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REPERTORIUM VAN DE MIDDELNEDERLANDSE ARTES-LITERATUUR 

 

Mevrouw Jansen-Sieben is door omstandigheden niet in staat geweest haar bijdrage voor de aanvul-
lingen op het Repertorium te leveren, waarvoor zij haar verontschuldigingen aanbiedt. 
 

 

SIDRAC – DE VRAAGBAAK VAN DE MIDDELEEUWEN! 

 

In de tuin van het Utrechts Universiteitsmuseum woonden wij op vrijdagmiddag 8 juli een wel zeer 
uitzonderlijke gebeurtenis bij: de opening van de tentoonstelling 'Sidrac – de vraagbaak van de Mid-
deleeuwen!', verzorgd door een twintigtal studenten in de mediëvistiek ter illustratie van een populair-
wetenschappelijke 13e-eeuwse encyclopedie. 
 Vrolijk en zakelijk ingeleid door een der studenten, Anne Diederiek Dee, spraken achtereenvolgens 
Peter de Haan, de directeur van het Universiteitsmuseum, over de omgang met amateur-conservatoren 
met hun eigen(wijze) ideeën en hoe deze leren raad te vragen aan de professionals; Orlanda Lie over 
de totstandkoming van de tentoonstelling, de dagen van 'himmelhoch jauchzend' en die van 'zum Tode 
betrübt'; Christianne Muusers over de recepten van de hapjes die zij met behulp van de studenten had 
bereid (meer op haar website coquinaria.nl); en tenslotte de Rector Magnificus, prof. dr. W.H. Gispen, 
die enthousiast was over deze vorm van onderwijs aan zijn universiteit, een vorm die de studenten al 
doende laat leren en hen betrekt bij de maatschappij. 
 En toen konden we de tentoonstelling gaan bezichtigen. Voor wie die niet heeft kunnen zien, ver-
wijzen we naar de brochure Sidrac weet het, die een uitstekende indruk geeft van de inhoud. Uiteraard 
niet van de vorm. Zelden hebben wij een tentoonstelling gezien die in klein bestek zoveel informatie 
gaf, waar met geringe middelen zo’n kleurig en afwisselend geheel tot stand was gekomen, waar door-
lopend een beroep gedaan werd op de activiteit van de bezoekers én – en ook dat verdient grote lof – 
waar het geheel te behappen was. 



 Deze bijzonder geslaagde tentoonstelling was tot 20 november in het Universiteitsmuseum te zien. 
Wij willen eindigen met de laatste zin van Orlanda Lie in het voorwoord van de brochure: “Wie als 
docent met dit soort studenten mag werken, is een gelukkig mens!” 
 

 

ZOEKTOCHT NAAR 'DE MAAN GALERIGAP' 

 

Bij het vertalen van de Sidrac stuitten we op vele zaken die we niet goed begrepen en waarvan we 
sommige nog steeds niet goed begrijpen. Tot die laatste categorie behoort het begin van vraag 294 uit 
de editie Van Tol: 

"Die coninc vraecht: In wat uren ende in wat saysoene was Adam ghemaect? 

Sidrac antwort den coninc: Inden ij iersten dagen van der manen die Adam ierstwerf noemde Galerigap soe 
werti ierst ghemaect ende dat was op enen Vriendach, maer doen se Adam ierst sach wassi van iij dagen ende 
hietse prieme." 

Galerigap is een emendatie van Van Tol. Het Oxfordse handschrift dat aan zijn tekst ten grondslag lag, 
heeft Galeriap. Ik veronderstel dat de andere codices en de drukken die hij bestudeerde de vorm met g 
hadden. In de Comburgse redactie komt deze vraag niet voor, maar de Franse van Ruhe heeft hem wel: 

"488 Le roy demande: En quelle saison et en quel jor fu fait Adam? 

Syderac respont: En .ij. jours de la lune que Adam premieremment nomma gahrgap fu fait, et ce fu au ven-
dredi; et fu la premiere lune et mois qui fu nommé en l’an. Mes le jour meesmes Adam la vit, et elle estoit de 
trois jours, et il l’apela prime lune." 

