
Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: 
van Trotula tot Jakob Ruf
orlanda lie

et deze uitleg van het schep-
pingsverhaal begint het
gezaghebbende Latijnse
handboek voor de vrouwen-
geneeskunde uit de middel-
eeuwen: het Liber Trotula

(afbeelding 1). Het materiaal voor dit medisch com-
pendium is afkomstig uit drie afzonderlijke ver-
handelingen die wetenswaardigheden bevatten
over het vrouwelijk lichaam en aanverwante vrou-
wenzaken. De totstandkoming van deze compilatie
is een ingewikkeld proces van vele eeuwen geweest,
waarbij beschikbare gynaecologische kennis aan de

hand van nieuwe inzichten werd doorgegeven, 
bijgesteld, aangepast of uitgebreid. We weten niet
wie de auteur(s) of compilator(en) hiervan zijn. 
Wat we wel weten, dankzij het pionierswerk van 
de Amerikaanse historica Monica Green, is dat 
een onbekende compilator aan het eind van de
twaalfde eeuw de drie teksten bij elkaar voegde en
dat de naam van deze compilatie in verband werd
gebracht met een twaalfde-eeuwse vrouwelijke arts
uit Salerno: Trota. Van het Liber Trotula zijn meer
dan 126 handschriften bewaard gebleven; er zijn
vertalingen bekend in het Engels, Frans, Duits,
Hebreeuws, Iers, Italiaans en het Nederlands. 

1 �

De proloog van het Liber 
Trotula (Utrecht ub, O fol
173 Rariora, deel 2, p. 3). 
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Toen God het eerste mensenpaar schiep, voorzag Hij hun lichamen van eigenschappen die het voortbestaan van de mensheid tot in
de eeuwigheid zouden veilig stellen: Hij gaf de man een warme en droge natuur, en de vrouw een koude en vochtige natuur. Op deze
manier zorgde Hij ervoor dat de aantrekkingskracht tussen deze twee elkaar aanvullende naturen de basis legde voor het verwekken
van nageslacht (voortplantingsprincipe). Net als het zaad dat uitgestrooid wordt op een vruchtbare akker, zo stort de man (die warm
en droog is) zijn zaad in de schoot           van de vrouw (die koud en vochtig is). 



Dit opstel biedt een kennismaking met de 
middeleeuwse vrouwengeneeskunde aan de hand
van enkele werken die tot het boekenbezit van de
Universiteitsbibliotheek behoren. Ik begin met de
Latijnse traditie.

De Latijnse Trotula
Het Trotula-compendium was een onmisbare
vraagbaak voor de praktische beoefening van de
vrouwengeneeskunde in de middeleeuwen. Het
eerste deel van dit driedelig werk (Liber de sinthoma-
tibus mulierum, ‘Boek over de aandoeningen bij
vrouwen’) behandelt onderwerpen uit de gynae-
cologie en verloskunde, afkomstig uit de Grieks-
Arabisch-Latijnse medische traditie, uitgebreid
met informatie uit de handboeken van Hippocra-
tes, Galenus en Constantinus Africanus en de
vroedvrouwenkunde van Cleopatra en Muscio. 
Er is aandacht voor de gesteldheid van het vrouwe-
lijk lichaam en de daaruit voortkomende lichame-
lijke ongemakken en kwalen. Een prominente
plaats is hierbij ingeruimd voor de menstruatie, 
de vrouwelijke geslachtsdelen, conceptie, zwanger-
schap, geboorte en de postnatale zorg. Naast uitleg
over de oorzaak van diverse vrouwenkwalen, wordt
ook ingegaan op de behandelwijze en het toedie-
nen van medicamenten.

