieden tot dat het dick ghenoech is ende soe salment wech setten in
een canneken.

258 (ƒ.65r) Om een sop [soepbrood] onder een ghebraden entvogel [eend]
nemet 4 ronde sneden van scoenbroet [wittebrood] ende rostet een veijnich [rooster
het een beetje] dattet een lutelken stijf [beetje knappend] is mer niet roet [bruin
gebrand], dan leget [leg het] in die pan onder den vogel alst den vogel meer dan 1
yaer is ende laet een veijnich dropen [bedruip het een beetje] in die pan ende ghiet
daer dan suete [zoete] melck met 2 of 3 vitten ve(...) [witte ... ] aen ronde scijven
ghesneden daerin, die romen opghesoden mit een over dat broet gegoten [waarbij de
room na te zijn opgekookt meteen over het brood wordt gegoten] ende latet staen
stijven in die pan ende doet een lutel botter [beetje boter] in een lepel ende droept
[bedruip] den vogel daer somtijs mede dat die sop [zodat het soep-
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brood] een veijnich vet verde [wordt] ende leget [leg] dan die sop soe heet in die
scottel als ghij cunt ende den vogel daer boven op ende setse [zet het] op die tafel al
verm [warm] ende of die sop niet stijf ghenoch van dat vier en vort [als het soepbrood
niet stijf genoeg wordt door het vuur], soe doet vat viers [wat vuur] onder die pan.

259 (ƒ.66r) Om een nat over een ghesoden [gekookte] cappoen
neempt crakebesen [blauwe bosbessen] ende die selfde bessen mit wijn ende mit wat
nat van die cappoen ghesoeden [gekookt] ende dan doergheslagen [door een zeef
gewreven] ende suker ende caneel ende gijmber [gember] naden mont [naar smaak]
ende daer twee of drie sneden wittebroet gheroest [geroosterd] ende in die schotel
gheliet [gelegd] ende die cappoen daer boven op ende dat nat daer over goeten
[gegoten] ende doeren [dooiers] van eijeren ende wittebroet mede doerghesleghen.

260 Om een fricasse* te maken van een cousouver [koeie-uier]
neempt van dat selve vleis ende hackt al clien [klein] ende settet opt vier [zet het op
het vuur] mit wat roeswaters ende wit versuis [zuur sap] of wijn en een lemoen
[citroen] clien ghesneden mit wat boter ende dat tesamen ghestoeft [gestoofd]; vant
selve noch, in stee van [in plaats van] lemon neempt lock [knoflook].

261 Om een sous te maken van moerbesen
neempt moerbesen ende sitse [kook ze] op mit wijn ende neempt een sne wittebroet
of twee ende dat gheroest [geroosterd] ende in dat selve nat te vieke gheliet [te weken
gelegd] ende dit alle te samen doergheslaghen [door een zeef gewreven] en dan suker
nu naden mont [naar smaak] ende dint [serveer het] tot alle ghebraden.
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262 Om een eijerkese te maken
neempt een mingelen [mengelen*] romen [room] ende sees [zes] eijerren, die vier
mit wijt [wit] ende die twee sonder wijt, ende slatse wel clien [kluts ze goed fijn]
mit een luttel [beetje] sout ende sietse [kook ze] te samen ende mackt daer een kese
af [maak daar een kaas van].

263 (ƒ.66r) Om kodt [ricotta] te maken
neempt twee mingelen [mengelen*] romen [room] ende sedt opt vier [zet het op het
vuur] in eenen schonen pot ende so haest alst [zodra het] begint te sieden [koken],
so neempt twee cetlepelen voel [vol] fliereeck [vlierazijn] ende settet dan vant vier
[neem het dan van het vuur af] ende alst bi een gheschoten [gestremd] is, so sult ghijt
doen in eenen schonen dock ende hanget op also lange tot dat vie [wei] schoen uut
is ende neempt dan die vrongelen [kwark] ende slatse daen [wrijf ze dan] doer een
schoen dock [schone doek] of een stromijn [zeef] met twee doeren [dooiers] van
eijeren, al so dick als ghij cont, tot dat u dunck dat te dick is, so moget ghij [dan kunt
u] wat romen nemen, ende doet daer in suker ende witte gijmber [gember] naden
mont [naar smaak].

264 Om rutins kese [klonterkaas] te maken
neempt een miggelen [mengelen*] rutijn [geschifte melk] die wel goet is ende doet
in eenen schonen dock ende laet so lange hangen tot dat vie [wei] schoen af is ende
doe dan die vrongelen [kwark] in eenen schonen teest [bak] ende ruet [roer] daen
daer in drie doeren [dooiers] van eijeren mit roeswater ende suker naden mont [naar
smaak] ende doet dan in de keesvat.

265 Om een crisbessen sop [kruisbessen-nat] te maken
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neempt een hantvoel crisbessen die half rijp sijn, min of meer na dat [naarmate] ghij
schotelen hebben wilt ende setse opt vier [zet ze op het vuur] in een schoen eerden
[stenen] pot mit witte wijn ende mit schoen water, nem meer wijn dan water ende
redelike weel [tamelijk veel] boter ende suker naden mont [naar smaak] ende latet
[laat het] samen staen sieden [koken] so lange dat u dunck dat die besen moerue
verden [gaar worden] (ƒ.67r) sonder breken ende dan schoen wit broet ende snit aen
sneden ende legt op den roester ende latet roesten [laat het roosteren] so lagge [lang]
alst u goet dunck ende leggen dan in een schoen schotel ende giet dan desen voersiede
nat daer mit besen mit alle [met bessen en al] ende dan suker ende caneel daer over
gestroet ende so ghedint [opgediend] ter tafele.

266 Om een coppoen [kapoen] mit lamoen [citroen] te coken
nemt een coppoen ende laet hem wel haelf gaer sieden [koken], dan nempt een
miegelen [mengelen*] witte wijn ende wat waters van den coppoen ende doet den
coppoen daer in ende dan drie lamoen ghesneden aen schijven ende dan foeli
ghebroken aen stusskens [in stukjes] ende dan een clauken gijmbers [gemberwortel]
ghesneden ende boter ende suker naden mont [naar smaak].

267 Om wat te maken van (...)
nempt criessbessen [kruisbessen] ende sietse [kook ze] (...) water ende nempt dan
(...) in wat wittebroet ende (...) van eijeren tot een (...) tsamen doer een (...) maer
doet daer (...) wel dat niet (...) ende dint soe [dien het zo op].
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Vertaling van recept 117 en 118

117 Om pomeransen in hun geheel te confijten
moet men de vruchten eerst in hun geheel schillen en het wit rondom het vruchtvlees
zover mogelijk wegsnijden, zodat er niets anders overblijft dan het eigenlijke hart
van de vrucht, maar men moet oppassen dat men niet in het vruchtvlees snijdt, want
dan zou het sap eruit lopen. En dan moet men siroop maken en als die gezuiverd is,
moet men haar een beetje laten koken op een zacht vuur totdat de genoemde
pomeransen helemaal zacht zijn geworden zonder te breken; neem vervolgens de
genoemde pomeransen uit de siroop en leg ze op een schotel om af te koelen, en
vervolgens moet men opnieuw siroop maken en die zuiveren en op een zacht vuur
laten koken, en deze siroop moet sterker worden ingekookt dan de vorige; en als ze
goed is ingekookt, neem dan het kooksel van het vuur en doe het in iets wat schoon
is totdat het koud is, doe dan uw pomeransen in een schone pot en giet uw siroop
erop en zo zullen ze goed zijn.

118 Om pomeransschillen te confijten
moet men de vruchten eerst in vier kwarten schillen en al het wit van de schil
wegsnijden totdat er niets anders overblijft dan het geel [de oranje-gele buitenkant
van de schil]; neem dan een mooie diepe schotel vol koud en schoon water en doe
uw schillen in dat water om ze drie of vier dagen te laten weken totdat de schillen
niet meet bitter zijn, en men moet dat water minstens eenmaal per dag verversen, en
vervolgens moet men ze uit dat water nemen en doe ze in een kookpot vol water op
het vuur en laat ze heel goed koken, en als u denkt dat uw schillen niet zacht genoeg
zijn, kunt u het water nog eens verversen terwijl u ze tweeof driemaal kookt; en als
ze een flinke tijd gekookt hebben, neem ze dan van het vuur en leg ze in een schotel
buiten het water, en als dat gebeurd is, ga dan suikersiroop maken, en als die siroop
gezuiverd is en voor de helft gekookt, doe
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dan uw schillen in die siroop. En als dat gebeurd is, haal uw schillen [dan weer] uit
de siroop en laat uw siroop op een zacht vuur zo sterk inkoken dat men er een draad
van kan trekken van de ene vinger naar de andere, en neem het kooksel dan van het
vuur en doe het in een schone pot en laat het daarin afkoelen en doe dan uw schillen
in een nieuwe pot en giet uw siroop daarop tot ze boven de genoemde schillen drijft,
en zo zullen ze goed zijn.
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Glossarium en index