De maan is geschapen op de vierde Scheppingsdag, Adam op de zesde. Bij het uitrekenen hoeveel 
dagen iets geleden is, beginnen wij te tellen bij de dag van gisteren, de middeleeuwers echter bij de 
dag van heden. Het klopt dus dat de maan op de zesde dag van de Schepping drie dagen oud was. Ook 
klopt de benaming ‘prieme’ of ‘prime lune’. Johannes van Sacrobosco, die in de eerste helft van de 
dertiende eeuw leefde, onderscheidt acht maangestalten en noemt de eerste 'prima luna'. 
 Maar wat moeten we met Galerigap? Wat voor noodzaak was er voor Adam om de maan van de 
dagen voordat hijzelf bestond een naam te geven? Had Adam trouwens weet van wat zich voor zijn 
schepping had afgespeeld? Hoe moeten we verklaren dat Adam de maan eerst Galerigap noemde en 
toen hij hem zag 'prieme'? Hoe kon hij weten van het bestaan van de maan voordat hij hem gezien 
had? En wat betekent Galerigap? Een vraag aan de samensteller van het Syrisch/Aramees-Nederlands 
woordenboek leverde het antwoord op dat het geen Aramees is. Heeft het er iets mee te maken dat het 
op de vierde Scheppingsdag nieuwe maan was en dat de maan dus niet te zien was? En zou galeri-
gap/gahrgap helemaal geen naam zijn, maar een verschrijving van iets dat betekende: ‘was hij nog niet 
zichtbaar’ of ‘nieuwe maan’? 
 
Wie brengt licht in deze duisternis? 
Reacties kunt u sturen naar Jaap Staal, j.staal@consunet.nl 
 
 

 

 