In het tweede deel (De curis mulierum: Over de
behandeling van vrouwen) staat de fysiologie van
het vrouwelijk lichaam centraal en wordt bij de
behandeling van vrouwenkwalen telkens uitge-
gaan van de middeleeuwse humoraalpathologie.
Dat wil zeggen: het menselijk lichaam bestaat uit
vier humoren of lichaamsvochten (slijm, zwarte
gal, bloed en gele gal), die zich van elkaar onder-
scheiden door een bepaalde combinatie van de 
vier primaire eigenschappen: slijm is koud en nat,
zwarte gal is koud en droog, bloed is warm en nat,
gele gal is warm en droog. In een gezond lichaam
zijn de vier humoren met elkaar in evenwicht.
Ziekte ontstaat wanneer deze balans is verstoord 
en de behandelwijze richt zich op het herstellen
van dit evenwicht. In het vrouwelijk lichaam, dat
in vergelijking met het mannelijk lichaam koud 
en nat is, is de verhouding tussen de vier lichaams-
sappen en de mate waarin zij koud of warm, droog
of vochtig zijn, bij iedere vrouw anders. Een be-
kwame arts zal de juiste gesteldheid van de patiënt
vaststellen en de remedie daarop laten aansluiten.
Allerlei aandoeningen aan de vrouwelijk geslachts-
delen met passende behandelingen passeren hier
de revue, zoals baarmoederverzakking, fertiliteits-
problemen, postpartumverschijnselen, borstont-

steking, maar ook een recept om de vagina strak te
maken. Tussendoor treft men ook remedies aan
voor een ontstoken penis en opgezwollen testikels.
Ook worden er allerlei recepten gegeven die te
maken hebben met algemene lichamelijke verzor-
ging (van zonnebrand, wratten tot schaamluis). 

Het laatste deel is gewijd aan diverse schoon-
heidsbehandelingen en het vervaardigen van cos-
metische producten die niet zouden misstaan in
een hedendaagse Wellness-kliniek of schoonheids-
salon: ontharingszalfjes, haarspoelingen, gezichts-
crèmes, acne-lotion, poedertjes en kruiden om
witte tanden te krijgen of het gezicht te bleken.

Onderzoek naar de herkomst van de handschrif-
ten, waarin het Trotula-compendium bewaard is
gebleven, geeft aan dat de tekst met name in de
veertiende eeuw veelvuldig werd gekopieerd en
vooral te vinden was in een milieu van geleerden,
artsen en aristocraten. De bibliotheek van de Sor-

2 �

Titelpagina van de 
Experimentarius medici-
nae uit 1544 (Utrecht ub, 
O fol 173 Rariora, deel 2).
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bonne in Parijs bezat bijvoorbeeld drie exemplaren
van het Liber Trotula. In de zestiende eeuw onder-
ging het Liber Trotula een ingrijpende herziening 
in de gedrukte uitgave van George Kraut (1544), 
die zich geroepen voelde om het compendium te
ordenen en drastisch te bewerken tot een in zijn
ogen samenhangend geheel. Dat deze Renaissance-
editie allesbehalve representatief was voor de mid-
deleeuwse Trotula behoeft geen verdere uitleg. 
Pas in 2001, met de uitgave die Monica Green ver-
zorgde van het Trotula-compendium, kwam er een
moderne editie (met vertaling) beschikbaar die
recht deed aan de cultuurhistorische context van
dit middeleeuwse handboek voor de vrouwenge-
neeskunde.

De Trotula-tekst die in de Universiteitsbiblio-
theek Utrecht wordt bewaard, maakt deel uit van
een medisch handboek, dat uit meer dan 1.000
pagina’s bestaat en meer dan twintig gezagheb-
bende teksten bevat op het gebied van de (vrou-
wen)geneeskunde. De inhoudsopgave op de titel-
pagina laat zien dat de Trotula-tekst zich bevindt in
het gezelschap van gezaghebbende Latijnse medi-
sche verhandelingen, waaronder de geschriften van
de twaalfde-eeuwse abdis Hildegard van Bingen
(afbeelding 2). 

De Middelnederlandse Trotula
Zover wij weten is er geen volledige Middelneder-
landse vertaling van het Trotula-compendium. De
bewaard gebleven teksten laten zien dat de Latijnse
kennis op uiteenlopende manieren en langs ver-
schillende wegen in het Middelnederlands werd
verbreid. In een bepaalde groep handschriften treft
men bijvoorbeeld een vertaling of bewerking van
het eerste boek over vrouwenkwalen, terwijl in een
andere groep met name de praktische benadering
die typerend is voor het tweede boek de bron is
geweest voor de Middelnederlandse vertaler.