In dit glossarium wordt telkens tussen ( ) verwezen naar de nummers van de recepten.
Niet alle middelnederlandse varianten van een woord zijn steeds opgenomen, maar
er is naar gestreefd, de meest voorkomende vormen wel te geven, niet altijd in
alfabetische volgorde; als er meer varianten zijn, is dit aangegeven met e.a. (en
andere). Termen die meer dan twintig keer voorkomen, zijn aangeduid met (passim).
Voor vollediger literatuuropgaven raadplege men de noten bij de Inleiding.
achterhammen (26): achterham, zie ook hamme(n) en hespe.
aenbarnen, aen bernen (22, 82, 216, 242): aanbranden.
aenrichten (216): opdienen; zie ook dienen en oprechten en rechten.
agramonie (138): agrimonie, Agrimonia eupatoria L.
alant (145), alantwortel (144): Inula helenium L.
alssen (138): alsem, Artemisia absinthium L.; Roomsche alsen (140): Artemisia
pontica L.
amandelen (passim): amandelen, vruchten van Prunus amygdalus Stokes.
amandel(en)melck (66, 78, 79, 80, 81, 83): gepelde en vervolgens gestampte
amandelen, aangeroerd met water of ander vocht tot een melkachtige vloeistof.
ameldonc (36): tarwemeel.
an dat sijen, an dat sieden (232): op het kookpunt; zie ook: up tzieden.
anghuun, anyun, aieun e.a. (67, 91, 95, 160, 180, 190, 191, 193, 230,
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250), juns (23), uden (101): ui, uien, Allium cepa L.
anijszaet (144): zaad van anijs, Pimpinella anisum L.
appel (29, 32, 49, 58, 70, 75, 79, 104, 133, 137, 139, 219, 229); gulden appel
(231): appel, vrucht van Pyrus malus L.; guldeling, zie gulden.
appelmoes (65, 73): appelmoes.
appelrefoelkijns (41): appelflappen.
appelvlaen (231): appelvlaai.
aragée, pastaijen (168): een pastei met een vulling van kapoen en kalfsvlees,
samen gaar gekookt met spek en vermengd met merg, suiker, dadels,
hardgekookte eidooiers en verjus; een mengsel dat doet denken aan de ‘brouet
rappé’ uit de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967 p.
153). Of ‘aragée’ een verbastering is van ‘rappé’ durven wij niet uit te maken.
De herkomst van beide namen is ons onbekend.
aranghen, araengen, aerangen e.a., appel van (39, 40, 54, 255), araengijappel
(105, 199, 201), pommes d'orenges (117): pomerans, een citrusvrucht met dikke
bittere schil en zoetzuur vruchtvlees, Citrus aurantium L. var.amara.
araengescalen (84), pelures d'orenges (118): schillen van pomerans.
assche (115, 255): as.
aude asschen (115): blijkens het gedrukte Coc-boeck, W nr 289, moet hier
‘houtasschen’ staan, dus as van een houtvuur.
azijn, asijn, esijn (8, 20, 26, 39, 47, 48, 50, 67, 68, 93, 180, 190, 202, 203, 236):
azijn; zie ook edick en wijnazijn en wijnedick.
backen (passim): bakken in de oven of in een pan met boter of in een wafelijzer.
baersken (228): kleine baars, een zoetwatervis, Perca fluviatilis.
Bamis (141): het feest van Sint-Bavo, 1 oktober.
banck (27): plank.
bancket (31): gesorteerd gebak; zie ook geback.
bant (82): bindmiddel; welk bindmiddel hier is gebruikt, is niet duidelijk. Naast
vislijm en ‘beerswel’ (zie beersvleijsch) komen gemalen klokhuizen van
kwee-appelen in aanmerking, die als bindmiddel voor een gelei worden
aanbevolen in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege p. 161, nr VIII
33). Zie ook husbas en suel en sukerey(de).
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bartange, souse (40): een saus van amandelmoes met broodkruim en sap van
pomeransen, gezeefd met witte wijn en op smaak gebracht met suiker; item in
het gedrukte Coc-boeck, W nr 87. De naam moet wel sterk zijn verbasterd, maar
het recept is zeer verwant met het ‘versusum in de vasten’ uit Eenen nyeuwen
coock boeck (ed. Cockx-Indestege, p. 189, nr IX 22). Alleen is daar verjus
gebruikt (waaraan het recept zijn naam dankt) en hier witte wijn.
bastaert (78, 94, 106, 108, 173): zoete wijn; zie ook wijn.
beersvleijsch (28): vlees, met name het vette keelstuk, van een beer, een
mannetjesvarken, dat vooral om zijn bindkracht werd gebruikt; het werd ook
‘beerswel’ genoemd. Zie ook suel en sukerey(de) en sult en vercken(-).
begerseken (begerselen?) (209): moet, volgens de tekst, ‘drogen’ of ‘uitlekken’
betekenen, maar het woord zelf is duister. - seken zou ‘seiken’ (= filtreren)
kunnen zijn.
beker (216): beker, gebruikt als vochtmaat.
bert (114): plank.
besijen (154): bessen.
beslaen (163): vermengen om beslag te maken.
bestrijct (163): bestrijk, smeer in; zie ook strict.
bestroyen (162): bestrooien; zie ook stroeyen.
bi een gheschoten (263): gestremd; zie ook stremmen.
bier (67, 87, 88, 89, 101): bier.
bijnden (21, 26, 27, 54, 61, 64, 82, 95, 112, 197, 206): binden, stijf worden.
bijnden, binnen (21, 145, 207): vastbinden; bijndent toe (256): bind het dicht.
blamegeer (2), blamegier (30, 77), blamengier (45), blanmegier (181),
blammegier (189), blamengyer (249): blancmanger, een gerecht van
amandelmelk (zie aldaar) en kip, gekruid met specerijen en/of suiker, dat
gangbaar was in alle landen van middeleeuws West-Europa. Een recept ervoor
is ook te vinden in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed.
1967, p.192), in het Notabel Boecxken nr 2, en in Eenen nyeuwen coock boeck
(ed. Cockx-Indestege, p.155-156, nrs VIII 15, 16, 17, 18, 19). Verscheidene van
onze recepten komen terug in het gedrukte Coc-boeck, W nrs 2, 3, 5, 83, 86 en
eventueel 268.
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bloem, blommen (72, 80, 96, 129, 132, 161, 178, 181, 234, 239): bloem.
bloet (209, 212, 230): bloed (van een vis).
bloetlau(we) (98, 99): lauwwarm.
bodine (192): vermoedelijk een verschrijving voor ‘dodine’, een saus van
wisselende samenstelling over gevogelte, in ons geval gemaakt van melk,
amandelmoes, broodkruim, gember, suiker en scharlei (of salie); een recept
voor een ‘dodine de layt’ over gevogelte, gemaakt van melk, eidooiers, gember
en suiker, is te vinden in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent
(ed. 1967, p.177-178); zie ook dondeijne.
boelkyns cruyt (138): leverkruid, Hepatica nobilis Gars.
boete (116): vat.
boijlon, boulion, boellon (161, 200, 251, 252): bouillon, kooknat.
borbonnose (72), borbonoes (134), bourbonose (205): uit Bourbon. Vulling
voor een taart, bestaande uit melk of room met boter, bloem, eidooiers en suiker;
in de vastentijd te vervangen door amandelmoes met lever van kabeljauw.
Recepten voor een ‘tartre bourbonnaise’ zijn ook te vinden in de 15de-eeuwse
druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967, p.173, 175) en later in het
gedrukte Coc-boeck, W nr 31.
bosbessen (218): bosbessen, Vaccinium myrtillus L.; zie ook crakebesen.
boter, botter, boeter (passim): boter.
botermelck, bottermelck, boetermelck (98, 232): karnemelk.
braden (passim): braden aan het spit of in een pan of op het rooster, waarbij vet
vrijkomt; enkele keren (223, 229, 230) wordt er gebraden in boter; zie ook
smeer.
bradre, taerte (73): een taart met een vulling van appelmoes, room en eieren.
Het gedrukte Coc-boeck, W nr 33, heeft ‘Taerte Viadre’, kennelijk een
verbastering van ‘bradre’. Uit oud-Normandisch/Picardisch ‘badrée’, ‘badreye’,
‘marmelade de pommes ou de poires qu'on étend sur les pâtisseries’ (Littré).
braessem (16,17): brasem, een zoetwatervis, Abramis brama.
braetpeeren (35): stoofperen; zie ook peeren.
breecken, breken (98, 99, 112, 122, 129, 134, 161, 164, 177, 178, 251),
gebroecken (96, 99): fijn wrijven, vermengen.
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breken (113, 183, 265), gebroken (79): barsten, kapot koken.
breken, gebroken (245): in stukken breken, gebroken.
broet, broot (153, 155, 173): brooddeeg.
broot, broet (9, 26, 39, 46, 47, 48, 51, 67, 68, 69, 94, 95, 101, 187, 189, 190,
247, 258, 265): brood.
brootsuijker (109, 203): suiker die geschraapt was van een kegelvormig
suikerbrood, de meest gangbare vorm waarin de geraffineerde rietsuiker aan de
markt kwam; zie ook meelsuker.
brue (216, 217): kooknat van vlees; zie ook vleijsbrue.
bruen (209); gebroeijden (180): tegen de kook brengen, laten broeien; verhitte
(olie).
bruet (5, 6, 7, 10, 24, 46), browet, bruwet (254): ragout of gebonden saus.
bruet fullet (46): voor het eerste lid, zie bruet; het tweede lid is onbekend;
nergens in oudere kookboeken hebben wij een recept met deze naam
aangetroffen. Later staat het in het gedrukte Coc-boeck, W nr 90, als
‘Bruetfuleet’.
bruijn, bruyn (47, 102, 153, 193, 233, 256): bruin.
butocken (180): deel van een vis of naam van een vis? Betekenis en oorsprong
zijn onduidelijk; het gedrukte Coc-boeck, W nr 124, heeft hiervoor ‘Koppen’
(van Cabeliau). In een opsomming van vissoorten komt de (meervouds)vorm
‘putocx’ voor (Middelnederlandsch Woordenboek VI: Invent, v. Br. 4, 434). In
het Engels is ‘buttock’ sinds 1300 geattesteerd als ‘romp van mens of dier’
(Oxford English Dictionary II).
cabbel(t)iau (69, 134, 170, 180, 193): kabeljauw, een zeevis, Gadus callarius.
calf(-) (46, 154, 161, 168, 206): kalf, van het kalf.
calforen (65): appelkoeken, koeken gevuld met appelmoes.
caliscehaudt (144), calyssyhaut (244): zoethout, Glycyrrhiza glabra L.
camallier, camelyne, cameline, sause, sous (3, 68, 186): een bruine, zurige saus
van wijn met kaneel en andere specerijen, gebonden met geroosterd broodkruim,
gangbaar in alle middeleeuwse keukens van West-Europa. Of ze haar naam
draagt naar de kaneel, is niet zeker. Recepten ervoor zijn ook te vinden in de
15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967,
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p.175), in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege, nrs VIII 8 en 9,
p.153-154) en in het gedrukte Coc-boeck, w nrs 81 en 94
caneel, canneel e.a. (passim), -poer (58, 60, 68, 94), -poeer (105), poeter (203):
kaneel, kaneelpoeder, bast van de Ceylonse kaneel boom, Cinnamomum
Zeylanicum Breyne, die in de vorm van poeder of van rolletjes wordt verkocht;
zie ook pijpkanele.
canneken (257): kannetje.
cantorie (144): duizendguldenkruid, Centaureum erythrea Rafn.
canwesy, caruwe, crauw (39): karwijzaad, Carum carvi L. Het werd versuikerd
tot dragées, zoals ook in ons recept, blijkens het kookboek van de Ménagier de
Paris, ed. Pichon II p.245; ed. Brereton-Ferrier p.268-269: ‘karvi (c'est assavoir
une semence que l'en mengue en dragee)’; zie ook trigi.
capoen, cappoen, cappuyn e.a. (passim): kapoen, gecastreerde haan; zie ook
hoen.
cappen (26, 49, 75, 122, 149, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 168, 170, 185, 208):
hakken.
carbonaden (245), carboneyen (24): karbonaden, ribvlees van varken, schaap
of kalf, op kolen (charbon) geroosterd.
carper, k(a)erper (13, 19, 101, 188, 212, 230): karper, een zoetwatervis, Cyprinus
carpio.
carpie (185): eigenlijk een soort ‘gehakt’; van Frans ‘charpie’: fijngemaakte en
op verschillende manieren toebereide resten van vlees of vis. Een ‘Carpie van
vis’ staat ook in het gedrukte Coc-boeck, w nr 125.
carvel (74): kervel, Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
case (56), casekens (74), roomcasekens (71): kaas, (room)kaasjes; zie ook
kaes(-).
castanien (155): tamme kastanjes, vruchten van Castanea sativa Mill.
chaude, sauce (47, 164): warme saus over vlees, gemaakt van geroosterd
broodkruim, wijn en specerijen, ook te gebruiken in de vulling van een pastei;
verwante recepten zijn te vinden in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van
Taillevent, zowel in een pastei als over vlees (ed. 1967, p. 169 en 188). De
versie van ons nr 47 staat in het gedrukte Coc-boeck, w nr 91.
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chaudron (118): kookpot.
cieroep, cieroepen (256, 257): siroop, stroperig worden; zie ook seroep.
claer (76), clarificeeren (140): helder maken van vocht voor een gelei.
claretsack (83): filterzak voor kruidenwijn.
clauken gembers (248, 266): gemberwortel, ongemalen, in de vorm van een
vogelklauwtje.
clockhuijs (42, 139, 195): klokhuis.
cloetkens (9, 30, 33): balletjes.
clomken, clompken (161, 162): klontje.
cloppen (205, 239, 242): klutsen.
cneyen, gekneedt (58): kneden, gekneed.
coecken (133): Lebkuchen, speculaasachtige koekjes; zie ook lijfcouke.
coel (255, 256): koel, lauw.
coelen (72, 82): afkoelen, laten afkoelen; zie ook couwen en vercouden.
colen, coolen (35, 107, 113, 176, 180, 256), koelen (88), coel vier (231, 242):
kolen, kolenvuur.
colijs (200): een gerecht van gekookt kippevlees, fijngestampt en met zijn
bouillon vermengd, ook geschikt voor zieken; zie de 15de-eeuwse druk van de
Viandier van Taillevent (ed. 1967, p. 167). Onder de naam ‘calijsken’ staat het
ook in het Notabel Boecxken, nrs 91 en 146, en als ‘calijs’ en ‘calijsken’ in
Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege, p. 117, 118, nrs III 17, 18,
19, 20).
coloer (1): kleur.
coloeren (183): kleuren, verven.
combeij (8): een zuur-zoete met broodkruim gebonden en met hardgekookte
eidooiers gevulde saus, die zijn naam draagt naar de komijn waarmee hij is
gekruid. In oudere kookboeken komt hij voor als ‘com(m)eneye(n)’, (Braekman
1986, p.53-54) of als ‘kimmeney(d)e’ (Notabel Boecxken, nrs. 5-9, of als
‘caminei’ (Cockx-Indestege, p.60, 154-155, nrs VIII 13, 14). In een handschrift
van de Viandier van Taillevent van ca 1300 komt het voor als ‘cominée’ (ed.
1967, p.219). Het gedrukte Coc-boeck, w nr
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113, noemt het ‘combe’.
comijn (8): komijnzaad, Cuminum cyminum L.
confijten (181, 183, 196, 199), confire (117, 118): confijten, koken in
suikerstroop; zie ook fijten.
confituren (folio 30 recto, opschrift boven de nummers 110-118): bloembladeren
of vruchten in suikerstroop van hun eigen kooknat.
conijn (5, 23, 48, 150, 193, 245): konijn, Lepus cuniculus.
cop (148, 149, 152, 172): vorm voor een pastei.
coren paradijs (81): paradijskorrel of grein; zie aldaar.
corenten, carinthen, crenten e.a. (41, 42, 64, 70, 85, 170, 172, 173, 195, 202,
209, 219, 246): krenten, gedroogde druiven uit Corinthe, vruchten van Vitis
vinifera L. var.apyrena; zie ook quarenten.
cort (194, 201, 202, 203): ingekookt.
cousouver (260): koeie-uier.
couwen, couden, cauden (61, 62, 98, 99): afkoelen; zie ook coelen en vercouden.
crakebesen (259): blauwe bosbessen, Vaccinium myrtillus L.; zie ook bosbessen.
crappen (24, 30): lapjes van vlees.
creeften of crabben (214): kreeften of krabben, Crustacea-species.
creme de morbeck (97): room van Moerbeke (in de Belgische provincie
Oost-Vlaanderen). Het recept maakt een verminkte indruk, omdat de eigenlijke
bereidingswijze lijkt te zijn weggevallen; zie daarom de vollediger versie in het
gedrukte Coc-boeck, w nr 6.
cremijboellij (99): zoete melk, gekookt en geklonterd doordat ze met zure room
en kaas of eidooiers is vermengd; zie ook het gedrukte Coc-boeck, W nr 69.
Een Frans voorbeeld vonden we niet, wel een Engels: ‘Creme boyled’, in An
Ordinance of Pottage, ed. C.B. Hieatt, London 1988, nr 76, p.60.
criecken, krieck- (125, 127, 174): krieken, zure kersen, Prunus cerasus L.
var.austera.
crijmefrijt (52): vette melk gebonden met broodkruim en eidooiers, en op smaak
gebracht met veel suiker; zie ook het recept voor ‘cresme fricte’ in de
15de-eeuwse druk van de Viandier
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van Taillevent (ed. 1967, p.160) en voor ‘Ghefruytte sane’ in het Notabel
Boecxken, nr 139; voorts in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege,
p.201, 202, nrs XIII 15, 18) en in het gedrukte Coc-boeck, w nr 42.
crisbessen, criessbessen (265, 267): kruisbessen, Ribes grossularia L.
croect (155): vouw in elkaar.
croes (66, 116, 149, 167, 248), croesken (136, 138, 144, 146, 147), croeijs (148),
crous (164), cruijs(s)en (88, 194), cruijssentgen (257): kroes, vochtmaat met
een inhoud van 1/120 ton of ca 1,4 liter.
cruijt, cruyt (120, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 173, 191, 248): gemalen
specerijen.
crume(n) (15, 40, 52, 54, 77, 78, 127, 128, 157, 176, 240, 251, 253, 254):
broodkruim.
crumelse (176): verkruimel het.
cruyt (111), gruen cruet (225): groene kruiden.
cuijpken, cupken (207): kuipje.
daijen, daen, daden e.a. (130, 155, 157, 168, 240): dadels, vruchten van de
dadelpalm, Phoenix dactylifera L.
Damast, prumen van (155, 157, 162, 184, 197, 244): Damascus, pruimen van,
kwetsen, Prunus domestica L. var.damascena.
darm, daerme (37, 208): darm, darmen.
decksel, ijseren (232, 245): deksel van ijzer, waar kooltjes vuur opgelegd kunnen
worden.
deech, deghe e.a (41, 42, 58, 70, 71, 72, 73, 75, 87, 88, 126, 131, 149, 162, 164,
167, 170, 246): deeg.
deyne gedruct (58): dun uitgerold.
dicke wijn (105, 107, 174): kleverige wijn; zie ook wijn.
dienen (passim): opdienen.
dijen (99): gedijen, dik worden.
dijmorum (143): het ‘diamoron’ uit het ‘Antidotarium Nicolai’, een jam van
moerbeibessen en honing.
dijnst (78): het dunste.
doeck (98, 102, 116, 236, 257), doeckeeren (87), dock (145, 263, 264): doek,
doeken.
doeijeren, doeyeren, doyeren, doeren, doeyers e.a. (passim): eidooiers.
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doer(e) doen, doerg(h)edaen (passim): zeven.
doer drucken (210): zeven.
doersichten (115): door een aszeef lopen.
doerslaen, doerg(h)eslagen, doerg(h)eslegen (passim): zeven.
doer(e)steken, doergesteken (passim): zeven.
doer (een zeef) strij(c)ken, doerstrijcken (215, 217, 218): zeven.
doerslach (232): zeef; zie ook stromijn(e).
dondeijne (49): een saus van appelen in boter gesmoord, gemengd met wijn en
specerijen, om te gieten over gevogelte. Een verwant recept voor ‘dondijnen’
is te vinden in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege, p.159, nr VIII
26) en een ‘Dodine de vert jus’ met kippelevertjes en eidooiers in plaats van
appelen in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967,
p.178); zie ook bodine.
Doornijxe taerten (75): een taart met een vulling van appelen, eidooiers, boter
en suiker. Het hs. heeft tweemaal (in register én tekst) ‘doornijpe’, evenals het
gedrukte Coc-boeck, w nr 32. Beide versies zijn dus kopieën van een voorbeeld
dat de zeer gebruikelijke, op ‘p’ lijkende ‘x’ schreef. Het is duidelijk dat hier
bedoeld wordt: taarten uit Doornik. In oudere kookboeken hebben wij dit recept
niet gevonden.
dorfpine (39): d'orpin, vuurrood (door de lakmoes). Een ‘sause dorfpine’ is
gemaakt van geroosterd broodkruim in rode wijn en azijn met specerijen en
geschilde pomeransen en lakmoes, waaraan tijdens het koken, nadat de lakmoes
zijn werk al heeft gedaan, merg wordt toegevoegd; het recept staat ook in het
gedrukte Coc-boeck, w nr 98; in oudere kookboeken hebben wij het niet
gevonden.
doppen (233): eieren doppen = spiegeleieren bakken.
dorpen (25): bedruipen.
dosijn (167, 168): dozijn, 12 stuks.
drencken (209): marineren.
droegen, drogen (21, 90, 185, 255), druegen (209), droeegren, droogen (255),
gedroecht (140): drogen, gedroogd.
droessem (114): droesem, bezinksel van rode wijn.
drupen (66, 206, 236): uitdruipen, druppelen.
druuechgen (255): droog (schillen), zonder het vruchtvlees (van
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een pomerans) aan te snijden.
druven (115): druiven, vruchten van de wijnstok, Vitis vinifera L.; zie ook
wijnbesijen.
duytse uuyt (110), duwet uuijt (199): pers ze uit, druk eruit.
edick (6, 16, 24), eeck (91, 100, 101, 135, 164, 182, 184, 188, 191, 193, 206,
