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Woord vooraf 

Deze studie is het resultaat van een boeiend masterjaar waarin ik mij heb verdiept in de 

geschiedenis van vroedvrouwen en van vrouwelijke lichamen. Het is de verdienste van mijn 

promotor prof. dr. Steven Vanden Broecke om dit te koppelen aan Jan Palfijn. Wanneer mensen 

deze naam horen denken ze steevast aan het ziekenhuis in Gent, maar slechts enkelen weten dat hij 

een chirurgijn was in de late zeventiende eeuw. Bij een eerste zoektocht naar literatuur werd ook 

duidelijk dat buiten veel biografieën Jan Palfijn nog niet uit een andere invalshoek werd bestudeerd. 

Dit was dan ook een belangrijke drijfveer om dit onderzoek te beginnen. 

Daarnaast spreekt de geschiedenis van de geneeskunde mij al een tijdje aan. Mijn bachelorpaper 

handelde over de oorsprong van dissectie in de middeleeuwen. De geschiedenis van de wetenschap 

is sowieso een interessant verhaal omdat er steeds meer alternatieven komen voor de klassieke 

these van vooruitgang. Deze genderstudie over Jan Palfijn sluit hier bij aan.  

Ten slotte bedank ik graag mijn promotor prof. dr. Steven Vanden Broecke om dit onderwerp aan te 

brengen en voor de hulp tijdens deze studie. Ook mijn familie en vrienden van de opleiding 

geschiedenis stonden steeds klaar voor hulp en een bemoedigend woord. Ten laatste ben ik ook 

dankbaar aan Tom voor het nalezen van deze studie en om de grootste steun te zijn in deze periode.
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Inleiding 

“Propter solum uterum mulier est id quod est” 

Een vrouw is wat ze is enkel en alleen door haar baarmoeder 

Johann Baptist van Helmont1 

Jacques Gélis stelt dat filosofen en medici al sinds de Oudheid proberen er achter te komen wat de 

ware aard is van de baarmoeder. De geneesheer Jacques Duval meende net als de meeste van zijn 

zeventiende-eeuwse tijdgenoten dat ze bijzonder gevoelig is voor geuren: 

“Plato en Paracelsus hebben haar een dier genoemd, omdat ze hebben ontdekt dat ze 

bewegingen maakt die lijken te zijn ingegeven door een wil. En wel zo dat wanneer men de 

vrouw iets geurigs onder de neus houdt, dit lichaamsdeel naar boven klimt; als men het bij 

haar ovaal houdt, daalt ze af; als men het aan een van beide zijden van de buik houdt, voelt 

men haar toebuigen naar de kant waar het tegenaan wordt gehouden.”2 

De baarmoeder is een orgaan dat lang tot de verbeelding heeft gesproken. Het was de bron van 

nieuw leven, maar tegelijkertijd ook een orgaan met vele gedaantes. Ze veranderde van vorm en 

afmeting om zich geheel te wijden aan de foetus, maar ook had ze verschillende temperamenten.3 

Het idee dat de baarmoeder een dier was, is niet de enige mythe die lang heeft bestaan over de 

vrouwelijke voortplantingsorganen. Spontaan denken we dan aan de vrees voor menstruerende 

vrouwen. Menstruatiebloed veroorzaakte bederf en verrotting; alleen al door haar aanwezigheid 

konden de gezinsvoorraden bederven. Maar bovenal kon het ook de dood veroorzaken, bijvoorbeeld 

van een dier dat er wat van had gegeten.4 Vrouwen hadden van nature een kwaaddoende kracht 

ontstaan uit het verderfelijke menstruele bloed.5 De vrouwelijke voortplantingsorganen lijken wel 

een plaats waar vreemde zaken gebeuren. Ze hebben eigen krachten waarmee ze mensen slechte 

dingen kunnen aandoen. 

Als de vrouwelijke geslachtsdelen verderf op de wereld kunnen zaaien, wat dan als een vrouw 

zwanger is? De conceptie moet dan op een juist tijdstip plaatsvinden en de zwangerschap moet 

blijkbaar goed verlopen, anders kunnen er opnieuw allerlei zaken verkeerd lopen. Een teveel of 

tekort aan mannelijk of vrouwelijk zaad, een ondeugdelijke vorm van de baarmoeder of 

geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie kon er bijvoorbeeld voor zorgen dat een monster 

                                                           
1
 Geciteerd in M. Stolberg, ‘A woman down to her bones: the anatomy of sexual difference in the sixteenth and early 

seventeenth centuries’, in: Isis, 94 (2003), p. 289. Johann Baptist van Helmont was een Zuid-Nederlandse medicus in de 
zeventiende eeuw. 
2
 J. Duval, Traité des hermaphrodites, parties génitales, accouchemens des femmes, Rouen, 1612, p. 104. Geciteerd in: J. 

Gélis, De boom en de vrucht: zwangerschap en bevalling voor de medicalisering, Nijmegen, SUN, 1987, p. 105. 
3
 J. Gélis, De boom en de vrucht, p. 108. 