RW-MAIL INTERVIEWT ~~~~~ 
 
 
~~~~~ PROF. DR. ORLANDA LIE 
 

Sinds 1 september 2004 is prof. dr. Orlanda Lie hoogleraar Middeleeuwse Cultuur en Head of the 
Humanities Department van het University College van de Universiteit Utrecht. Dit was voor W-mail 
een reden om deze grondlegger van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur te gaan inter-
viewen over haar werk aan het University College, haar wetenschappelijk onderzoek en haar belang-
stelling voor de artes... [ill. 1] 



 
V. Wat is precies het University College, en wat zijn uw taken binnen het UC? 

OL: Het University College is een onderdeel van de Universiteit Utrecht dat naar Amerikaans model 
een Engelstalige bacheloropleiding aanbiedt aan studenten. Het telt ongeveer 600 studenten, die alle-
maal op de campus wonen. Het University College biedt hun een zogeheten ‘liberal arts and sciences 
education’: een brede opleiding die het hele spectrum van de wetenschappen beslaat. Er zijn vier afde-
lingen: de Humanities, de Social Sciences, de Sciences en tenslotte de ‘Academic Core’, waar vakken 
worden aangeboden die zich richten op het verwerven van academische vaardigheden, zoals schrijven, 
argumentatieleer, statistische analyse, maar ook het leren van een tweede vreemde taal. 
 In het tweede jaar kiezen de studenten een major in een van de drie wetenschapsgebieden. Deze 
hoofdrichting beslaat minimaal een combinatie van twee disciplines; bovendien zijn ze verplicht om 
naast de vakken van hun major ook een aantal cursussen te volgen in de overige twee afdelingen. Zo 
krijgen de studenten een brede, interdisciplinaire basisopleiding, die hen onder meer in staat stelt een 
vraagstuk van verschillende kanten te bekijken. Na drie jaar hebben ze deze bacheloropleiding afge-
rond en kunnen ze bijvoorbeeld een vervolgopleiding op masterniveau doen, hetzij aan de Universiteit 
Utrecht, hetzij aan een andere universiteit in binnen- of buitenland. 
 Per 1 september 2004 ben ik benoemd tot hoogleraar Middeleeuwse Cultuur en tot Head of the 
Humanities Department van het University College. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het 
curriculum en het coördineren van het onderwijs van de diverse ‘tracks’: Geschiedenis, Literatuur, 
Filosofie, Kunstgeschiedenis, Taalkunde, Religie en Museum Studies. Mijn taak is onder andere om te 
zorgen voor de samenhang van cursussen binnen een bepaald track, en te letten op de aansluiting met 
eventuele vervolgopleidingen. Ik overleg met de betrokken docenten en samen proberen we een aan-
trekkelijk programma te maken. Verder, en vooral dat vind ik spannend, houd ik mij bezig met het 
ontwikkelen van cursussen die interdisciplinair zijn. Het is heel inspirerend om samen te werken met 
collega’s uit andere vakgebieden. 
 Gelukkig heb ik ook de gelegenheid om zelf onderwijs te geven. Ik geef nu, samen met een collega 
(Anthropologie en Museum Studies) een derdejaarscursus met de mooie titel 'The art of exhibiting: a 
visual history of liberal arts and sciences'. Als gastdocenten treden collega’s op uit de verschillende 
wetenschapsgebieden. Er zijn 14 studenten, afkomstig uit verschillende disciplines, en hun opdracht is 
om een concept te maken voor een tentoonstelling over de geschiedenis van de wetenschappen (met 
bijzondere aandacht voor het onderwijsconcept van een liberal arts and sciences opleiding). In deze 
cursus moeten studenten dus enerzijds theoretische kennis opdoen over de wetenschapsgeschiedenis 
en anderzijds moeten zij deze academische inzichten visueel maken, met het oog op een breder pu-
bliek. Het is een enorme uitdaging, zowel voor ons als voor de studenten. We streven ernaar om aan 
het eind van dit semester in ieder geval een virtueel concept klaar te hebben. In het tweede semester 
volgt dan de uitwerking van het concept, en als alles naar wens verloopt, zal er in mei een tentoonstel-
ling op de campus komen. 
 
V. Welke opleidingen heeft u zelf genoten? 

OL: Ik ben geboren in Suriname. Mijn ouders komen uit Canton, China. Ik heb vijf broers en een zus. 
Wij zijn de eerste generatie die geboren is buiten China. Omdat ik goed kon leren, hebben mijn ouders 
mij altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk te leren. Eigenlijk vond mijn vader dat een meisje, meer 
nog dan een jongen, moest investeren in de studie. Op die manier kon ze, als het moest, op eigen be-
nen staan, en hoefde ze niet afhankelijk te zijn van een man... Als ik bedenk hoe moeilijk het voor 
mijn moeder was om een opleiding te volgen, voel ik me echt bevoorrecht. 
 Ik ging eerst naar een nonnenschool, en daarna naar de enige middelbare school in Suriname. Ik 
heb een ouderwets HBS-B-diploma behaald. Ik heb dus eindexamen gedaan in wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Nederlands, Engels, Spaans en Duits. Met zo’n 