225, 263): azijn; zie ook azijn en fliereeck en wijnazijn en wijnedick.
eerden (57, 80, 99, 186, 198, 206, 207, 245, 265), ert (232): van aardewerk.
eertbesien- (126): van aardbeien, Fragaria communis L.
eetlepel (56, 167, 177, 233), heete lepelen (176): eetlepel als maat.
eijcken lombaert (43, 52, 78), eyeren int lombaert (34): eieren op de manier van
Lombardije, rauwe eidooiers gegoten in kokende wijn, zodat het mengsel bindt,
met toevoeging van suiker; een voorloper van de huidige zabaglione. Recepten
zijn ook te vinden in het Notabel Boecxken, nr 90, en in Eenen nyeuwen coock
boeck (ed. Cockx-Indestege, p.218, nr XIV 59), evenals in het gedrukte
Coc-boeck, w nr 58. In de vasten, als eieren verboden waren, moest dit gerecht
worden gemaakt van amandelen (78, en w nr 59).
eijeren, eyeren e.a. (passim): eieren; zie ook doeijeren.
entvog(h)el (49, 165, 258): eend, Anas species; zie ook voghel.
erweten nat, pureye van herweten (210, 250): kooknat van erwten, Pisum sativum
L.
espijces, menue (164): gemalen specerijen; blijkens de 15de eeuwse druk van
de Viandier van Taillevent (ed. 1967 p.147) bestonden ze uit kruidnagel en
grein.
fansoeijt (155): fatsoeneer, geef het vorm.
feu (117, 118): vuur.
feveye (69): het recept ontbreekt en komt ook niet in andere ons bekende
kookboeken voor.
fijten (183): koken in suikerstroop; zie ook confijten.
fillet (165): filet, gefileerd ofwel in plakken van het bot gesneden vlees.
flaioten (123; register: flaroten): ronde eierkoeken van gistdeeg, opgediend met
gesmolten boter en suiker, die blijkens het recept in het gedrukte Coc-boeck,
W nr 252, in de oven worden gebak-
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ken; ze heten daar ‘Flaso’. De herkomst van de naam is ons onbekend en in
oudere kookboeken hebben we ze niet gevonden.
flamijtschen (178): flamiche, kaastaart uit de streek van Dinant, zo genoemd,
naar men zegt, omdat de vlammen van het houtvuur nog moeten oplaaien in de
oven als de taart wordt gebakken (E. Lange, Belgisch kookkunst abc, Best 1982,
p.153).
fliereeck (263): azijn van vlierbessen; zie ook edick en vlieroer.
foelij, foelgy, folij, fuelgen e.a. (passim): foelie, bloem van de muskaatboom,
Myristica fragrans Houtt.; zie ook mijsscatenbloemen.
formenteije (53): tarwebrij, gemaakt van gepelde tarwekorrels in water gekookt
en dan met melk overgoten en met eidooiers gebonden, bestrooid met suiker.
Dit was in heel Europa de gebruikelijke begeleiding van venesoen, wildbraad.
Een recept dat zeer veel op het onze lijkt, staat als ‘Fromantée’ in de 15de-eeuwse
druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967, p.188-189).
freijten, frijten, froeyten, fruten e.a. (4, 23, 47, 48, 49, 67, 95, 117, 184, 185,
188, 190, 191, 193): fruiten in boter of olie.
fricasse (260): een gerecht van gehakt vlees, in dit geval koeie-uier, dat in boter
en zuur vocht is gestoofd. Een verwant recept, maar dan met kippevlees, is te
vinden als ‘friquassées’ in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent
(ed. 1967, p.168).
froboleeren, frobbeleeren (94, 148, 149, 150, 151, 163, 164): voorkoken, ter
voorbereiding op een volgende bewerking.
fullet (46): zie bruet fullet.
gaer (102, 172, 219, 221, 215, 266): gaar.
gal (230): gal (van een karper).
galentijn(e) (21, 26, 30, 103, 182, 207, 215): zure zult, een geleiachtige substantie
die met een toegevoegd bindmiddel wordt gebonden, zoals broodkruim of vislijm
(zie husbas), dus niet zoals bij een echte gelei zuiver door de bindkracht der
vellen, graten, botten of suel (zie aldaar) van de vis of het vlees die erin worden
verwerkt. Recepten ervoor komen voor in alle kookboeken van middeleeuws
West-Europa; zo ook in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent
(ed. 1967, p.158), en daarna in het Notabel Boecxken, nrs 40 en 77, Eenen
nyeuwen
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coock boeck (ed. Cockx-Indestege, p.156-157, nrs VIII 20, 21, 22) en in het
gedrukte Coc-boeck, w nr 114. Het gerecht ontleent zijn naam niet aan de specerij
galigaen, zoals wordt beweerd in het Notabel Boecxken nr 40, maar aan het
Latijnse of Italiaanse woord ‘gelatina’, bevroren. Zie ook geleij(e).
galigaen, galijgaen e.a. (9, 18, 21, 26, 27, 39, 103, 207, 227): galanga, een
gember-achtige specerij, Alpinia officinarum Hance.
galmefrey (4): een gerecht van geroosterd en vervolgens in boter gefruit kippeof schapevlees, vermengd met een saus van wijn, specerijen en mosterd; een
verwant recept staat als ‘Galimafrée’ in de 15de-eeuwse druk van de Viandier
van Taillevent (ed. 1967, p.168). De herkomst van de naam is ons niet bekend.
garnaten, appel van (143), ghernaet appel (58): granaatappel, Punica granatum
L.
Garsonye (60), Garsoene (64), Gaskoenie (107), groisscoeijne (186): wijn uit
Gascogne, bordeauxwijn; zie ook wijn.
geback (30, 31, 56, opschrift boven 119-134): gebak, zoete taarten, taartjes of
koekjes.
gebraden (30): gebraden vlees; zie ook braden.
gebroeijden olij (180): verhitte olie.
gebudelt (88), gebuylde (239): gebuild (meel), van graankorrels zonder vliezen.
gecruijt (30): specerijen, vooral kruidnagels, die als apart gerecht ter tafel werden
gediend, om de smaak van vorige gerechten te neutraliseren.
geel (255): het gele, de geelrode schil van een pomerans.
gelasken (158): glaasje, gebruikt als maat voor vocht.
geleij(e) (27, 30, 63, 206, 248), ghelije (63), ghijleij (30): gelei, in tegenstelling
tot galentijn (zie aldaar) oorspronkelijk gemaakt zonder toegevoegd bindmiddel,
louter met behulp van de bindkracht van de vellen, graten, botten of suel (zie
aldaar) van de erin afgekookte vis of vlees; het recept nr 248, waar vislijm
(huijsblas) wordt gebruikt en bovendien melk, geeft dan ook geen echte gelei
maar veeleer een zoete galentijn. Normaliter is een gelei niet melkachtig maar
helder en doorschijnend. Recepten voor gelei zijn even talrijk als voor galentijn;
zo ook in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967,
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p.156 en 187-188, zonder extra bindmiddel); het Notabel Boecxken, nrs 10, 11,
12, 13, 14, 17 en 74, (zonder extra bindmiddel; alleen de ‘jeleye’ in nr 156 is
gebonden met ‘hoesblase’, vislijm); en Eenen nyeuwen coock boeck (ed.
Cockx-Indestege, p. 162-165, nrs VIII 36, 37, 38, 39, 40, 41, zonder extra
bindmiddel; alleen de nrs VIII 33, 34 en 35 zijn gebonden met vislijm). Het
gedrukte Coc-boeck geeft geen echt gelei-recept, alleen voor een gelei met
vislijm, w nr 190.
geleijsack (27): filterzak voor gelei.
geloeyt (97): met een loodglazuur overdekt.
gelu (26, 34, 63): geel.
genebaer, gengbaer, ginber e.a. (passim); -poer, -poeyer e.a. (passim):
gember(wortel), gemberpoeder, Zingiber Officinale Rose.
genijvers, roode (43): aalbessen, Ribes rubrum L.; in sommige streektalen heet
de aalbes nog steeds ‘rode jeneverbes’ en de cassis of zwarte bes ‘zwarte
jeneverbes’.
genoch, ghenouch (passim): genoeg gekookt, gaar of klaar; (23, 34, 35, 58, 112,
207, 242, 243, 246, 257, 258): genoeg, voldoende (b.v. zoet genoeg).
geparst (26): geperst.
geronnen (56; 98, 99): geklonterd; stijfgeworden.
gerst(e), ghe(e)rste (198, 204, 241, 244): gerst, Hordeum vulgare L.
gest(en), ghest, ghist, gijest (87, 88, 89, 124, 178, 239), overgist (123): gist.
geweijndtech broot (245): wentelteefjes.
gheermol, geermol (35, 36): Germolles, wijndomein in de buurt van
Châlons-sur-Saone, sinds 1397 in bezit van de hertogen van Bourgondië. ‘Peeren
van gheermol’ zijn stoofperen met de stelen eraan, gekookt in wijn (van
Germolles), waarna het kooknat tot een zoete saus wordt gebonden, die om de
peren blijft hangen. Een recept met rode wijn en omwonden stelen staat ook in
het gedrukte Coc-boeck, w nr 53.
gieten, ghieten (passim): gieten.
glaest (256): geglazuurd.
glas (172, 213): glas, gebruikt als maat voor vocht.
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grein, greijn, greijnpoer e.a. (19, 21, 26, 27, 46, 70, 81, 95, 101, 103, 180, 215,
248): Meleguetta-peper uit West-Afrika, Aframomum species K.Schum., ook
granum paradisiacum of paradijskorrel genoemd, omdat men meende dat hij
uit het paradijs afkomstig was. Toen dit niet zo bleek te zijn, schakelde men
over op de geuriger en minder scherpe Aziatische variant kardemom, Elettaria
cardamomum (L.) Maton; zie ook coren paradijs.
groen (34, 35, 135, 153, 156, 187, 257), gruen cruet (225): groen; het groen van
een plant, groene kruiden.
groffelnagelen (183): kruidnagels; zie nagel.
grondel, grondeling (187, 213): grondel, een zoetwatervis, Gobio fluviatilis.
gulden appelen (231): in het gedrukte Coc-Boeck, W nr 46, staat ‘guldelinghen’;
een ‘guldelinck’ is, volgens het Etymologicum Teutonicae linguae van Cornelis
Kiliaen (3de druk, Antwerpen 1599), een rode appel. Volgens Johann Hermann
Knoop, De beknopte huishoudelyke hovenier, 1 (Leeuwarden 1752) p.59-60,
zijn er gele, grauwe, rode en andere guldelingen. Wij kunnen er goudrenetten
voor gebruiken.
hacken (41, 219, 243, 245, 246, 260): hakken.
haer (215, 218, 230), here (217): paardeharen zeef.
hamme(n) (9, 208), achterhammen (26): ham, achterham; zie ook hespe.
hamelevlees (154): vlees van een hamel, een gecastreerde ram; zie ook scapenen weerenvleijs.
hanetken copken (97): in het gedrukte Coc-boeck, w nr 6, staat: ‘een uperken’,
dit is een inhoudsmaat voor vloeistoffen ter grootte van een halve pint.
han(d)tvol (74, 120, 138, 145, 162, 164, 234, 241, 244, 265), hantken vol (172),
handtwolleken (144): een handvol, als aanduiding van hoeveelheid.
hargisens (196): een ons onbekende naam van vruchten die geschild en geconfijt
kunnen worden; een soort appelen of peren?
harsten, haersten, heersten, geha(e)rst (84, 187, 218): roosteren van brood,
zonder vet, in tegenstelling tot braden (zie aldaar).
hase, haes (6, 150, 194): haas, Lepus europaeus.
havenen (257): behandelen.
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heffen (232): schiften.
henne (181), hijnne (92): hen, vrouwtjeshoen.
hert-(gs, 149): hert, Cervus elaphus, of Dama dama.
hespe (148): ham; zie ook achterhammen en hamme(n).
hoen, hoenre, hoenders (1, 2, 4, 7, 22, 43, 44, 46): hoen, hoenders, kip, kippen,
Gallus domesticus; zie ook capoen en henne en kieken en velthoenre.
honich (90, 142, 145, 146, 220), ongepijnde (141, 146): honing, die zonder
persen uit de raat is gevloeid.
hoscomsaet (145): zaad van bilzekruid, Hyoscyamus niger L.
houden (211): goed houden, bewaren.
houwen, houden (8, 86, 170), houten, haudet (6, 245): hakken, hak het.
husbas, husblas, huijs(e)blas, huijsblaze (21, 26, 83, 103, 215, 248): vislijm,
gebruikt als gelatine-achtig bindmiddel, gemaakt van de blaas van een steursoort,
Huso huso (Linnaeus 1758); zie ook bant.
hu(t)spot (6, 11, 23, 24, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 135, 189, 190, 252): stoofpot
van vlees.
hysoep (244), ijsope (135), ijspe (144): hysop, Hyssopus officinalis L.
ingewandt (230): ingewanden (van een karper).
Jan, sunt (90): het feest van Johannes de Doper, 24 juni.
juns (23): uien; zie anghuun.
kaes(-), kees(-), keese, keesse (22, 71, 98, 99, 122, 129, 177, 178, 179, 245,
264): kaas, kaas-; zie ook case.
kaneel- (94, 203), kneel- (58, 68, 84), zie caneel.
kanne (68), canneken (257): kan, kannetje.
keesvat (264): kaasvorm, vat om er kaas in te vormen.
kerlen, kernen (58, 222): pitten.
kerper, kaerper (188, 230): karper; zie carper.
kersen (256): kersen of morellen, Prunus cerasus L.
kerspen (59): flensjes, crepes; in het gedrukte Coc-boeck, w nr 56, heten ze
‘kerspen oft ghecronckelde struyven’. Struyven zijn pannekoeken van dun beslag
met veel eieren en weinig bloem, dat door een lepel met een gat of een trechter
in de pan wordt gegoten.
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ketel (113, 141, 228, 255): ketel.
kieken(-) (121, 156, 157, 162, 200): kuiken, jonge kip.
kip, zie capoen, en henne, en hoen, en kieken, en velthoenre.
kodt (263): ricotta of kwark, pas gestremde melk.
koelen (88): kolen; zie ook colen.
koetonghe (47): koeietong; zie ook ossentonghe.
koevoet (246): koeiepoot.
kokagie (56): kooksel.
krenten, zie corenten en quarenten.
krevieten (202, 203): rivierkreeften, Astacus astacus.
kruidnagel, zie nagel.
kussen (99): kussen om een pot warm toe te dekken.
lackfric (177, 179): lechefrite of druippan onder het spit, en daarvan afgeleid
een gerecht dat met het uitgedropen vet of met andere vettigheid is bereid; in
dit geval vette kaas met eieren en suiker. Een soortgelijk recept staat ook in het
Notabel Boecxken, nr 119, ‘lecfriten oft gouwieren’, en in Eenen nyeuwen coock
boeck (ed. Cockx-Indestege, p.202, nr XIII 21; zie ook aldaar p.62).
laerderen, larderen (148, 149, 150, 151, 163, 164): larderen, met spek bekleden.
lamoen(e), laemoen, lemoen (94, 237, 260, 266): limoen, een citroenachtige
citrusvrucht, Citrus limon (L.) Burm.f.
lampeide, lampereijde (209): lamprei of rivierprik (Lampreta fluviatilis).
lanck (201, 202, 203, 250): dun, niet ingekookt.
lanckheit, bij (176): als het te dun is.
landtwijn (207): landwijn, een rode wijn van mindere kwaliteit; zie ook wijn.
lapken (247): lapje (met lakmoes).
lardons (163, 164): lapjes spek om ermee te larderen.
lauwerbladen, -bladeren, -blaij, -blaren, lauwerierblaren (94, 95, 149, 152, 164,
202): laurierbladeren, Laurus nobilis L.
lelijen (66): amandelboter gekneed in de vorm van leliën (?).
lepel (61, 70, 88, 89, 96, 98, 234, 239, 242, 250, 258), lepelken (164, 235), heete
lepelen (176, zie eetlepel): lepel, lepeltje, zowel als maat gebruikt als om te
roeren of te scheppen.
lever (134, 245): lever (van kabeljauw, van kapoen).
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leverzael (217): gekookt speenvarken, koud opgediend met een saus van zijn
eigen kooknat, gebonden met broodkruim en eidooiers. De oorsprong van de
naam noch de herkomst van het recept zijn ons bekend. Wel staat het later in
het gedrukte Coc-boeck, w nr 110.
lijfcouke (79): Lebkuchen, speculaasachtige koekjes; zie ook coecken.
lock, loock (243, 245, 260): look, knoflook, Allium sativum L.
lombaert, zie eijcken lombaert.
loot, loet (28, 51, 83, 90, 100, 103, 140, 143, 207, 220, 224, 246, 248): lood,
een gewicht van 1/32 pond of ½ once of ca 15 gram.
lutsken (passim), luttel (passim): een beetje.
maetelievestoel (147): stronk van madeliefje, Bellis perennis L.
mancopsaet, wijt (241): zaad van de witte papaver, Papaver somniferum L.
var.album.
marck, maerck, merch e.a. (39, 41, 42, 130, 158, 159, 171, 176, 195, 251, 167,
168, 246), merespijpe (167, 168): merg (van een rund), mergpijp.
marioleijn (225): marjolein, Origanum majorana L.
marubium (144): malrove, Marrubium album Gilib.
meel, mel (56, 59, 71, 88): meel.
meelsuker (109): suiker die afkomstig was van gebroken en vervolgens
fijngemaakte suikerbroden; zie ook brootsuijker.
mel rosarum (143): rozenhoning.
melck, soete (passim), melckspijse (132), nyeuwe molcken melck (53): melk,
vers gemolken melk.
mengelen, miegelen, miggelen, mingelen, myengelen (28, 83, 103, 138, 145,
232, 239, 242, 257, 262, 263, 264, 266): vochtmaat met een inhoud van 2 pint,
dus ruim een liter.
mengen, menghen (9, 41, 42, 49, 53, 78, 83, 87, 88, 89, 101, 232, 235, 237,
239, 243): mengen
Miserere tijts lange (143): zolang als het schietgebed ‘Miserere’ (Erbarm U)
duurt, dus een paar seconden.
mijsscaten, muschaten e.a. (103, 207, 210, 212, 216, 220), musschaten poeyer
(245): nootmuskaat, gemalen -, Myristica fragrans Houtt.; zie ook noten.
mijsscatenbloemen (213, 221): muskaatbloem, foelie; zie foelij.
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mitten (30): onbekend; misschien middenstukken van vis? of een verschrijving
voor moten? in elk geval gaat het om zeevis.
moerbesen (261): moerbeien, Morus alba L.
moerellen (256): morellen, donkerrode kersen, Prunus cerasus L. var. austera.
mortier (9, 26, 29, 53, 142, 232, 235), mortiersteen (147, 236, 245): vijzel; zie
ook vijsel.
morwe, moruwe, moerue, meurwe, muerrue, muerwe (passim): gaar, zacht.
most (1, 30, 43): een zoet-zure saus over gevogelte, gemaakt van rode wijn en
specerijen, gebonden met broodkruim, of van bessensap, gebonden met eidooiers.
mostaert (4): mosterd, Sinapis alba L. muskijn (57): moesje, papje.
nagel, negelen, nagelpoer e.a. (passim), groffelnagelen (183): kruid nagel,
gemalen -, Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry.
nat (6, 11, 18, 22, 23, 24, 27, 210, 227, 247, 256, 257, 259, 261, 265, 266),
natten (30): kooknat; zie ook sop.
nat (33, 238, 251): saus.
net (153): vlies van vet om de ingewanden van een dier.
Nievelsche kees (177, 178): kaas uit Nijvel (Nivelles, Z.van Brussel).
nijerbreijt, smeer van dat (246): niervet (van een os).
nijren, reeut van (168): niervet (van een os).
noote, noeten (90): walnoot, okkernoot, Juglans regia L.
noten, notemuschaten e.a. (11, 21, 27, 84, 90, 101, 103, 147, 154, 206, 226),
notepoer (95): nootmuskaat, gemalen muskaatnoot, de vrucht van de Myristica
fragrans Houtt.; zie ook mijsscaten en rump.
ofcruden (26): op smaak afmaken met specerijen.
oiste (232): vermoedelijk hetzelfde als hangop, karnemelk waar de wei is
uitgelekt.
okernote (161): walnoot, hier gebruikt ter aanduiding van de maat van een stukje
gember.
olij(e) (67, 180), oly van de lyf (142): olie, olijfolie, olie uit de vruchten van
Olea europaea L.
once, ons(s)e (81, 94, 144, 152, 155, 156, 169): ons, gewicht van 1/16
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pond, dus bijna 30 gram; zie ook pond.
ongepijnde honich (141, 146): ongeslingerde honing, honing die zonder persen
uit de raat is gevloeid.
ontstucken (98, 222): in stukken, kapot.
ontwe(e) (49, 201, 202, 203, 242): in tweeën, kapot.
ooren ende voeten (215): oren en poten van varken.
openen(24): plat slaan.
opendoen (74): opensnijden.
op maken (228): opensnijden.
oprechten (226), oprichten (86, 216, 218), oprijechten (225): opdienen; zie ook
aenrichten en dienen en rechten.
opsieden, opzieden, opg(h)esoden (passim): opkoken, opgekookt.
opspauwen (87): opensnijden; zie ook spouwen en tespauwen.
orenges (117, 118): pomerans; zie aranghen en araengescalen.
orgemonde (241, 244): een drankje van gepelde gerst, voor zieken. Een recept
onder de naam ‘orge mondé’ is te vinden in de 15de-eeuwse druk van de Viandier
van Taillevent (ed. 1967, p.168).
ossenstroot (162): keelstuk van een os.
ossentonghe (246): ossetong; zie ook koetonghe.
oven (41, 24, 116, 163, 164, 172, 247) oven.
oversieden (168): inkoken.
paers, pers (1, 30, 62, 65): paars.
paeter noster lanck (232): zolang als het bidden van een paternoster (rozenkrans)
duurt, dus ongeveer tien à vijftien minuten.
paetkijn (69): misschien een vis die gebakken moest worden? het recept
ontbreekt.
palinck (20, 21, 173, 182, 207): paling, een zoetwatervis zonder buikvinnen,
Anguilla anguilla.
panne (6, 47, 59, 232, 233), eerden panne (57), yseren panne (245), vlacke
Cuelssce (Keulse) panne (255), aerden pan (256), pan (258), panneken (229):
pan, pannetje, van aardewerk of metaal.
pap, pape, pappe (96, 234, 235, 240): pap, brij-achtige substantie die in
(amandel)melk of room is gekookt.
pastaije, pastaye, pasteij(e), pasteye (42, 148-173, 246): pastei, deegkorst met
vulling, in de oven gebakken.
pateel (9, 22, 24-29, 34, 53, 54, 70): schotel van aardewerk.