De Middelnederlandse Trotula die in het veer-
tiende-eeuwse Utrechtse verzamelhandschrift is
overgeleverd (Hs. 1328), bevat een beperkte selectie
uit het eerste boek en is ingebed in een medisch-
farmaceutisch handboek, het zogenoemde Boec van
medicinen in dietsche. In navolging van zijn Latijnse
bron kondigt de anonieme auteur van de Utrechtse
Trotula aan dat hij een boek heeft geschreven om
vrouwen te helpen die veel lichamelijke kwalen te
verduren hebben, maar die zich ervoor schamen
om met hun klachten naar een arts te gaan: 

‘Want vrouwen vele crancker sijn dan die
manne van naturen ende die vrouwen in haerre

dracht menighen anxt ende noet liden daer om
hebben si menigherhande ziechede ende sun-
derlinghe bi dien leden die die natuur ter drach-
ten gheuoecht heeft [...] daerom heeft mi ont-
farmt haer scamelheyt dat ic hebbe ghemaect
een boec allen vrouwen mede te helpen in haren
ziecheden ende hebbe die medicine wtghetog-
hen ende ghelesen wt der meysters boec als van
avicenna ypocras galienus ende cleopate dien
vrouwen sal helpen in haer heymelike ziecte
ende ghenesen (fol. 110r).’ (afbeelding 3).

(Parafrase: ‘Omdat vrouwen van nature zwakker
zijn dan mannen en vrouwen die zwanger zijn
veel angst en pijn moeten doorstaan, hebben zij
allerlei kwalen en dan vooral in die lichaamsde-
len die door de natuur zijn geschapen in ver-
band met de voortplanting [...]. Om deze reden
heb ik besloten een boek te maken die alle vrou-
wen zal helpen in het bestrijden van hun onge-
makken en kwalen, en heb ik de kennis ont-
leend aan gezaghebbende werken van Avicenna,
Hippocrates, Galenus en Cleopatra.’)

De tekst vervolgt met een uitleg over menstruatie.
Vanwege de koude en vochtige natuur van de
vrouw, is haar lichaam niet in staat om de overtol-
lige lichaamssappen te verbranden of uit te zweten.
Daarom heeft de natuur ervoor gezorgd, dat vrou-
wen elke maand deze afvalstoffen in de vorm van
een bloeding uit het lichaam verwijderen. Deze 
reiniging noemt men menstruatie, of in de volks-
mond: bloemen. Want zoals een boom zonder 
bloemen geen vruchten zal voortbrengen, zo zal
een vrouw die haar bloemen niet heeft, geen kind
kunnen dragen. Magere vrouwen menstrueren
gewoonlijk tussen de leeftijd van 14 en 50; voor
gezette of dikke vrouwen kan het moment waarop
de menstruatie ophoudt vroeger of later zijn. 
Ook toen al kende men de pre-menstruale on-
gemakken zoals een opgeblazen gevoel in de 
onderbuik, hoofdpijn en lusteloosheid. Een goede
remedie hiervoor is om het gebied rondom de navel
in te wrijven met laurierolie. Ook zijn er recepten
voor vrouwen die veel vloeien tijdens de menstrua-
tie. Hierna gaat de tekst eerst verder met een der-
tigtal recepten voor het bereiden van diverse elec-
tuaria oftewel likkepotten (ondiep potje met een
zalfachtig geneesmiddel dat likkenderwijs werd
ingenomen), voordat opnieuw een viertal recepten
aan de orde komen die eveneens thuishoren op het
gebied van de vrouwengeneeskunde, namelijk
informatie over de kraamzorg, het uitkiezen van
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De Middelnederlandse 
Trotula (Utrecht ub, 
Hs. 1328, fol. 110r).