opleiding kon je immers alles worden: arts, apotheker, advocaat of wat je maar wilde. 
 Na mijn eindexamen was het vanzelfsprekend dat ik verder ging studeren. Ik ging naar Amerika. 
Waarom Amerika? Omdat wij als gezin een speciale band hadden met dat land. In 1947, toen mijn 
ouders uit China per vrachtschip naar Suriname afreisden, was mijn moeder zwanger. Halverwege de 
reis, in de haven van San Francisco, is zij toen bevallen van mijn oudste broer. Aangezien hij in Ame-
rika geboren was, kreeg hij automatisch de Amerikaanse nationaliteit, maar belangrijker nog, hij kreeg 
toen ook een peetvader, dat was iemand uit de Chinese gemeenschap van San Francisco. Mijn vader 



vond het daarom goed dat ik naar Amerika ging, als ik maar in of vlakbij San Francisco zou wonen, 
zodat onze peetvader een oogje in het zeil kon houden. Dat is gelukt: ik werd aangenomen op de Uni-
versity of California in Berkeley, ongeveer een half uur rijden van San Francisco. Daar ging ik in 1967 
studeren, midden in de tijd van de Vietnam-oorlog, de studentenrevolutie en de hippie-beweging. Ik 
kwam daar zonder ook maar enig idee te hebben van wat er allemaal in de wereld gebeurde... Geluk-
kig waren er kamergenoten en mede-studenten die zich over mij ontfermden. Zij namen het project 
‘The Americanization of Orlanda Lie’ op zich, en zo werd ik in een jaar politiek opgevoed. 
 In Berkeley volgde ik een liberal arts and sciences opleiding. Ik vond het geweldig. Ik heb genoten 
van de vrijheid om allerlei vakken uit te proberen en te kiezen wat ik zelf interessant en leuk vond. 
Voor mijn bachelorprogramma koos ik een major in Duits en Spaans. Daarna ben ik verder gegaan 
met de Duitse taal- en letterkunde en uiteindelijk heb ik het vakgebied gevonden dat mij nog steeds 
blijft boeien: Middeleeuwse Studies. Dankzij de Middeleeuwen ben ik in Utrecht beland. Een van mijn 
professoren in Berkeley had een lezing van Wim Gerritsen op een Arturistencongres in Engeland bij-
gewoond en was daar erg van onder de indruk. Toen hij weer terug was in Berkeley adviseerde hij mij 
om me te verdiepen in de Middelnederlandse Arturromans. Hij zei dat ik dat bij Gerritsen in Utrecht 
moest doen. Ik kreeg toen een beurs van Berkeley om een jaar in Utrecht te studeren en zo kwam ik in 
1973 naar Nederland. 

 
Arturistiek 

Toen ik in Nederland kwam, had ik nog nooit Middelnederlands gelezen. In dat jaar gaf Wim Gerrit-
sen een college over Jacob van Maerlant en ik wilde heel graag daaraan meedoen. Dus moest ik bij 
hem komen om een proeve van bekwaamheid af te leggen. In die tijd was Frits van Oostrom student-
assistent van Wim. Wim gaf ons een stukje Middelnederlands te lezen: eerst moest Frits en toen ik. 
Verschrikkelijk spannend vond ik het. Blijkbaar het ik het goed gedaan, want ik mocht meedoen met 
het college. Ik wilde graag een proefschrift schrijven over de Arturistiek. Dat is prima, zei Wim, maar 
dan moet je wel Oud-Welsh, Oud-Frans én Middeleeuws Latijn kunnen lezen. Het werd dus een bij-
zonder leerzaam jaar, waarin ik heel veel nieuwe dingen heb geleerd. 
 Na afloop van het jaar in Nederland ging ik terug om in Berkeley mijn Ph.D.-examens in Medieval 
Studies and German af te ronden, maar in 1976 was ik weer terug in Utrecht om te werken aan mijn 
proefschrift. Ik ging mij bezig houden met de fragmenten van de Middelnederlandse proza-Lancelot. 
Het was een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen de Franse Lancelot-teksten en de Neder-
landse en Duitse vertalingen. In 1979 ben ik gepromoveerd, en het proefschrift is in 1983 als boek 
verschenen. 
 
Verschuiving van de aandacht naar de artes 

Terwijl ik met mijn proefschrift bezig was, kreeg Hans van Dijk onderzoeksverlof zodat hij zijn proef-
schrift af kon ronden. Mij werd gevraagd of ik zijn colleges over kon nemen. Op die manier leerde ik 
veel over de Middelnederlandse literatuur, zoals de Karelromans, Abele spelen, Volksboeken, etc. 
Maar er was een college dat ik extra leuk vond, en dat was het college over Middeleeuwse weten-
schap. Mijn beta-kant deed zich weer gelden! Dit waren geen fictionele teksten zoals de Arthurverha-
len, maar ze gaven een beeld van de denk- en leefwereld van de Middeleeuwen. Zo is mijn belangstel-
ling voor de artesliteratuur gegroeid. 
  Het eerste werkcollege in Utrecht over een artesonderwerp ging over Eyn corte decleringhe deser 
spere. Dat was in 1980-81. Langzaam maar zeker kwam de belangstelling voor de Middelnederlandse 
artesliteratuur op gang. Ria Jansen-Sieben legde de basis voor het onderzoek met haar Repertorium 
van de Middelnederlandse artes-literatuur. Er kwamen proefschriften over artesonderwerpen van An-
nelies van Gijsen, Veerle Fraeters, Erwin Huizenga en Saskia Bogaart. Mijn eigen onderzoek probeer 
ik zoveel mogelijk te verbinden met onderwijs. Zo heb ik werkcolleges gegeven over diverse arteson-