De keuken van de late Middeleeuwen

179
patrijse, pertrijsse (37, 121, 172): patrijs, Perdix perdix.
peekel (211): pekelwater, gemaakt van water en zout.
peeren (36, 55, 60, 64, 183, 222, 223): stoofperen, vruchten van Pyrus communis
L.; zie ook braetpeeren en queen.
peler, pelures (117, 118): schillen.
pellen (5, 10, 15, 28, 29, 40, 116): pellen, de schil of het vel eraf halen.
pelmoes (210, 211): een ons onbekende vis.
penninck (51): (brood ter waarde van) een penning, een munt waarvan er 12 in
een stuiver gingen, zie ook stuver.
pensen (180): pensmaag van een koe. Een recept ‘Om een fraese oft penskens
te coken’ staat in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege p.136, nr
V 55).
peper (passim): peper, als korrels of gemalen, Piper nigrum L.
peper, lanck (81): lange peper, Piper longum L.
Petau (44, 45): wijn uit Poitou; zie ook wijn.
petercelij (34, 46, 86, 93, 221, 225): peterselie, Petroselinum crispum Mill.
peylen (145): de hoogte van wijn in een pan meten.
pijne-appel (40): pijnappel, vrucht van de pijnboom, Pinus pinea L.
pijpkanele (51): pijpkaneel, zie caneel.
pint, pijnte, pinte, pynte (passim): vochtmaat met een inhoud van ca 0.65 liter;
= ½ mengelen = ¼ stoop.
pynts pot, pijntspot (143, 175, 176): pot met de inhoud van een pint.
plantenkeese (98): aangezien in het recept geen planten voorkomen, alleen
wortelen van een niet genoemde plant, is hier vermoedelijk geen plantenkaas
bedoeld, maar is het een verschrijving voor ‘plattenkeese’, pas gestremde melk,
Hüttenkäse, die in platte spanen dozen werd verkocht. In het register voor in
het handschrift staat dan ook ‘platten keese’.
plat (117, 118): schotel.
plateel (52): schotel van aardewerk; zie pateel.
plucken (90, 114): plukken (noten of kweeperen).
plucsel, plucken (181), ghepluckt (248): snippers, snipperen, gesnipperd
(kippevlees, vislijm).
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poer, pour (47, 48, 164): gemalen specerijen.
poer daer duck (21): zie poudre de duc.
poinchen (209): priem.
polen (53): vliezen van graankorrels.
pollepele, potlepel (161, 168): pollepel, houten lepel.
pond, pondt, pont (passim): gewicht van 430 gram of meer, plaatselijk
verschillend, verdeeld in 16 oncen; zie aldaar.
pot, poot, (132, 206, 234, 248), waelpot (128, 205): vochtmaat met een inhoud
van ca 0.65 liter, gelijk aan een pint, ‘Gallicum poculum’.
pot (passim), (e)erden pot (80, 99, 186, 198, 206, 207, 265), verglaesde pot (55,
83), glaest potgen (256), pot die geloeyt zij (97), potgen (142, 257), potken
(239): pot(je) van aardewerk, al dan niet geglazuurd, om iets in te koken of te
bewaren.
potaijge, potta(e)ge, pottagie, pottagij (30, 184, 188, 190, 191): in vocht gekookt
gerecht, dat met het kooknat op tafel komt; niet alleen wat wij ‘soep’ noemen.
poudre de duc, poer daer duck (21): gemalen specerijen met suiker; zie Le
Menagier de Paris, ed. Pichon II p.248; ed. Brereton-Ferrier p.270.
povrade (194): pepersaus.
prick, prijck (18, 209, 227): prik, een vis die zowel in zout- als in zoetwater
voorkomt. Er zijn zee-, rivier- en beekprikken (Petromyzon marinus, Lampetra
fluviatilis, Lampetra planeri); zie ook lampeide.
pruijm, pruijmen, prumen (64, 169, 247): pruim, pruimen, Prunus domestica
L.; zie ook Damast, prumen van.
pureren (176), purifier (117, 118), purgiert (113), gepuseert (95): reinigen,
gereinigd.
pureye (250): kooknat (van erwten).
quarenten (154, 161, 171), karenten (229): krenten; zie corenten.
quarte, quaerte (145, 209, 215, 224): vochtmaat met de inhoud van ¼ croes (zie
aldaar).
quartier, quaertier (29, 113, 118, 139, 165, 168, 199): vierde deel.
quartieren (76): in vier parten snijden.
queen, queden, que-appelen, quepeeren (42, 76, 112, 113, 114, 115, 116, 120,
140, 167, 171, 195, 222): kwee-appelen of -peren,
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Cydonia oblonga L.
queest (27): stamp.
rechten (passim): opdienen; zie ook aenrichten en dienen en oprechten.
reden(en) (95, 180, 201, 202, 203): toebereiden.
ree (102): ree, Capreolus capreolus.
rent (171): rund, Bos taurus; zie ook rundeerensmeer en runtvleijs.
restoen (124): eierpannekoek van vloeibaar gistdeeg, vermoedelijk gebakken
in een pan op het vuur; evenzo in het gedrukte Coc-boeck, W nr 43. Aldaar W
nr 27 staat een heel ander recept voor ‘rastoenen’ of ‘roffiolen’, gemaakt van
broodkruim, gist en boter en gebakken in de oven. Weer anders is de ‘rastoen
in de panne’ in Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege, p.206, nr
XIV 15), die wordt gemaakt van appelen, broodkruim, eieren en specerijen en
in een pan met deksel met kooltjes vuur erop wordt gebakken. De naam is
afgeleid van het Franse ‘raston’, een gebak van wisselende samenstelling. Franse
recepten hebben wij er overigens niet van gevonden, wel Engelse: Two
fifteenth-century cookery-books, ed. Th. Austin, p.52 en 98, een koek van
gistdeeg met eieren, gebakken in de oven.
Rijnsche wijn, Rijnswijn e.a. (34, 45, 54, 77, 103, 138, 140, 157, 170, 176, 224,
248, 253): rijnwijn; zie ook wijn.
rijs(t), rys, rijstenmeel, (78, 119, 181, 242, 249): rijst, rijstemeel, Oryza sativa
L.
rijten (256): barsten.
rijve (52): rasp.
rijven, gerijft (52, 231, 233): raspen, geraspt.
riviervisch (30): riviervis.
roeren, rueren (passim): roeren.
roest, rooste (3, 5, 30, 194): geroosterd vlees.
roesten (passim): roosteren; zie ook braden en harsten.
roester, rooster (1, 6, 11, 14, 19, 23, 24, 39, 91, 94, 186, 190, 191, 201, 203,
207, 209, 265): rooster.
roet(e) (160, 161, 162), ruet (153), reeut (168): vet; zie ook scapenruet.
rogghenbroot 164; ruggenmeel (163): brood, meel van rogge, Se-
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cale cereale L.
ronde roesen (140): rozeknoppen? of een verschrijving voor ‘roode roesen’?
ronnen, geronnen (56): klonteren, geklonterd; zie ook geronnen.
roode, rode (passim), roe (141); root, roet (46, 258); root (199): rode (wijn,
rozen, bessen); bruin (geroosterd); het rode van de schil.
room, roem (72, 73, 119, 234, 258, 262, 263), suer roem (99): room, zure room;
zie ook sane.
roomcasekens (71): roomkaasjes; zie ook case en kaes(-).
Roomsche alsen (140), zie alssen.
roosemarijn, rosemarijn (135, 149, 152, 164, 225): rozemarijn, Ros marinus
officinalis L.
roosen, roesen (110, 140, 141): rozen, Rosa canina L.
rooswater, roeswater (119, 122, 129, 131, 134, 136, 157, 158, 159, 172, 249,
255, 260, 264): rozewater, gemaakt door het destilleren van rozeblaadjes.
rosijn, rosyn, resijn (17, 29, 44, 100, 120, 144, 173, 243, 244): rozijn, gedroogde
druif, vrucht van Vitis vinifera L.
ruemerken (255): roemertje, glaasje.
rueren, zie roeren.
ruesel (245): reuzel.
rump van noten (226), rompen (100): muskaatnoot; zie noten.
rundeerensmeer, runtsmeer (24), rundvet; zie ook rent.
runtvleijs, runtvlees (22, 24, 30, 253): rundvlees; zie ook rent.
rutins, rutijn (264): (kaas van) geschifte en daardoor geklonterde melk.
sack (66, 81, 206, 224, 248): filterzak voor vloeistof; zie ook claretsack (83) en
geleijsack (27).
sackgijn (27): zakje voor specerijen die men na het koken uit het kooknat wil
nemen.
salij(e), savie, self (24, 34, 93, 135, 225): salie, Salvia officinalis L.
salm (85,86): zalm, een riviervis, Salmo salar.
sane, saenne (96, 97, 98, 238, 240): room; zie ook aldaar.
sap (43, 140): sap van vruchten.
saude, schaude (47, 164): zie chaude, sauce.
saupiquet (23, 30, 48, 193): een scherpe saus op gebraden vlees,
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gemaakt van gefruite ui, vleesnat, wijn, azijn en specerijen, gebonden met kruim
van geroosterd brood; een voorbeeld is te vinden in de 15de-eeuwse druk van
de Viandier van Taillevent (ed. 1967, p.178-179). In ons hs. is de naam
verbasterd tot ‘saus /sous picket’, ‘sause picet’ en ‘sopiquet’. Later staat het in
Eenen nyeuwen coock boeck (ed. Cockx-Indestege p.160, nr VIII 29) als ‘sause
spiket’ en in het gedrukte Coc-boeck, w nrs 92 en 97, als ‘sausse pycet’ en
‘sauce pecquet’.
saus(e) (23, 38, 39, 47, 48, 54, 68, 92, 186, 191), schouse (164), sous(e) (3, 40,
261): saus, gewoonlijk dunner dan een bruet of ragout.
sausij(s)sen 245: sausijsen, darmen gevuld met gehakt vlees.
scale (54, 84, 96, 255): schaal (zowel schotel als schil).
scalije (192): scharlei, Salvia sclarea L. of een verschrijving voor salije? zie
salij(e).
scaepclauwen (50): schaapspoten.
scapen- (4, 152, 245), schapen (152), scaep(-) (50, 153, 225): schape-, schapen,
van een schaap, Ovis aries; zie ook hamelevlees en weerenvleijs.
scapenruet (152): schapevet; zie ook roet(e).
scellen, schellen (passim): schillen (werkwoord en zelfstandig naamwoord).
scelvis (185): schelvis, een zeevis, Gadus aeglefinus.
scheel, sceele (122, 129, 131, 153): plak van deeg.
scherven, gescerft (32, 74, 135, 221, 225): snipperen, gesnipperd.
schuijmen, scuijmen, sc(h)umen (26, 57, 82, 90, 102), suemen (146), suijmmen
(228): afschuimen, schuimen.
schuijmspaen (232, 236): schuimspaan.
sciffen (102): schiften.
scoonbroot (2), schoenbroot (84), scoenbroet (258): wittebrood.
scotel, scottel, schoetel (passim), schotelken (235): schotel, schoteltje.
scouwen (21), scauwen (200, 204): manipuleren om iets schoon of fijn te krijgen,
wrijven, plukken, stampen.
scrappen (56, 245): afschrapen; raspen.
seijgen (102): filteren.
senebladeren (144): sennebladeren, Alexandrijnse senne, Cassia
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acutifolia Del.
seroep, sieroop, sijroop, siroep, syrope, e.a. (90, 112, 113, 116, 117, 118, 140,
197): siroop, suikerstroop; zie ook cieroep.
serop sukade (61): sukade-siroop; zie ook sukade.
sieden, sieen, sijen, g(h)esoden, ghesoen e.a. (passim): koken, gekookt; zie ook
zieden en verzieden.
sijpen, zijpen (98, 236): uitdruipen, uitlekken.
sijve (91): civet, een gerecht van vlees dat eerst is geroosterd en gebraden en
vervolgens in vocht met broodkruim en specerijen gekookt; een voorbeeld staat
in de 15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967, p.184-185)
als ‘cyvé’.
slaen, geslegen (58, 59, 73, 74, 76, 88, 89, 111, 119, 124, 232, 233, 262):
kloppen, klutsen.
sluberkens (41): pasteitjes met een vulling van merg, suiker, krenten en eidooiers;
zie ook Notabel Boecxken, nr 155, ‘sluperkens oft roffioelen’, en Eenen nyeuwen
coock boeck (ed. Cockx-Indestege p.192, nr XI 12): sluperkens, en item
(p.192-193 en 205, nrs XI 13, 14 en XIV 10): slupers. Voor de vasten neemt men
zalm en paling in plaats van merg. In het gedrukte Coc-boeck, W nr 60, heten
ze ‘sluyberkens’.
smaudt (194): vet dat bij het roosteren uit het vlees druipt.
smeer, -smeer (6, 24, 225, 246): dierlijk vet, ook het vet dat bij het braden of
roosteren uit het vlees druipt.
smelten, g(h)esmolten, gesmauten, gesmouten (passim): smelten, gesmolten.
smoeren, smoren (84, 85, 95, 101, 180, 190, 225, 226, 230, 231): smoren, in
gesloten pan op zacht vuur laten trekken; zie ook versmoren.
snijden, snyden, snijen (passim): snijden.
snijsel (149): fijn gesneden vlees, gehakt.
snoeck, snock (14, 15, 80, 228, 237, 250): snoek, een zoetwatervis, Esox lucius.
soet, soetelijck (131, 202): zacht, zachtjes, matig warm.
soete, soedte (28, 51, 57, 58, 64, 66, 72, 81, 82, 96, 98, 99, 119, 181, 232, 234,
235, 236, 240, 248): zoete (melk, wijn, taart etc.); zie ook suete.
soeten (119, 120): zoet maken.
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soff(e)raen, saffraen e.a. (passim): saffraan, Crocus sativus L.
soffraen van oerden (139): verbastering van ‘crocus van Orienten’ of ‘crocus
(h)ortulanus’? In het kookboek van de Ménagier de Paris (ed. Pichon II p.246;
ed. Brereton-Ferrier p.269) komt ‘saffran d'Ort’ voor, waarbij Pichon aantekent:
‘Nom de lieu. On lit dans le Dit des pays (impr.au XVIe siècle): En Orte est le
bon saffran.’ Brereton-Ferrier (p.329) annoteren onder verwijzing naar Pichon
echter: ‘This possibly means simply “garden saffron”.’ De tuin-saffraan
(‘hortensis’ of ‘hortulanus’, ook ‘wilde saffraan’ genoemd) wordt in sommige
kruidenboeken gelijkgesteld met de saffraan ‘van oriental’ (zie W.F. Daems,
Synonymarium...., nrs 134 en 564). Wij stellen voor aan ‘soffraen van oerden’
de betekenis toe te kennen van ‘crocus orientalis’ of ‘van orienten’, d.w.z. de
beste kwaliteit saffraan uit de Balkan.
sooken, socken, soecken (137, 148, 157, 173): sudderen.
soop (245), sop (258): brood waarop vocht of soep wordt gegoten.
sop (passim): kooknat; zie ook nat.
sopijket (193): zie saupiquet.
soppijnJacopijn (22, 30): brood in vocht op de jakobijnse manier; wat ‘Jacopijn’
betreft, geeft het gedrukte Coc-boeck, w nr 39 (met een andere inhoud) als
synoniem: ‘Om Preeckheeren ofte Jacopijne Taerten te maken.’ De jakobijnen
waren de dominicanen of predikheren in Parijs.
soteren (122): waarschijnlijk een verschrijving voor ‘soete terten’, blijkens het