� 4
Cirkel met vijf klimaatzones
(Utrecht ub, Hs. 1328, 
fol. 54v).



een goede min en dieetvoorschriften die bevorder-
lijk waren voor de melkproductie, de behandeling
van pijnlijke borsten en de zorg voor het pas-
geboren kind.

Deze gynaecologische informatie is ingebed in
een compilatie van medisch-farmaceutische trak-
taten. De inhoud ervan kan beschreven worden als
algemene medische kennis die een arts of apothe-
ker dient te bezitten, zoals de urineleer, basiskennis
over de vrouwengeneeskunde, een kruidenleer,
dieetvoorschriften en instructies voor het bereiden
van medicamenten. Dit Boec van medicinen in dietsche
werd voor het eerst uitgegeven door W.F. Daems in
1967. Er zijn diverse versies van deze tekstenverza-
meling overgeleverd in een tiental handschriften.
Het exemplaar dat in de Universiteitsbibliotheek
Utrecht wordt bewaard, maakt, samen met twee
andere teksten, deel uit van een verzamelhand-
schrift dat waarschijnlijk in de veertiende eeuw is
ontstaan. De eerste tekst is een berijmde encyclope-
die over de inrichting van het universum, natuur-
verschijnselen, de eigenschappen van hemellicha-
men en de tijdrekenkunde. Op verschillende plaat-
sen in de tekst treft men afbeeldingen aan die de
aangeboden informatie verduidelijken. De tweede
tekst van het verzamelhandschrift (opgesteld in
proza) gaat eveneens over de kosmos en natuurver-
schijnselen, maar bevat ook een hoofdstuk over de
geografie (afbeelding 4) en over allerlei wetens-
waardigheden met betrekking tot de anatomie en

fysiologie van de mens. De proloog van deze Proza-
Natuurkunde verwijst naar een zekere Broeder
Thomas die dit boek heeft gemaakt en naar Broeder
Aernt, leesmeester van de minderbroeders in
Utrecht, die het boek heeft bestudeerd en aanbe-
veelt als een verstandig en waarheidsgetrouw boek
(afbeelding 5). Waarom juist deze drie teksten zijn
samengevoegd, hoe ze zijn gebruikt en voor wie dit
verzamelhandschrift is gemaakt, blijft voorlopig
nog onderwerp van discussie. 

De verloskundige praktijk
Het ontbreken van concrete verloskundige instruc-
ties in de gynaecologische hoofdstukken in het Boec
van medicinen suggereert dat het niet waarschijnlijk
is dat een dergelijke tekst bestemd was voor (of
gebruikt werd door) vroedvrouwen of verloskundi-
gen. Voor deze specialistische doelgroep waren
andere teksten beschikbaar die veel nuttiger waren,
zoals de eerste gedrukte handleiding over zwanger-
schap die in 1513 vervaardigd werd door de Duitse
arts, Eucharius Rösslin (Der swangern Frauwen und
hebammen Rosengarten) en die drie jaar later al in een
Nederlandse vertaling werd gedrukt door de Brus-
selse drukker Thomas van der Noot. Deze laatmid-
deleeuwse verloskundige handboeken behoren tot
de praktijkgerichte traditie van het Liber Trotula,
maar zijn gebaseerd op een andere bron, namelijk
het werk van de beroemde Griekse (vrouwen)arts
Soranus uit de tweede eeuw. In de zesde eeuw ver-

5 �

Colofon in Hs. 1328, fol. 35r,
regels 1-4: ‘Brueder thomas
die dit boeke maecte seghet is |
enich ghebrec in desen boeke
dat is mi leet ende soe | wye dat
ghebrec verbeteren wille dat is
mi lief | In den name gods
amen.’
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Titelpagina van Tboeck van
de vroetwijfs (Utrecht ub,
Rariora oct 642). 