derwerpen, zoals Magie in de Middeleeuwen, het Boek van Sidrac, de Proza-Natuurkunde van Broe-
der Thomas, de Lekenspiegel van Jan van Boendale, maar ook over Vrouwen en geletterdheid. 
 
‘Gender’ 

Mijn belangstelling voor een gendergerichte benadering is begonnen met het zg. Hadewijchproject, in 
het leven geroepen door de Emancipatiecommissie van de Lettterenfaculteit. Doel hiervan was om 



inzichten uit Genderstudies binnen de studie Nederlands te integreren. Ik heb toen als voorzitter een 
tweetal studiedagen georganiseerd waarbij collega’s uit de diverse afdelingen een gendergerichte le-
zing verzorgden. 
 In die tijd organiseerde Frits van Oostrom in Leiden verschillende themagroepen in het kader van 
het NLCM-project (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen). Ik heb toen deelgenomen 
aan de themagroep over Lekenethiek o.l.v. Jo Reynaert. Ik wilde graag kijken naar de seksuele ethiek 
in de Middeleeuwen, en zo ben ik bij het Boek van Sidrac terecht gekomen. Dat is ook het begin ge-
weest van mijn interesse voor een gendergerichte benadering in de artesteksten, met name de manier 
waarop beeldvorming in gynaecologische teksten wordt aangebracht. 
 Vanuit deze interesse in ‘gender’ ben ik me ook bezig gaan houden met Christine de Pizan, de eer-
ste middeleeuwse vrouw die leefde van de pen. In 1998 heb ik samen met Frank Brandsma een colle-
gereeks bij de opleiding Mediëvistiek gegeven over Het Boec van de Stede der Vrauwen, de Middel-
nederlandse vertaling van Christine de Pizans Livre de la Cité des Dames. Daarin geeft Christine on-
der andere commentaar op de visie van de geleerde traditie op het vrouwelijk lichaam: wat deze man-
nen schrijven is klinkklare onzin!  
 
Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur 

In 1998 organiseerde Veerle Fraeters (hoogleraar in Antwerpen) een sessie over Middelnederlandse 
artesteksten voor het mediëvistencongres in Leeds. Wij verzorgden drie lezingen: Veerle had het over 
alchemie, Erwin Huizenga over de chirurgie, en ik sprak over de ontwikkeling van de artesteksten in 
de volkstaal. Hans van Dijk was onze voorzitter. Het was een traumatische ervaring, want het aantal 
mensen dat naar ons kwam luisteren konden we op één hand tellen. Maar het positieve effect was wel 
dat we toen het besluit namen dat we hier wat aan moesten doen. Toen is het idee gekomen om een 
werkgroep op te richten die het onderzoek naar de Middelnederlandse artesteksten moet bevorderen, 
en dat is WEMAL geworden. 
 
V. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? 

OL: Ik hoop de komende jaren door te gaan met het onderzoek naar artesteksten. Er komt, in samen-
werking met de actieve leden van WEMAL, een tweede bloemlezing uit de Middelnederlandse artesli-
teratuur, en ik wil graag samen met WEMAL-leden werken aan een digitale versie van Jacob Bellaerts 
Van den proprieteyten der dinghen, de Middelnederlandse vertaling van de encyclopedie van Bartho-
lomaeus Anglicus. Daarnaast ga ik (in samenwerking met Jan Bethlehem en Annemieke van Doorn) 
werken aan een nieuwe editie van Der vrouwen heimelijkheid en in het verlengde daarvan wil ik een 
studie schrijven over de Middelnederlandse gynaecologische traditie. Verder ga ik een aantal artikelen 
in het Engels schrijven, om zo mee te werken aan de internationalisering van het onderzoek naar de 
Middelnederlandse artesteksten. In ieder geval komt er een overzicht van de Middelnederlandse gy-
naecologische teksten, zodat ook buitenlandse onderzoekers weten wat er allemaal voorhanden is. 
 Daarnaast blijf ik me bezighouden met Christine de Pizan. Er is nog steeds geen editie beschikbaar 
van de Vlaamse vertaling van het Livre de la Cité des Dames en die moet er echt komen, want de Ne-
derlandse versie heeft een paar unieke kenmerken, zoals de talrijke (voltooide en onvoltooide) minia-
turen en een toegevoegde epiloog van de Vlaamse vertaler. In het kader van de internationalisering 
werk ik samen met Hermina Joldersma (hoogleraar aan de Universiteit van Calgary, Canada) aan een 
Engelstalig artikel hierover; ook bieden we de epiloog aan in een Engelse vertaling. 
 Verder wil ik ook een onderzoeksproject Middelnederlandse artesliteratuur aanvragen dat ik samen 
met aio’s en gevorderde onderzoekers zou kunnen uitvoeren. Tenslotte wil ik natuurlijk onderwijs 
blijven geven. Ik ben een echt ‘onderwijsdier’, maar het plezier dat ik aan onderwijs beleef, heeft alles 
te maken met het plezier dat ik krijg wanneer ik de inzichten die ik door onderzoek heb opgedaan aan 
anderen uit kan leggen. Daarom is het verbinden van onderwijs met onderzoek voor mij zo belangrijk. 
Hopelijk kan ik die twee nog lang combineren!  
 
Orlanda Lie hield haar oratie, getiteld 'Wat bezielt een mediëvist? Mastering the Middle Ages', op 18 