overeenkomstige recept in het gedrukte Coc-boeck, w nr 44: ‘Een soete Taerte’.
sout, saudt, saut e.a. (passim), sauten, gezauten (182, 191, 214), zolten, gesolten
(215, 216): zout, zouten, gezouten.
spaentgen (255): houten roerspaan.
spec, speck (93, 95, 149, 155, 156, 157, 162, 164, 168, 172, 191, 221, 243, 245):
spek, vetlaag van het varken.
speirinc (181): wit vlees van kip.
spelle (129): speld om iets mee te sluiten.
spenevercken, speenvercken (8, 10, 27, 29, 217): speenvarken; zie ook
vercken(-).
spetet toe (37): speld het dicht.
spica nardi (140): nardus, Nardostachys jatamansi DC.
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spinaessij (34), spenayge (122): spinazie, Spinacia oleracea L.
spit (25, 219): braadspit.
spouwen (6, 19, 21): opensnijden; zie ook opspauwen en tespauwen.
stampen (44, 45, 53, 61, 70, 71, 77, 78,): stampen; zie ook stooten.
stampkijne (78): stampsel.
starten (55, 60): stelen.
steenen, stenen (120, 125, 174): pitten.
stekelbesien (175): kruisbessen, Ribes grossularia L.; zie ook crisbessen.
stelen (35, 36, 183, 222, 223): stelen
stockgen (37): stokje om iets mee dicht te spelden.
stoffe(e)ren (148, 151, 169, 171): bestrooien, beleggen.
stoop, stoep (66, 82, 112, 113, 238): vochtmaat met een inhoud van 2 mengelen
of 4 pint, dus ongeveer 2 ¼ liter.
stoos (116): samentrekking of verschrijving van stoops, van een stoop: vat met
de inhoud van een stoop.
stooten, stoeten, stoten (passim): stampen; zie ook aldaar.
stooven, stoeven, stoven (91, 92, 135, 184, 187, 188, 195, 197, 203, 250): stoven;
zie ook verstoven.
stoppen, toestoppen (37, 55, 68, 94, 110, 114, 141, 142, 257): sluiten, afdekken.
stou (210): een ons onbekende vis.
stremmen (232, 236): stremmen van melk; zie ook: bi een gheschoten.
strict (161): bestrijk; zie ook bestrijct.
stroemwater, stroomwater (143, 146, 211, 257): stromend water; zie ook water.
stroeyen, stroeijen, stroijen (1, 18, 26, 34, 39, 42, 45, 53, 106, 169, 218, 221,
223): strooien.
stromijn(e) (passim), stramijn(e) (192, 227, 241, 245, 250, 251), stramyn (147),
stamin (157), stamijne (164), stermijn (112,113), stemmijn (119): zeef; zie ook
doerslach.
stromijnse doere (174), stremijnse doere (175): zeef ze.
strowijs (207): strowis, bosje stro.
stuer (135): steur, een zoetwatervis, Acipenser sturio.
stuver (207): (brood ter waarde van) een stuiver; zie ook penninck.
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suel, swel (226): vet keelstuk van varken; zie ook bant en beersvleijsch en sult.
Het is vermoedelijk hetzelfde als ‘beerswel’, dat in Eenen nyeuwen coock boeck
(ed. Cockx-Indestege p.160, nr VIII 30) als bindmiddel in een sukerey (zie aldaar)
wordt gebruikt.
suete (83, 238, 239, 242, 249, 258): zoete (melk); zie ook soete.
sukade (61): sukade, geconfijte schil van een citrusvrucht: Citrus medica var.
bajoura Bonavia.
sukerey(de) (28, 30, 62, 63, 82, 83): een gelei-achtige substantie van amandelen,
melk en specerijen, waaronder meestal suiker, gebonden met bant (zie aldaar),
vlees van een mannetjesvarken (zie beersvleijsch) of vislijm (zie husbas); omdat
er geen suiker in hoeft te zitten, is de naam vermoedelijk niet afgeleid van suiker,
maar van ‘suel’ (zie aldaar), zodat de correcte vorm ‘suelckereyde’ zou moeten
zijn. Een recept is ook te vinden in Eenen nyeuwen coock boeck (ed.
Cockx-Indestege p.160, nr VIII 30), waar het bindmiddel ‘beerswel’ heet.
sukerey suyker (244): dit moet een verschrijving zijn voor suyker.
sukeren, gesukert (96, 176, 196): suiker toevoegen.
sult (10, 11, 12, 26, 30), sultvleijs (46): vet keelstuk van varken; zie ook
beersvleijsch en suel.
sulten (90, 145, 256): inmaken met honing of suiker.
suveren (110, 116): reinigen.
suycker, suker e.a. (passim): suiker; zie ook brootsuijker en meelsuker.
swaen (165): zwaan, Cygnus olor.
swaerde (26): zwoerd.
swart, suert, zuert (46, 91, 190, 191): zwart.
taerte, tarte (71, 72, 73, 74, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134,
136, 137, 179): taart, deegkorst met een zoete vulling van vruchten of kwark,
gebakken in de oven.
talie (220): lengtemaat, 1/16 el, ruim 4 cm. Hoe honing op deze maat kan worden
gesneden, is ons niet duidelijk; wellicht een stuk honingraat van die lengte?
tarwe, terwe (53, 80), taruwen bloem (234), tarwenmele (57): tar-we, Triticum
estivum L. em.Fiori et Paol., -bloem, meel.
teel(le) (47, 50, 116, 253), teylle (253), telle (118): vuurvaste schaal.
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teerlincxwijs, teertlijnxwijs (162, 164): in dobbelsteentjes.
te gaer doen (57): stremmen.
temperen (80): mengen met vocht.
tespauwen (87): opensnijden; zie ook spouwen en opspauwen.
test (247), test met gaeteren (247), teest (245, 264): bak van aardewerk, soms
met gaatjes in de bodem.
tijmijaen (225): tijm, Thymus vulgaris L.
Tijnse kees (177): kaas uit Tienen (Z.O. van Leuven). Dit moet een harde
kaassoort zijn, die men in dunne plakken kan snijden en weken in water, zoals
blijkt uit een recept voor een ‘keestaerte’ in Eenen nyeuwen coock boeck (ed.
Cockx-Indestege p.195, nr XII 2).
tijsane, tijsaijne (198, 244): gerstewater.
tonge (184): tong, een platvis uit de zee, Solea solea.
tonnekin (114) tonnetje.
tornissol, torrensoel e.a. (1, 3, 26, 27, 34, 35, 39, 51, 62, 63, 64, 65, 81, 128,
183, 206, 215, 219, 224, 247): lakmoes.
trechter (59): trechter.
treeft (232): driepoot.
trigi (28, 77), draeij (216), lange trigij (35), sangui trigi (2, 45), tragi (218),
trogij (1): dragée, versuikerd anijszaad, vergelijkbaar met onze witte of rode
muisjes; ‘lange trigij’ wordt in het gedrukte Coc-boeck, W nr 53, ‘lanck
bancketsuycker’ genoemd; zie ook canwesy.
trimoletten (37), trinolet (32): een saus over veldhoenders of patrijzen, gemaakt
van kooknat, wijn en specerijen; een afwijkend recept voor ‘la trimolecte de
perdris’, waarbij de saus wordt gebonden met broodkruim, is te vinden in de
15de-eeuwse druk van de Viandier van Taillevent (ed. 1967, p.152-153), en,
bedoeld voor veldhoenders of duiven, in Eenen nyeuwen coock boeck (ed.
Cockx-Indestege, p.159, nr VIII 28). Ons nr 37 staat later in het gedrukte
Coc-boeck, w nr 76.
uden (101): uien; zie anghuun.
upgaen (123): rijzen (deeg).
up tzieden (110): op het kookpunt; zie ook: an dat sijen.
ure, uurre, urre, hure, uren (131, 135, 148, 149, 152, 153, 162, 163, 165, 166,
167, 168, 173, 202, 214, 242): uur, uren, meestal aanduiding
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van kook- of baktijd; in één geval (131) zolang als men amandelen moet stampen.
uuijtgedaen (70): eraf gehaald (schillen van amandelen).
uuijtslaen (8): uit laten druipen.
uurboert (246): uierboord.
vaetken (98): vaatje, kaasvat.
vasten (30, 61, 66, 67, 78, 79, 82, 134, 170, 249): in de 40 dagentijd van
Aswoensdag tot Pasen en op de woensdag, vrijdag en zaterdag van de week na
Pinksteren, de week na Heilig Kruisdag (14 september) en de week na Sint-Lucia
(13 december) moesten de gelovigen zich op voorschrift van de roomskatholieke
Kerk onthouden van vlees, gevogelte, eieren en zuivelprodukten; vis was wel
toegestaan. Bovendien moest men zich op de woensdag en vrijdag (of vrijdag
en zaterdag) van de andere weken onthouden van vlees en gevogelte, terwijl
eieren en zuivel, evenals vis, dan wel waren toegestaan.
vat (go): inhoudsmaat, bevattende 400 noten.
velthoenre (32, 172): patrijzen; zie ook hoen en kieken(-).
venesoen, venesoon (151, 163, 164): wildbraad.
venkel (135, 137), vennekoelsaet (143), vinkoelzaet (144), venkelzaet (208):
venkelzaad, Foeniculum vulgare Mill.
vercken(-), verken (9, 12, 91, 201, 208), weercken (148): varken, varkens-,
Sus-species; zie ook beersvleijsch en spenevercken en suel en sult.
vercouden (234): afkoelen; zie ook coelen en couwen.
vergemonde (204): een drankje van gerst, zoals orgemonde (zie aldaar).
verglaesde pot (55, 83): geglazuurde pot.
verius, verguus e.a. (10, 11, 12, 20, 46,66, 92, 95, 152, 156, 161, 162, 168, 202,
250, 252, 253, 254, 260): verjus, zuur sap, gemaakt van groene appelen of
druiven.
verslaen, overslaen (84, 85, 86, 90): iets wat gekookt heeft, op-nieuw opzetten
met koud vocht, afkoelen.
versmoren (86, 226): gaar smoren; zie ook smoeren.
versooden (145, 255): verkookt; zie ook verzieden.
verstoven (135): gaar stoven; zie ook stooven.
ververschen (161): smeuïg maken met vocht.
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verwe (46, 63): kleur.
verwen (1, 61, 62, 63, 64, 81): verven, kleuren.
verzieden (219, 221): koken; zie ook sieden en zieden en versooden.
vesan (159): fazant, Phasianus colchicus.
vie (264): wei van melk; zie ook de verbasterde tekst in nr 98.
vieke, te (261): in de week; zie ook vucken en weijcken.
vier(e), tvier (passim), vuer(e) (112, 116, 139), vure (141): vuur, het vuur.
vierdel (28), vierende(e)l (40, 66, 70, 82, 83,112, 119, 120, 132, 207, 242, 246):
een kwart (van een pond of een croes; zie aldaar).
viersaen (204): vier zaden; volgens sommige teksten is dat een snoeperij met
versuikerd koriander-, venkel-, karwij- en anijszaad (Middelnederlandsch
Woordenboek IX, 458); ook voor Kiliaen is het een soort suikergoed op basis
van vier zaden (‘tragemata saccarata quatuor seminum’); anderen verklaren het
als ‘de vier zaden of vier greinen, fr. les quatre épices; een bekende specerij,
mengsel van kruidnagels, muskaat, zwarte peper en kaneel of gember’ (Biekorf
39, 1933, 311).
vigen, vygen (144, 244): vijgen, Ficus carica L.
vijsel (27): vijzel; zie ook mortier.
violetten (110), fijolen (257): viooltjes; verscheidene soorten komen in
aanmerking, zoals Viola odorata L. of Viola tricolor L.
visch, vijs (215, 229): vis, welke dan ook.
vitten ve (...) (258): witte broodjes?
vlade, vlaijen (119, 132): vla, een gerecht van melk gebonden met bloem of
rijst en eieren, zoet van smaak.
vleckier (22): een ons onbekende kaassoort.
vleijsbrue (172, 219), vleesnat (210): kooknat van vlees; zie ook boijlon en brue
en nat en sop.
vleisch (100): vlees, welk dan ook.
vlieroer (143): bloemen (?) van de vlierboom, Sambucus nigra L.; zie ook
fliereeck.
voghel (192, 219): vogel, waarschijnlijk = entvog(h)el, eend; zie aldaar.
vollet inde daerme (208): doe de vulling in de darmen.
vrij al wit (98): blijkens het gedrukte Coc-boeck, W nr 67, moest
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hier staan: ‘weij al uuijt’, ‘totdat de wei eruit is’; zie ook vie.
vrijven door een stromijn (54): al wrijvende zeven; zie ook wrijven.
vringen doer eenen doeck (257): al wrijvende zeven.
vucken (9): weken; zie ook vieke en weijcken.
waelpot (128, 205): zie pot, poot.
waermoes (122): warmoes, groente of meer speciaal snijbiet, Beta vulgaris L.
var.vulgaris.
wantet uuijt (53): wan uit, scheid de vliezen van de tarwekorrels.
water, scoen (passim), loopende watere, loepend water (110, 111, 116),
regenwater (90, 248), stroomwater (143, 146, 211, 257): schoon water, stromend
water, regenwater (om erin te koken).
weerct (123): kneedt.
weerenvleijs (24): ramsvlees, vlees van een mannetjesschaap; zie ook scapen-,
en hamelevlees.
weij(c)ken, weecken (46, 47, 48, 68, 79, 81, 83, 92, 186, 189, 190, 191, 192,
207, 210, 212, 218, 224, 252): weken; zie ook vieke en vucken.
weijndelen (245): wentelen.
weijnich, wenich, wenijch, veijnich (passim), weijnichgen (255): een beetje.
weijtenblommen (242): tarwebloem.
weijtenmeel (109): tarwemeel.
weresop, were vleessop (241, 254): kooknat van ramsvlees; zie ook sop en
weerenvleijs.
wijn (passim): wijn, rode of witte of zoete; zie ook bastaerten dicke wijn en
Garsonye en landtwijn en Petau en Rijnsche wijn.
wijnazijn (211, 214, 215, 217): wijnazijn; zie ook wijnedick.
wijnbesijen (156, 161, 162): wijnbessen, druiven, vruchten van de wijnstok,
Vitis vinifera L.; zie ook druven.
wijnedick, wijneeck, wienich (3, 19, 85, 86, 147, 148, 149, 150, 151, 228):
wijnazijn; zie ook azijn en edick en wijnazijn.
wijnden, gewonde (21, 24): oprollen.
wildtbraedt (218): wildbraad.
wit, witte, wytte e.a. (passim): wit, ook eiwit.
wittebroijen (217, 218): boterhammen van wittebrood? of kadetjes?
wittebroot, wyttebroot, wijt broot (passim): wittebrood.
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wrijven door een stromijn (83): al wrijvende zeven; zie ook vrijven.
wrongel, vrongelen (120, 263, 264): pas gestremde melk, kwark.
Ypocras, ijpocras (30, 60, 64, 183, 222): gekruide wijn (met stoofperen).
yser (88): wafelijzer.
zeevisch (30): zeevis.
zieden, zijeden (110, 111, 112, 113, 116, 127, 140, 180, 209, 210, 213, 214,
215, 217, 218, 219, 221, 240, 241): koken; zie ook sieden en verzieden.
zincken (215): bezinken.
zolten (215): zouten; zie ook sout.
zweet ofte bloet (209, 212): bloed van een vis; zie ook bloet.
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Inhoudstafel