[ 220 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k



[ 221 ]l i c h a a m  e n  g e e s t



vroedvrouwenhandleiding van zijn Duitse collega
Eucharius Rösslin, maar bevat daarnaast nog allerlei
praktische instructies voor moeilijke geboortes. Ook
vindt men in dit werk diverse afbeeldingen van chi-
rurgische instrumenten (afbeelding 7) en aandacht
voor de anatomie van de baarmoeder (afbeelding 8).
Deze belangstelling voor de anatomie is in belang-
rijke mate beïnvloed door een tijdgenoot van Jacob
Ruf, Andreas Vesalius, de grondlegger van de anato-
mie (De humani corporis fabrica libri septem, Bazel 1543). 

Besluit
Op grond van deze korte wandeling langs een klein
aantal boeken van de universiteitsbibliotheek kan
het volgende worden opgemerkt. De geschreven
traditie van de vrouwengeneeskunst is van meet af
aan het domein geweest van mannelijke auteurs en
mannelijke geneeskunstbeoefenaren. Het Latijnse
Liber Trotula fungeerde waarschijnlijk als een
naslagwerk voor belangstellende medisch geïnte-
resseerde geleerden. Het Middelnederlandse Liber
Trotula-traktaat in het Boec van medicinen in dietsche
lijkt zich te richten op apothekers en artsen. De
vroedvrouwenhandleiding van Eucharius Rösslin
heeft voornamelijk het doel om vroedvrouwen en
artsen te begeleiden bij de bevallingen en bevat een
duidelijke waarschuwing voor ondeskundige
vroedvrouwen, terwijl de vroedvrouwenkatechis-
mus van Jacob Ruf duidelijk een beroep doet op de
praktische kennis van chirurgen en chirurgijnen,
met name bij de uitvoering van moeilijke beval-
lingen en doodgeboortes. Het is mogelijk dat deze
verschuiving zijn sporen heeft achtergelaten in de
hedendaagse taakverdeling tussen vroedvrouwen
(normale bevallingen) en gynaecologen (beval-
lingen met complicaties die om chirurgisch in-
grijpen vragen). 
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Chirurgische instrumenten in
Tboeck van de vroetwijfs
(Utrecht ub, Rariora oct 642,
fol. 27v).
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Anatomie van de baarmoeder
in Ein schön lustig Trost-
büchle (Utrecht ub, N qu
238, fol. 19r).
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taalde Muscio deze tekst in het Latijn en kwam
deze verloskundige kennis in het bereik van mid-
deleeuwse geleerden. Het Latijnse Liber Trotula (zie
hierboven) vermeldt Muscio als een gezaghebben-
de bron.

Het verloskundig handboek van Rösslin bevat
recepten, praktische adviezen en instructies voor
degenen, die de zwangere vrouw begeleiden bij de
bevalling en kraamzorg. De afbeeldingen van onge-
boren kinderen in allerlei geboorteliggingen maak-
ten het boekje bij uitstek geschikt voor de verlos-
kundige praktijk. Opvallend is dat er herhaaldelijk
gewaarschuwd wordt voor ondeskundige vroed-
vrouwen die het leven van moeder en kind in
gevaar brengen. De Nederlandse vertaling werd in
de zestiende eeuw veelvuldig herdrukt en uitge-
breid met aanvullende informatie. Er zijn zestien
drukken bewaard gebleven uit de zestiende eeuw
en de tekst werd tot in de achttiende eeuw gedrukt.
In de Universiteitsbibliotheek Utrecht bevindt zich
een zeventiende-eeuwse druk van dit vermaarde
verloskundig handboek. 

Een tweede gezaghebbende vroedvrouwenkate-
chismus is Ein schön lustig Trostbüchle van de Zwit-
serse chirurgijn Jakob Ruf (ca. 1500-1558), dat in
1544 gelijktijdig werd uitgegeven met de Latijnse
versie: De conceptu et generatione hominis. Van de
Nederlandse vertaling (Tboeck van de vroetwijfs)
bestaan diverse zestiende-eeuwse drukken (afbeel-
ding 6). Als stads-chirurgijn in Zürich was Ruf
mede verantwoordelijk voor de opleiding van
vroedvrouwen. De tekst overlapt gedeeltelijk de