november 2005 in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. 
 
Marjolijn Saan 

 



 
 
 

BLOEDZUIGERS, KOPPEN EN LANCETTEN 
 
ADERLATEN AAN DE HAND VAN EEN 15E-EEUWS ADERLAATTRAKTAAT 

 
 
INLEIDING 
 
[ill. 2. (aderlaatscène)] 
Een chirurg en zijn assistent voeren een aderlating uit bij een patiënt; gravure uit L. Botallo, Opera 
omnia, Leiden 1660. Bron: wwwihm.nlm.nih.gov 
 
Een van de belangrijkste medische ingrepen in de Middeleeuwen was het aderlaten. Het was een in-
greep die met grote precisie moest worden uitgevoerd, want er kleefden nogal wat risico’s aan. Er 
werd vaak een niet geringe hoeveelheid bloed gelaten bij iemand die in de meeste gevallen toch al in 
een abominabele conditie was —de gelatene was immers ziek. Tel daar in veel gevallen nog eens een 
slechte hygiëne en een onkundige aderlater bij op, en we kunnen niet anders dan concluderen dat ader-
laten een gevaarlijke onderneming was. Het zal dan ook geen toeval zijn dat er juist over deze ingreep 
veel traktaten zijn geschreven. 
 Zo’n traktaat bevindt zich ook in het vijftiende-eeuwse handschrift met Middelnederlandse medi-
sche teksten dat in de Stadtbibliothek in Mainz onder signatuur I 514 wordt bewaard. Het maakt deel 
uit van een vijfdelige chirurgie die ik gedeeltelijk heb geëditeerd in het kader van mijn doctoraalscrip-
tie.1 In het aderlaattraktaat worden vele facetten van het aderlaten belicht. 
 In deze bijdrage wil ik laten zien welke informatie er nu precies in dit traktaat aan de orde komt. 
Maar eerst zal ik de middeleeuwse geneeskunde in zijn algemeenheid behandelen om het hoe en waar-
om van het aderlaten in een context te plaatsen. 
 
 
GENEESKUNDE IN DE MIDDELEEUWEN 
 

Om de middeleeuwse geneeskunde te kunnen begrijpen, moeten we beseffen dat de middeleeuwers de 
wereld anders zagen dan wij. Hun wereldbeeld was grotendeels gebaseerd op de beschrijvingen van 
het universum zoals die te vinden waren bij Ptolomeus (tweede eeuw na Chr.). De aarde vormde vol-
gens de middeleeuwse opvatting het stilstaande middelpunt van het heelal. Om de aarde bewogen zich 
de zeven planeten, die elk hun eigen hemel of sfeer hadden. De volgorde van de planeten vanaf de 
aarde gezien was: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Buiten de sfeer van Sa-
turnus bevond zich de sfeer van het Firmament, met daarin de dierenriem of de zodiak. Daar weer 
buiten bevond zich het primum mobile, dat door de kracht van de liefde tot God in een draaiende be-
weging werd gebracht. Deze beweging zorgde op haar beurt weer voor het ronddraaien van de plane-
taire sferen. 
 De wereld in het groot, de macrokosmos, was in de opvatting van de middeleeuwers nauw verbon-
den met de wereld in het klein, de microkosmos ofwel de mens. De stand van de planeten en de die-
renriemtekens hadden volgens hen een grote invloed op het leven op aarde. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat astronomie en astrologie een grote rol speelden in het middeleeuwse leven.2 
 Rond 400 v. Chr. ontwikkelden de Griekse natuurfilosofen theorieën over de oorsprong van de 
dingen en de wereld. Men ging ervan uit dat de vier elementen waaruit het ondermaanse deel van de 
macrokosmos —dat wil zeggen het gebied onder de maan— bestond (water, aarde, vuur en lucht), 
waren opgebouwd uit een combinatie van de vier eigenschappen (heet, koud, droog en vochtig) die 
ook wel contrariën of primaire kwaliteiten werden genoemd. Ieder element bezat twee van deze vier 
contrariën: 

water = koud + vochtig 
aarde = koud + droog 



vuur = heet + droog 
lucht = heet + vochtig 

Overeenkomstig deze leer van de vier elementen werd in diezelfde periode ook een theorie over de 
samenstelling van het menselijk lichaam ontwikkeld.3 Het lichaam was opgebouwd uit de vier elemen-
ten water, aarde, vuur en lucht, maar kon niet functioneren zonder de vier humoren of lichaamssappen. 
Evenals de vier elementen bestonden ook de humoren uit een combinatie van twee van de vier contra-
riën: 

slijm (flegma) = koud + vochtig 
zwarte gal (melancolia) = koud + droog 
gele gal (colera) = heet + droog 
bloed  (sanguis) = heet + vochtig 

De onderlinge verhouding van de vier humoren bepaalde de complexie of het temperament van een 
mens. Bij de sanguinicus overheerste de humore bloed, bij de flegmaticus het slijm, bij de cholericus 
de gele gal en bij de melancholicus de zwarte gal.4 Toch werd het temperament niet alleen bepaald 
door de onderlinge verhouding van de humoren; ook de stand van de planeten en het dierenriemteken 
waaronder iemand geboren was, waren hierop van invloed. 
 De humorenleer zoals die door de grote geleerde Galenus (tweede eeuw na Chr.) was uitgewerkt en 
gecombineerd met astrologische invloeden van de dierenriemtekens en de planeten, vormde uiteinde-
lijk de basis van de middeleeuwse geneeskunde. Het principe van de middeleeuwse ziekteleer was dat 