Deze inhoudstafel, door ons samengesteld, geeft in een verkorte vorm de titels die
boven de recepten (of, in een enkel geval, in het register) staan. Het oorspronkelijke
register, waarmee het handschrift aanvangt (ƒƒ. 1r-3v), is als zodanig niet bruikbaar:
enerzijds verwijst het naar een oude foliëring (die niet klopt met de thans gebruikte),
anderzijds is het onvolledig (het gaat tot en met recept 189) en bevat het een aantal
vergissingen.
Kookboek UB Gent hs. 476, op nummer; tevens concordans op het gedrukte Coc-boeck
van 1605 (W): 4de druk van het Medecyn Boec van Chr. Wirtsung, met 3de druk
van het Coc-boeck van C. Baten.
nr

folio

hand

recept

1

5r

A

Most

2

5r

A

Witte
blamegeer

3

5r

A

Sous camallier 94

4

5v

A

Galmefreij

5

5v

A

Bruet op
95
gesoden conijn

6

5v/6r

A

Bruet op een
hase

7

6r

A

Bruet op
88
gesoden hoenre

8

6r/v

A

Combey op een 113
spenevercken

9

6v/7r

A

Cloetkens van 74
vleys

10

7r

A

Bruet op sult
van
spenevercken

11

7r

A

[Bruet op sult]
Een ander
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corresponderende
recept in W
93

96

112

12

7r/v

A

[Bruet op sult]
Een ander

13

7

A

Op gesoden
carper

129

14

7

A

Op gebraden
snoecken

131

15

7v/8r

A

Op gesoden
snoek

132

16

8r

A

Op gesoden
braessem

121
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17

8r

A

Op gebraden
braessem

18

8r/v

A

Op pricken

19

8v

A

Op gebraden
karper

20

8v/9r

A

Op gebraden
palinck aent
spit

21

9r/v

A

Galentijn

22

9v

A

Soppijn
Jacopijn

23

10r

A

Saus picket op 97
gebraden conijn

24

10r/v

A

Bruet op
gebraden
crappen

25

10v

A

[Bruet op
crappen] Een
ander

26

10v/11r

A

(Galentijn van
varkensvlees)

27

11v/12r

A

Geleij

28

12r/v

A

Sukerey

29

12v

A

Vulsel op
gebraden
spenevercken

30

12v/13r/v

A

(Ordijnanssij
om dese spijsen
te dienen)

31

13

A

Bancket

32

13v

A

Trinolet over
velthoenre

33

13v

A

Nat over
cloetkens

34

13v/14r

A

Eyeren int
lombaert

58

35

14r/v

A

Peeren van
gheermol

53
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128

36

14v

A

[Peeren van
gheermol] Een
ander

37

14v/15r

A

Trimoletten op 76
patrijsen

38

15r

A

Sause die men
doeresteken
moet

39

15r/v

A

Sause dorfpine 98

40

15v

A

Souse bartange 87
op gesoden
capoen

41

15v/16r

A

Sluberkens

60

42

16r

A

Pasteij van
que-appele

20

43

16r

A

Most

99

44

16v

A

Over gebraden 89
hoenre

45

16v

A

Blamengier

3

46

16v/17r

A

Bruet fullet

90

47

17r

A

Sause saude

91

48

17r

A

Sause picet

92

49

17v

A

Dondeijne op
gebraden
entvoghel

50

17v

A

Scaepclauwen
in een telle

51

17v

A

[Scaepclauwen]
Een ander

52

17v/18r

A

Crijmefrijt

53

18r

A

Formenteije
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54

18v

A

Sause van
appelen van
araengen

100a

55

18v

A

Peeren

100b

56

18v/19r

A

Kokagie mitten 6
case

57

19r

A

Muskijn

58

19r/v

A

Calforen

59

19v

A

Kerspen

60

19v

A

Peeren in
ypocras

61

19v/20r

A

Gedopte eyers
in die vasten

62

20r

A

Den heelt wit, 101
een ander pers

63

20r/v

A

Ghelije ende
sukereyde in
scotel

64

20v

A

Peeren in
ypocras

65

20v

A

Pers care

66

20v/21r

A

Amandelboter 57
in den vasten

67

21r

A

Anyunsoppe in 19
de vasten

68

21r/v

A

Sause camelyne 81?

69

21v

A

Feveye op een
gefruijt paetkijn

70

21v

A

Terten van
amandelen

29

71

21v/22r

A

Kaestaerten

30

72

22r

A

Taerten
borbonnose

31

73

22r

A

Taerte bradre

33

74

22r/v

A

Carveltarte

34
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75

22v

A

Doornijxe
taerten

32

76

22v

A

Queen

49?

77

22v/23r

A

Blamegier

268?

78

23r/v

A

Eyken lombaert 59
in de vasten

79

23v

A

Appelmoes in
de vasten

80

23v

A

Snoecken
mitter
amandelen

81

23v/24r

A

Ypocras

82

24r/v

A

Sukereyde

83

24v

A

Sukerey, een
ander

84

24v/25r

A

Caupoen mit
araengescalen

78

85

25r

A

Hoeft van een
salm te
versmoren

120

86

25r

A

Schaft van een
salm te
versmoren

87

25r

A

Dicke wafelen 62a
die men
opspaut

88

25v

A

Dicke wafelen 63?
die men niet
spaut

89

25v

A

Dicke wafelen 62b
die men niet
spaut

90

26r

A

Noeten te
sulten

91

26v

A

Sijve op
verckenshutspot
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92

26v

A

Sause op
gesoden
hijnnen

93

26v

A

Entvogelen
gestoeft mit
woersten

94

26v/27r

A

Capoen
gefroboleert

95

27r/v

A

Hutspot van
een hert

96

27v

A

Pape om twee
scalen

97

27v

A

Creme de
morbeck

6?

98

27v/28r

A

Plantenkeese

67

99

28r

A

Cremijboellij

69

100

28v

A

Item tot een
pasteij

101

28v

A

Carper smoren

102

28v/29r

A

Ree koicken in
zijn selfs bloet

103

29r

A

Galentijn

104

29r

B

Dorpsche spijse 54

105

29r

B

Araengij-appelen
te coken

106

29v

B

[Araengij-appelen]
andere manier

107

29v

B

[Araengij-appelen]
scellen

108

29v

B

[Araengij-scellen]
noch van de
selve

109

29r

B

Dunne
waeffelen

110

30r

C

Syrope van
roosen ofte
violetten
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111

30r/v

C

Syrope van
allen cruden

112

30v/31r

C

Queencruyt niet
doergeslagen

113

31r

C

Queen te
confiten

114

31v

C

Queen een jaer 288
goet te hauden

115

31v

C

Queen goet te 289
hauden, druven
oic

116

31v/32r

C

Queecruyt up
de manier van
Ytalien

117

32r/v

C

Confire
pommes
d'orenges

118

32v/33r

C

Confire des
pelures
d'orenges

119

33v

C

Sonderlynge
vlade

48

120

33v

C

Sonderlijnge
taerte

36

121

33v

C

[Sonderlijnge]
taerten voor
crancken

122

34r

C

Soteren

44

123

34r

C

Flaioten

252

124

34r

C

Restoen

43

125

34v

C

Criecktaerten in
den somer

126

34v

C

Eertbesientaerten

127

34v

C

Criecktaerte
van gedroegde
crieken

128

34v

C

Wijntaerten
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129

34v/35r

C

Ingelsche
taerten

130

35r

B

Taerten van
daijen

37

131

35r

B

Amandeltaert
op de
Eengelsche
manier

38

132

35r

B

Vlaijen

133

35r

B

Appelspijse

134

35v

B

Borbonoes
taerten in de
vasten

135

35v

B

Huspot van
stuer op de
somersche
manier

136

35v

B

Amandeltaerten 234

137

35v

B

Venkeltaerten

138

36r

A

Medicijne
(alssen)

139

36r

A

[Medicijne]

140

36r/v

A

[Medicijne]
Een ander

141

36v

A

[Medicijne]
Een ander (mel
rosarum)

142

36v

A

Alrehande olij

143

36v/37r

A

Gorgelwater

144

37r

B

Teghen den
hoest en
vercautheit

145

37r

B

Alant sulten

146

37v

B

Tegen den
hoost

147

37v

D

Tegen de corts
oft sage
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130

148

38r

B

Alreehande
pastaijen

149

38r

B

Pastaije van
snijsel van
herten

150

38r

B

Haes oft
conijn-pastaije

151

38r/v

152

38v

B

Baut-pastaije
van bauten van
schapen

153

38v/39r

B

Baut-pastaije
op de
Spaenssche
manier

154

39r

B

Hooghe
pastaijen

155

39r

B

Capoen-pasteije 21a
op de
wintersche
manier

156

39r

B

Capoen-pasteije 21b
op de
somersche
manier

157

39v

B

Kiekens-pastaijen 21c
op de
wintersche
manier

158

39v

B

Pasteijen van
patrisen

Venesoon
pasteije

De keuken van de late Middeleeuwen

22

24

198

159

39v

B

Pastaijen van
vesan

160

39v/40r

B

Pastaijen van
bauten van
scapen met
aijun

161

40r

B

Pastaije van
calf

162

40r

B

Kieken-pastaije

163

40r/v

B

Pastaijen van
venesoen

164

40v

B

Pastaijen van
venesoen/schouse
schaude

165

41r

B

Pastaijen van
fillet van
entvogel

166

41r

B

Capuijn-pastaijen

167

41r

B

Que pastaijen

168

41r/v

B

Pastaijen
aragee

169

41v

B

Pruijm-pastaije

170

41v

B

Hooghe
25
pastaijen in die
vasten

171

41v

B

Que pastaijen

172

41v/42r

B

Pastaije van
patrijse

173

42r

B

Palinck-pastaije

174

42r

B

Krieck-moes

70

175

42r/v

B

Stekelbesien
moes

71

176

42v

B

Meerckpap

13

177

42v

B

Lackfric spijse

178

42v

B

Flamijtschen
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179

42v

B

Lackfric spijse
van keestarten

180

43r

B

Butocken van
cabbeltiau

181

43r

B

Blanmegier op 5
de manier van
Spaenge

182

43r

B

Vijsch van
galentijn

183

43v

B

Peren in den
ijpocras

184

43v

B

Tongen
gesneden in
potaijge

185

43v

B

Carpie van
vijsche

186

43v/44r

B

Sause cameline

187

44r

B

Grondelinghen 118
metten soope

188

44r

B

Kerper in
pottagie

189

44r

B

Gesoden
83, 86
kapoen metten
blammegier

190

44v

B

Pottage van
veneson

191

44v

B

Sause tot
pottaege van
venesoen

192

44v/45r

B

Bodine wit

De keuken van de late Middeleeuwen

124

51?

125

126

199

193

45r

B

Sopijket inckel

194

45r

B

Povrade op
eenen hase
gebraden

195

45r

B

Que-appelen
met merch in
soppe

196

45v

B

Hargisens
geheel geconfijt

197

45v

B

Prumen van
Damast
geconfijt

198

45v

B

Tijsane

199

45v

B

Schellen van
araengij-appelen
geconfijt

200

45v/46r

B

Colijs

201

46r

B

Voeten van
verken

202

46r

B

Krevieten

203

46r/v

B

[Krevieten] op
een ander
manier

204

46v

B

Vergemonde

287?

205

47r

B

Bourbonose
spijse

28

206

47r

B

Geleije

207

47v/48r

B

Galentijne

208

48r

B

Sausieren

209

48v/v

B

Lampeiden ofte 119
pricken

210

48v/49r

B

Op stou ofte
pelmoes

211

49r

B

Pelmoes wat
lange houden

212

49r

B

Carper
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52

72

127

213

49v

B

Grondelen

214

49v

B

Creeften of
crabben

215

49v/50r

B

Galentijn op
114
een capoen &c.

2l6

50r/v

B

Capoen te
overghieten

217

50v/51r

B

Leverzael

218

51r/v

B

Over gebraden
wildtbraedt

219

51v

B

Voghel te
verzieden

220

51v

B

Koeck

221

52r

B

Capoen te
verzieden

222

52r

B

Peren oft
queden in
ijpocras

223

52r

B

Peeren in
booter
gebraden mette
stelen

224

52v

B

IJpocras

225

52v/53r

B

Achtersten
baudt van een
scaep

226

53r

B

Capuen te
versmoren met
suel

227

53r/v

B

Pricken

228

53v

B

Snoeck te
koken
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229

53v

B

Vijs ghebraden

230

54r

B

Kaerper

231

54r/v

E

Appelvlaen

232

54v/55r

E

Kouck [van
kwark]

233

55v

E

Wijncouken

18

234

55v/56r

E

Duijtse pappe
[melk met
brokken]

7

235

56r/v

E

Amandelen pap 10

236

56v

E

Soet melck

237

56v/59r

E

Snoeck sijen op 135
sijn Spaens

238

60r

B

Nat

239

60r/v

D

Wafelen

240

57r

D

Pap van melcke

241

57r/v

D

Orgemonde

242

57v/58r

D

Rijsten
pannekoeken

243

58r

D

Capoen te
84
braden op sijn
Spaens

244

58r

D

Orgemonde
(tijsaijne)

245

58v

D

Soop

246

59r

E

Pasteije

247

59v

E

Pruijmen
confijten

248

59v/60r

E

Geleij

249

60v

D

Blamengyer in 2
de vasten

250

61r

D

Snock te stoven 136

251

61r/v

D

Nat op een
capoen
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46

23

252

61v

D

[Nat op capoen]
Noch een ander

253

61r

D

[Nat op capoen]
Item een ander

254

61v/57r

D

Browet op
vleesdagen

255

62v/63r

G

Gebacken
scellen van
aeraengen

256

63r/v

G

Moerellen in
suker te sulten

257

63v/64r

G

Cieroep van
fiolen

258

65v

H

Sop onder een
ghebraden
entvogel

259

66r

K

Nat over een
ghesoden
cappoen

260

66r

K

Fricasse van
een cousouver

261

66r

K

Sous van
moerbesen

262

66r

K

Eijerkese

263

66v

K

Kodt [ricotta]

264

66v

K

Rutins kese

265

66v/67r

K

Crisbessen sop

266

67r

K

Coppoen mit
lamoen te
coken

267

67r

K

Wat te maken
van - -
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Eenen seer schoonen/ende excelenten Coc-boeck, Dordrecht 1605 (W) tevens
concordans op Kookboek UB Gent hs.476
w
nr

folio

recept

1

A

I

2

A

I

3

A

I

4

A

I

5

A

I

6

A

I

7

A

I

8

A

I

9

A

I

10

A

I

11

A

I

12

A

I

13

A

I

14

A

I

15

I

hand in Gent
+ nr
476

r

Eyeren te
vollen

r

Blan
mangier inde
vasten

D

249

r

Blau
mangier

A

45

r

Sause op
eenen
gesoden
capoen

r

Blau
mangier de
Spaigne

B

181

r

Pap ofte
saen oft
creym van
Moerbeke

A

97?

Duytsche
pap

E

234

E

235

B

176

r

Vlyer-pap

r

Sonderlinge
pap

r v

Amandelpap

v

Hoerendreeckens

v

Gecloven
nonnen

/

Marchpap
v

Spaensche
soppe

v

Corinthen
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v

Queden in
soppen met
march

v

Wijnsoppe

v

Wijncoecken

E

233

v

Ajuyn soppe

A

67

v

Quedepasteyen

A

42

v

Cappoen
pasteye op
de
wintersche
manier

B

155

v

Cappoen
pasteye op
de
somersche
manier

B

156

v

Crieckenpasteyen
(i.pl.v.
Kieckenpasteyen)

B

157

Venesoen
pasteyen

B

151

II

Pasteye

E

246

A

II

Bout-pasteye
int deegh,
Spaensche
manier

B

153

25

A

II

Hooge
pasteye in
den vasten

B

170

26

A

II

16

A

I

17

A

I

18

A

I

19

A

I

20

A

I

21a

A

I

21b

A

I

21c

A

I

22

A

I /II

23

A

24

v

r

r

Wit deegh
tot pasteyen
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27

A

II

28

A

II

29

A

II

30

A

II

31

A

II

32

A

II

33

A

II

34

A

II

35

A

II

36

A

II

37

A

II

38

A

II

39

A

II

40

A

II

41

A

II

42

A

II

43

A

II

44

A

II

45

A

II

r

Rastoenen te
backen of
roffiolen

r

Borbonoysche
spijse

B

205

r

Amandel
taerte

A

70

r

Caes-taerte

A

71

r

Borbonoysche
taerte

A

72

r

Dornijpe-taerte

A

75

r

Taerte
Viadre

A

73

r

Kervel taerte

A

74

r

Que-taerte in
een schotel

v

Sonderlinge
Taerte te
backen

C

120

v

Taerten van
daeyen

B

130

v

Amandel-taerte
op de
Engelsche
maniere

B

131

v

Preeck-heeren
ofte
Jacopijne
taerten

v

Jacopijne-taerte
in de vasten

v

Bruyn taerte

v

Crymefritte

A

52

v

Rastoen
spyse

C

124

v

Soete taerte

C

122

v

Melck-vlade

/v
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v

Appel-vladen

v

Quede vlade

46

A

II

E

231

47

A

II

48

A

II /III

Sonderlinge
vlade

C

119

49

A

III

r

Queden te
reeden over
tafel

A

76?

50

A

III

r

Queden te
reeden in
sopen met
merch

51

A

III

r

Peeren in
Ipocras

B

183?