bij gezonde mensen de humoren in balans waren (eukrasie) en dat ziekte een gevolg was van een ver-
storing in het evenwicht daartussen (dyskrasie). Dit kon vele oorzaken hebben, variërend van een ver-
keerd dieet tot hartstochten en de stand van de sterren.5 De middeleeuwse geneeskunde was er vooral 
op gericht om de balans tussen de humoren te behouden of weer te herstellen. De humore die de ziekte 
veroorzaakte, was de materia peccans, de ‘vervuilende materie’, en moest op de een of andere wijze 
uit het lichaam worden verdreven.6 Diëten, medicijnen of cauterisatie7 konden dit bewerkstelligen, 
maar het belangrijkste middel was aderlating of flebotomie.  
 
 
INHOUD VAN HET ADERLAATTRAKTAAT IN HET HANDSCHRIFT MAINZ, STADTBIBLIOTHEK I 514 
 

Flebotomie 

In het traktaat worden drie methoden van laten besproken: met behulp van messen of lancetten (flebo-
tomie), met koppen of ventosen en met bloedzuigers. Allereerst wordt aandacht besteed aan fleboto-
mie, volgens de tekst de belangrijkste en gebruikelijkste manier van laten. Er wordt uitgelegd waarom 
het laten van bloed zo belangrijk is voor de gezondheid —het laten zuivert het lichaam, het verlicht het 
lichaam, het behoedt het lichaam voor ziekten— maar ook dat het beter achterwege gelaten kan wor-
den als het iemand meer kwaad dan goed doet: 

"Want anders isser die naturlike hitte vercranct ende daeraf mocht die minsche dat water laten ende seere 
vercolden ende hooc veul ander mesquamen oplopen." 

Dan worden er vijf punten besproken die van belang zijn bij flebotomie. Allereerst worden degenen 
genoemd voor wie het laten noodzaak is. Dat zijn de sanguinici die te herkennen zijn aan het feit dat 
ze "gheinen aerbeit en duen ende veul heten en drinken". Ten tweede worden degenen besproken die 
baat hebben bij het laten. Dat zijn mensen bij wie zich in de aders te veel bloed of andere humoren 
bevinden en die lijden aan hoofdpijn of pijn in de ogen en gezwollen aders hebben. Het derde punt 
heeft betrekking op de mensen die een laatbehandeling kunnen verdragen:  

"Maer men sel gheine kindren laten si en sijn XIV jaer holt ende gheine holde luden boven LXX jaren, of ten 
waer sere van groten node. Ende dieghene dies niet ghewonen en sijn, die ne sellen niet laten. Ende dronken 
luden en sel men niet laten voor hi weder tot him selven ghecomen is." 

Onder het vierde punt worden de aders besproken die in aanmerking komen voor het laten. Het zijn er 
33, waarvan sommige bij naam genoemd worden zoals de mediaan en de basilica. Over andere aders is 
de tekst minder precies; er wordt dan gesproken over aders in het hoofd, in het been, in de voet et cete-



ra. Als laatste wordt de hoeveelheid bloed die gelaten mag worden behandeld. Hierover worden echter 
geen duidelijke uitspraken gedaan: 

"men mach gheine rechte regule gheven: ist seer van node ende die mensche starc, so mach mense sterc la-
ten. Ende ist so niet, so sal men ein luttel bloeds laten." 

Vervolgens wordt besproken hoe de laatmeester moet handelen als hij iemand laat: hij moet de pols en 
het bloed in de gaten houden. Als er geen pols meer is, als het bloed verandert van kleur of als het in 
grote hoeveelheden uit de ader stroomt, dan moet de ader afgebonden worden. 
 
[ill. 3] 
Deze 'zodiacman' toont de veronderstelde invloed van de tekenen van de dierenriem op het lichaam, 
die mede bepalend was voor het vaststellen van de geschikte momenten voor aderlating. Houtsnede uit 
G. Reisch, Margarita philosophica cum additionibus novis, 1517. Bron: wwwihm.nlm.nih.gov 
 
Ook het tijdstip waarop gelaten werd, diende zorgvuldig gekozen te worden: geneeskunde en astrolo-
gie waren immers nauw met elkaar verbonden. Men mocht niet laten op de verworpen dagen. Dit wa-
ren dagen waarop elke medische ingreep werd afgeraden. De reden die in de tekst wordt gegeven, is 
"omdat die grote meisters dat verbieden". Er wordt niet precies aangegeven wanneer die verworpen 
dagen zijn. Uit andere teksten weten we dat er twee soorten verworpen dagen waren: dagen die op 
basis van astronomische en astrologische berekeningen werden vastgelegd —en dus per jaar varieer-
den— en vaste reeksen dagen die teruggingen op verschillende tradities. De hondsdagen, de warmste 
dagen in juli en augustus, zijn daar een goed voorbeeld van. 
 Maar terug naar het traktaat in het handschrift uit Mainz: het beste is het om te laten als de maan in 
een goed teken staat en het een heldere dag is. Het beste tijdstip is na 11 uur ’s ochtends, als het al wat 
warmer is. Verder luidt het advies om iemand in de zomer aan de rechterkant van het lichaam te laten 
en in de winter aan de linkerkant. 
 Het gedeelte over flebotomie sluit af met een ‘regiment van latene’. Dit bevat een aantal gedragsre-
gels waaraan arts en patiënt zich dienen te houden en richtlijnen om het gelaten bloed te beoordelen. 