52

A

III

r

Pruymen
van Damast
te reeden

B

197

53

A

III

r

Peeren van
Geermol

A

35

54

A

III

r

Dorpsche
spijse van
appelen

B

104

55

A

III

r

Gimbraes

56

A

III

r

Kerspen oft
ghecronckelde
struyven

A

59

57

A

III

r

Amandel-boter
in den vasten
of buyten &c

A

66

58

A

III

r

Eyken
Lombaerts

A

34

59

A

III

r

Eyeren
Lombaerts
in de vasten

A

78

60

A

III

v

Sluyberkens

A

41

61

A

III

v

Cocage te
dienen in
stede van
gheback

A

56

v

r

/v
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v

Dicke
wafelen te
backen
diemen clieft

A

87

v

[Dicke
wafelen te
backen]
Diemen niet
en clieft

A

89

v

[Dicke
wafelen] op
een ander
maniere

A

88?

v

[Dicke
wafel] Noch
om een -- te
backen

v

Dunne
wafelen oft
oblyen

B

109

v

Ronde
banket of put
wafelkens te
backen

v

Platte keese

A

98

v

Botermelck
kase

K

263?

v

Cremyboelly
of sanen

A

99

v

Criecmoes

B

174

v

Stekebesyen
moes

B

175

v

Sausijskens

B

208

A

9

62a

A

III

62b

A

III

63

A

III

64

A

III

65

A

III

66

A

III

67

A

III

68

A

III

69

A

III

70

A

III

71

A

III

72

A

III

73

A

III /IV

74

A

IV

v

r

r

Lever ende
bloet-beulingen
Rollekens
oft
clootghens
van vlees
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r

Out vleesch
morwe te
maken

r

Trinoletten
op Patrijsen

r

Sause op
gebraden of
gesoden
patrijs

r

Capoen te
smoren met
Araengeschellen

r

Capoen te
reeden met
Arangeappelen

r

Suppen tot
calf-vleesch
ofte
hoenderen

r

Sause
camolijne

r

Capoen op
zijn rechte
braden

r

75

A

IV

76

A

IV

77

A

IV

78

A

IV

79

A

IV

80

A

IV

81

A

IV

82

A

IV

83

A

IV

84

A

IV

85

A

86

A

IV

87

A

IV

A

37

A

84

A

68?

Capoen met
blau mangier

B

189

r

Capoen te
braden op
het
Spaensche

D

243

IV /V

r

Capoen op te
stoven

v

Ghesoden
capoen met
blau mangier

B

189

v

Sause
bartange op
eenen
gesoden
capoen

A

40
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v

Sausse tot
ghesoden
hoenderen

A

7

v

Sausse tot
gebraden
hoenderen

A

44

88

A

IV

89

A

IV
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v

Bruetfuleet

A

46
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Dorpsche spijse

B

104

29r

101

Duijtse pappe
[melk met
brokken]

E

234

55v/56r

141

Dunne
waeffelen

B

109

29v

101

Eertbesientaerten

C

126

34v

108

Eijerkese

K

262

66r

154

Entvogelen
gestoeft mit
woersten

A

93

26v

96

Eyeren int
lombaert

A

34

13v/14r

74

Eyken lombaert
in de vasten

A

78

23r/v

90

Feveye op een
gefruijt paetkijn

A

69

21v

87

Flaioten

C

123

34v

108

Flamijtschen

B

178

421v

123

Formenteije

A

153

18r

81

Fricasse van
een cousouver

K

260

66r

153

Galentijn

A

21

9r/v

67

Galentijn

A

103

29r

100

Galentijn op
een capoen &c.

B

215

49v/50r

134

(Galentijn van
varkensvlees)

A

26

10v/11r

70

Galentijne

B

207

47v/48r

130

Galmefreij

A

4

5v

61

Gebacken
scellen van
aeraengen

G

255

62v/63r

150

Gedopte eyers
in die vasten

A

61

19v/20r

84

De keuken van de late Middeleeuwen

Geleij

A

27

11v/12r

71

Geleij

E

248

59v/60r

148

Geleije

B

206

47r

130

Gesoden
kapoen metten
blammegier

B

189

44r

126

Ghelije ende
sukereyde in
een scotel

A

63

20r/v

85

Gorgelwater

A

143

36v/37r

113

Grondelen

B

213

49v

133

Grondelinghen
metten soope

B

187

44r

125

Haes oft
conijn-pastaije

B

150

38r

115

Hargisens
geheel geconfijt

B

196

45v

127

Hoeft van een
salm te
versmoren

A

85

25r

93

Hooghe
pastaijen

B

154

39v

116

Hooghe
pastaijen in die
vasten

B

170

41v

121

Huspot van
stuer op de
somersche
manier

B

135

35v

110

Hutspot van
een hert

A

95

27r/v

97

IJpocras

B

224

52v

137
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Ingelsche
taerten

C

129

34v/35r

109

Item tot een
pasteij

A

100

28v

99

Kaerper

B

230

54r

139

Kaestaerten

A

71

21v/22r

88

Kerper in
pottagie

B

188

44r

125

Kerspen

A

59

19v

84

Kieken-pastaije

B

162

40r

118

Kiekens-pastaijen
op wintersche
manier

B

157

39v

117

Kodt [ricotta]

K

263

66v

154

Koeck

B

220

51v

136

Kokagie mitten
case

A

56

18v/19r

82

Kouck [van
kwark]

E

232

54v/55r

140

Krevieten

B

202

46r

129

[Krevieten] op
een ander
manier

B

203

46r/v

129

Krieck-moes

B

174

42r

122

Lackfric spijse

B

177

42v

123

Lackfric spijse
van keestarten

B

179

42v

123

Lampeiden ofte
pricken

B

209

48r/v

132

Leverzael

B

217

50v/51r

135

Medicijne
(alssen)

A

138

36r

111

[Medicijne]

A

139

36r

111

[Medicijne]
Een ander

A

140

36r/v

112
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[Medicijne]
Een ander (mel
rosarum)

A

141

36v

112

Meerckpap

B

176

42v

123

Moerellen in
suker te sulten

G

256

63r/v

151

Most

A

1

5r

61

Most

A

43

16r

78

Muskijn

A

57

19r

83

Nat

B

238

60r

143

Nat op een
capoen

D

251

61r/v

149

[Nat op een
capoen] Item
een ander

D

253

61r

149

[Nat op een
capoen] Noch
een ander

D

252

61v

149

Nat over
cloetkens

A

33

13v

74

Nat over een
ghesoden
cappoen

K

259

66r

153

Noeten te
sulten

A

90

26r

95

Op gebraden
braessem

A

17

8r

66

Op gebraden
carper

A

19

8v

66

Op gebraden
palinck aent
spit

A

20

8v/9r

67
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Op gebraden
snoecken

A

14

7v

65

Op gesoden
braessem

A

16

8r

65

Op gesoden
carper

A

13

7v

65

Op gesoden
snoek

A

15

7v/8r

65

Op pricken

A

18

8r/v

66

Op stou ofte
pelmoes

B

210

48v/49r

132

(Ordinanssij
om dese spijsen
te dienen)

A

30

12v/13r/v

73

Orgemonde

D

241

57r/v

144

Orgemonde
(tijsaijne)

D

244

58r

145

Over gebraden
hoenre

A

44

16v

78

Over gebraden
wildtbraedt

B

218

51r/v

135

Palinck-pastaije

B

173

42r

122

Pap van melcke

D

240

57r

143

Pape om twee
scalen

A

96

27v

98

Pastaije van
calf

B

161

40r

118

Pastaije van
patrijse

B

172

41v/42r

121

Pastaije van
snijsel van
herten

B

149

38r

115

Pastaijen
aragee

B

168

41r/v

120

Pastaijen van
bauten van
scapen met
ayun

B

160

39v/40r

118

De keuken van de late Middeleeuwen

Pastaijen van
fillet van
entvogel

B

165

41r

120

Pastaijen van
venesoen

B

163

40r/v

119

Pastaijen van
venesoen/
schouse
schaude

B

164

40v

119

Pastaijen van
vesan

B

159

39v

118

Pasteij van
que-appele

A

42

16r

77

Pasteije

E

246

59r

147

Pasteijen van
patrisen

B

158

39v

117

Peeren

A

55

18v

82

Peeren in
booter
gebraden mette
stelen

B

223

52r

137

Peeren in
ypocras

A

60

19v

84

Peeren in
ypocras

A

64

20v

85

Peeren van
gheermol

A

35

14r/v

75

[Peeren van
gheermol] Een
ander

A

36

14v

75

Pelmoes wat
lange houden

B

211

49r

133

Peren in den
ijpocras

B

183

43v

124

Peren oft
queden in
ijpocras

B

222

52r

137

Pers care

A

65

20v

86

Plantenkeese

A

98

27v/28r

98
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Pottage van
veneson

B

190

44v

126

Povrade op
eenen hase
gebraden

B

194

45r

127

Pricken

B

227

53r/v

138

Pruijm-pastaije

B

169

41v

121

Pruijmen
confijten

E

247

59v

147

Prumen van
Damast
geconfijt

B

197

45v

128

Que pastaijen

B

167

41r

120

Que pastaijen

B

171

41v

321

Que-appelen
met merch in
soppe

B

195

45r

127

Queecruyt up
de manier van
Ytalien

C

116

31v/32r

104

Queen

A

76

22v

89

Queen een jaer
goet te hauden

C

114

31v

104

Queen goet te
hauden, druven
oic

C

115

31v

104

Queen te
confiten

C

113

31r

103

Queencruyt niet
doergeslagen

C

112

320v/31r

103

Ree koicken in
zijn selfs bloet

A

102

28v/29r

100

Restoen

C

124

34r

108

Rijsten
pannekoeken

D

242

57v/58r

144

Rutins kese

K

264

66v

154
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Saus picket op
gebraden conijn

A

23

10r

68

Sause cameline

B

186

43v/44r

125

Sause camelyne

A

68

21r/v

87

Sause die men
doeresteken
moet

A

38

15r

76

Sause dorfpine

A

39

15r/v

76

Sause op
gesoden
hijnnen

A

92

26v

96

Sause picet

A

48

17r

80

Sause saude

A

47

17r

79

Sause tot
pottaege van
venesoen

B

191

44v

126

Sause van
appelen van
araengen

A

54

18v

82

Sausieren

B

208

48r

131

Scaepclauwen
in een telle

A

50

17v

80

[Scaepclauwen]
Een ander

A

51

17v

81

Schaft van een
salm te
versmoren

A

86

25r

94

Schellen van
araengij-appelen
geconfijt

B

199

45v

128

Sijve op
verckenshutspot

A

91

26v

96

Sluberkens

A

41

15v/16r

77

Snock te stoven

D

250

61r

148
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Snoeck sijen op
sijn Spaens

E

237

56v/59r

143

Snoeck te
koken

B

228

53v

138

Snoecken
mitter
amandelen

A

80

23v

91

Soet melck

E

236

56v

142

Sonderlijnge
taerte

C

120

33v

107

[Sonderlijnge]
taerten voor
crancken

C

121

33v

107

Sonderlynge
vlade

C

119

33v

106

Soop

D

245

58v

145

Sop onder een
ghebraden
entvogel

H

258

65v

152

Sopijket inckel

B

193

45

127

Soppijn
Jacopijn

A

22

9v

68

Soteren

C

122

34r

107

Sous camallier

A

3

5r

61

Sous van
moerbesen

K

261

66r

153

Souse bartange
op gesoden
capoen

A

40

15v

77

Stekelbesien
moes

B

175

42r/v

122

Sukerey

A

28

12r/v

71

Sukerey, een
ander

A

83

24v

92

Sukereyde

A

82

24r/v

92

Syrope van
allen cruyden

C

111

30r/v

102
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Syrope van
roosen ofte
violetten

C

110

30r/v

102

Taerte bradre

A

73

22r

88

Taerten
borbonnose

A

72

22r

88

Taerten van
daijen

B

130

35r

109

Tegen de corts
oft sage

D

147

37v

114

Tegen den
hoost

B

146

37v

114

Teghen den
hoest en
vercautheit

B

144

37r

113

Terten van
amandelen

A

70

21v

87

Tijsane

B

198

45v

128

Tongen
gesneden in
potaijge

B

184

43v

125

Trimoletten op
patrijsen

A

37

14v/15r

75

Trinolet over
velthoenre

A

32

13v

74

Venesoon
pasteije

B

151

38r/v

115

Venkeltaerten

B

137

35v

111

Vergemonde

B

204

46v

129

Vijs ghebraden

B

229

53v

139

Vijsch van
galentijn

B

182

43r

124

Vlaijen

B

132

35r

110
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Voeten van
verken

B

201

46r

128

Voghel te
verzieden

B

219

51v

136

Vulsel op
gebraden
spenevercken

A

29

12v

72

Wafelen

D

239

60r/v

143

Wat te maken
van - -

K

267

67r

155

Wijncouken

E

233

55v

141

Wijntaerten

C

128

34v

109

Witte
blamegeer

A

2

5r

61

Ypocras

A

81

23v/24r

91
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Verantwoording van de illustraties
Omslagillustratie, Anoniem, Keukentafereel, paneel 138 × 170 cm, eind 16de of
begin 17de eeuw, privé-bezit, overgenomen uit catalogus Joachim Beuckelaer, Het
markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650, Museum voor Schone Kunsten,
Gent 12.12.1986 - 8.3.1987, nr. 28.
p. 3, 7, 9, 40, 49, 159, 193 Houtsneden uit Koch und Kellermeisterey/ Daraus man
alle Heimligkeit desz Kochens zu lernen hat, Franckfurt am Mayn 1581,
facsimile-editie Stuttgart 1964.
p. 12 Hennentaster, afbeelding overgenomen uit catalogus Joachim Beuckelaer, Het
markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650, Museum voor Schone Kunsten,
Gent 12.12.1986 - 8.3.1987, p. 197.
p. 16 Man in keuken met vuurplaats, illustratie uit de Duitse vertaling van Platina,
1542, overgenomen uit een prospectus van Olms Presse Hildesheim, Tafelfreuden
vergangener Zeiten, 1979, p. 4.
p. 11 De strijd om de broek, kopergravure ca. 260 × 385 mm, Stichting Atlas van
Stolk (Historisch Museum) Rotterdam.
p. 24 Mannen en vrouwen aan het werk in de keuken, titelhoutsnede van Rosselli,
Epulario, overgenomen uit Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit,
herausgegeben von Irmgard Bitsch, Trude Ehlert und Xenja von Ertzdorff,
Sigmaringen 1987, p. 233, die het op haar beurt hebben overgenomen uit Erna Horn,
Köstliches und Curieuses aus alten Kloster- und Pfarrküchen, Gütersloh 1983, p.
115.

De keuken van de late Middeleeuwen