Allereerst worden de eigenschappen van een goede laatmeester besproken. Hij moet zijn: "jonc, abel 
ende wel siende ende ghewonen daertoe [aan het laten]. Ende dat hi hebbe laetyseren ghenouch: dein 
merder [groter] dan dander". De patiënt kan ook een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om de in-
greep zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Om te zorgen dat het bloed goed stroomt, kan hij het 
beste een eindje gaan wandelen of de dag ervoor gaan baden. Als het vermoeden bestaat dat de patiënt 
tijdens het laten onwel wordt, kan hij het beste wat in wijn gesopt geroosterd brood tot zich nemen. 
Ook na het laten moet hij zichzelf in acht nemen: hij mag niet meteen gaan slapen, moet zich rustig 
houden en drie dagen lang geen "quaden spisen ende quaden dranc" tot zich nemen. 
 Als er gelaten was, dan kon het bloed beoordeeld worden. Waarop moest gelet worden? Goed 
bloed ziet er als volgt uit: "ist in sine substancie niet alste groef ende ooc niet al te dunne ende van 
gueder roken". Stroperig, kleurloos en zoet bloed (er werd kennelijk geproefd!) duidt op een teveel aan 
slijm. Waterig bloed kan veroorzaakt worden doordat iemand te veel drinkt of een nierziekte heeft. 
Melaatsheid kan herkend worden aan korrelig en askleurig bloed. Tot slot wijst zwart, groen of kleur-
loos bloed op koortsen, gezwellen of blaren.  
 Bijzonder is de aandacht die wordt besteed aan de zogenoemde deontologische aspecten van het 
aderlaten. Zo heeft de arts ook een geruststellende taak: hij moet iemand op zijn gemak kunnen stellen. 
In de tekst vinden we een voorbeeld van hoe er in de Middeleeuwen aan nazorg werd gedaan. Er staat 
dat een arts "gueden troost sal gheven". Bij goed bloed moet hij zeggen: "dat is ein teiken dat ghi noch 
beter inden live hebt"; bij slecht bloed: "hit is guet dat ghi dit bloed ghelaten hebt, want anders mocht 
ghi grote mesquame hebben gheadt van dezen quaden bloede". 
 
Ventosen 

Dan volgt uitleg over het laten met ventosen of koppen. Deze methode van laten is minder krachtig 
dan het laten met lancetten. Er zijn vijf of zes plaatsen waar ventosen geplaatst kunnen worden. Dit 
moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. Afhankelijk van de kwaal moeten de koppen op een bepaal-
de plek worden geplaatst. Bij kwalen aan het hoofd worden de koppen geplaatst in de nek, bij buik-



klachten in de lendenen, bij jicht op de armen en bij vrouwenkwalen (pijn met plassen, of om de men-
struatie op gang te helpen) in de dijen. 
 Opvallend is wel dat er bij het plaatsen van de koppen hele specifieke informatie wordt gegeven 
over het plaatsen van de koppen en bij welke kwalen dat gedaan moet worden. Deze informatie ont-
breekt bij het laten met de lancetten. Daar worden de aders wel genoemd, maar er wordt niet vermeld 
bij welke kwalen welke aders het beste gelaten kunnen worden. 
 
Bloedzuigers 

De derde manier van laten die beschreven wordt, is het laten met bloedzuigers. Bloedzuigers worden 
gebruikt als het laten met behulp van lancetten of ventosen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld doordat de 
oppervlakte te klein is, of te benig. Bloedzuigers die geschikt zijn om mee te laten, zijn "swart ge-
scaalt", zien eruit als "die stert van eyne muis, met gelen striemen op den rugghe ende eyn luttel root 
onder den buuc". Opgepast moet worden voor afzichtelijke exemplaren met een groot hoofd: die zijn 
giftig. 
 
[ill. 4] 
Een vrouw plaats bloedzuigers uit een kolf met water op haar arm. Houtsnede uit G. van den Bossche, 
Historia medica, Brussel 1639. Bron: wwwihm.nlm.nih.gov 
 
Voordat met de bloedzuigers gelaten kan worden, moeten ze nog een dag of wat in een bak met 
schoon water blijven, zodat ze al hun kwalijke stoffen kunnen uitscheiden. Bloedzuigers moeten wor-
den geplaatst op een gezonde huid en niet op blaren, open wondjes en aambeien. De huid moet een 
beetje bloeden voordat de beestjes worden geplaatst. Dat kan worden bewerkstelligd door de huid een 
beetje open te krabben. Per behandeling zijn er ongeveer drie of vier bloedzuigers nodig. Als ze zich-
zelf hebben volgezogen, laten ze vanzelf los. Of anders kunnen ze met wat wijnazijn of aloë verwij-
derd worden. Ook na het laten met bloedzuigers dient de patient zich een tijdje rustig te houden. 
 
 
CONCLUSIE 
 

Zoals we hebben kunnen zien, wordt er in het aderlaattraktaat dat zich bevindt in Mainz, Stadtbiblio-
thek I 514, aan verschillende aspecten van het aderlaten aandacht besteed, variërend van welke ader 
gebruikt moet worden tot met welke middelen bloedzuigers van het lichaam losgeweekt kunnen wor-
den. Ik hoop hiermee te hebben aangegeven welke facetten van het aderlaten in zo’n traktaat worden 
belicht. 
 

Francien Olthof 
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