4
 J. Gélis, op. cit., p. 37. 

5
 F. Salmon en M. Cabré, ‘Fascinating women: the evil eye in medical scholasticism’, in: R. French, et al. Medicine from the 

Black Death to the French Disease. Alderschot, Ashgate, 1998, p. 61. 
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werd geboren.6 De verbeelding van de moeder kon dit echter ook veroorzaken. Dit gaat over 

fantasieën of dromen van de moeder, maar ook de aanblik van een lijk kan een weerslag hebben op 

het ongeboren kind. Het lichaam van de moeder speelde zo een dubbele rol. Enerzijds was het 

lichaam een mantel, een filter dat het kind beschermde; anderzijds was het een geleider die allerlei 

invloeden overbracht op het kind.7 

Al sinds de vroegmoderne tijd is de wens alsmaar gegroeid om de zwangerschap en de vrouwelijke 

voortplantingsorganen te begrijpen. Deze wens kwam er vooral omdat de bevalling steeds een 

risicovolle onderneming was. Het bekken van de vrouw kon te klein zijn of het kind had niet de 

ideale ligging waardoor de bevalling soms dagen kon duren. Een keizersnede was geen oplossing 

doordat de dood van de moeder er ongetwijfeld op volgde. Deze werd enkel uitgevoerd na het 

overlijden van de moeder om het kind alsnog te kunnen dopen.8 De bevalling werd door deze wens 

aldus gemedicaliseerd; de dag van vandaag gaan toekomstige moeders steevast op controle naar de 

gynaecoloog tijdens hun zwangerschap en merendeel bevalt in een ziekenhuis. 

In deze masterproef nemen we de periode onder de loep waarin er een steeds grotere 

belangstelling groeide voor de verloskunde en de vrouwelijke voortplantingsorganen. Dit doen we 

aan de hand van twee traktaten van Jan Palfijn (1650-1730), een Gentse chirurgijn. Deze periode 

kunnen we situeren vanaf het einde van de zestiende tot het begin van de achttiende eeuw, met 

vooral in Frankrijk maar ook in Engeland veel publicaties die verschenen over dit onderwerp.9 Ook 

Jan Palfijn raakte geïnteresseerd in de verloskunde, waarschijnlijk door zijn vele reizen naar 

Frankrijk, en schreef naast enkele algemene werken over het menselijk lichaam en het 

beendergestel een werk over de vrouwelijke geslachtsdelen. De groeiende belangstelling van vooral 

de zogenaamde ‘chirurgiens accoucheurs’ wekt al enkele decennia grote interesse op bij 

genderhistorici. Over de groeiende spanningen tussen vroedvrouwen en deze vroedmeesters, 

chirurgijnen die in deze periode ook hun diensten aanboden om te helpen bij de bevalling, zijn al 

veel wetenschappelijke werken geschreven. Maar ook voor de geschiedenis van de geneeskunde en 

de wetenschap in het algemeen is deze periode één van transities. Vooreerst vinden er grote 

verschuivingen plaats in de hiërarchie van het grote spectrum aan medische beoefenaars, maar ook 

de wetenschap in het algemeen kent daar de grootste historische verandering; door empirisch 

onderzoek en het ontdekken van allerlei meettoestellen spreekt men hier traditioneel van de 

‘wetenschappelijke revolutie’. 

                                                           
6
 O. Niccoli, ‘‘Menstruum quasi monstruum’: Monstrous Births and Menstrual Taboo in the Sixteenth Century’, in: E. Muir 

en G. Ruggiero, eds. Sex and Gender in Historical Perspective. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 5-8. 
7
 J. Gélis, De boom en de vrucht, p. 97. 

8
 M. Thiery, ‘De moeilijke baring door de eeuwen heen’, in: Tijdschrift voor Geneeskunde, 51 (1995), 3, p. 224. 

9
 Lianne McTavish stelt dat er tussen 1550 en 1730 in Frankrijk 23 traktaten zijn verschenen over verloskunde, naast 

vertalingen van eerder verschenen traktaten, pamfletten over monstergeboortes en werken die enkel gericht zijn op de 
conceptie of de anatomie van de voortplantingsorganen. Zie: L. McTavish, Childbirth and the Display of Authority in Early 
Modern France, Aldershot, Ashgate, p. 25. Enkele voorbeelden zijn: J. Guillemeau, De l’heureux accouchement des femmes, 
Paris, 1609.; J. Duval, Traité des hermaphrodites, parties génitales, accouchemens des femmes, Rouen, 1612.; C. Viardel, 
Observations sur la pratique des acouchemens naturels, contre nature & monstrueux, Paris, 1671.; F. Mauriceau, 
Observations sur la grossesse et l’accouchement des femmes et sur leurs maladies, Paris, 1695. en P. Dionis, Traité général 
des accouchements, Paris, 1718. 
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De geschiedenis van de geneeskunde kenmerkt zich al sinds de vroege middeleeuwen door een 

duidelijk afgelijnde hiërarchie in zijn beoefenaars. Vooreerst waren er universiteitsopgeleide artsen 

met een opleiding in de filosofie en de geneeskunde. Zij stelden zich boven alle anderen door hun 

brede theoretische kennis die gebaseerd was op de antieke werken van Hippocrates en Galenus. 

Artsen belastten de chirurgijnen met praktische taken die ze beneden hun stand achtten. Dit was 

vooral het aderlaten, een wijdverspreid middel tegen ziektes in de middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd; maar ook het rechtzetten van breuken, tanden trekken, koppen zetten, abcessen 

openen... De chirurgijnen kenden weinig theorie maar organiseerden zich wel in gilden waardoor de 

toekomstige chirurgijn een opleiding kreeg van een meester.10 Daarnaast waren er ook tal van 

andere beoefenaars waaronder vroedvrouwen die de toekomstige moeder hielpen bij de bevalling 

en apothekers die medicijnen bereidden. Ten slotte waren er ook kwakzalvers die gespecialiseerd 

waren in één bepaalde ingreep, ambulante oogartsen, rondreizende tandentrekkers,...11 Dubieuze 

empirici of ook gewoon geïnteresseerde leken bleven bestaan tot de volledige regulering van het 

medische beroep, maar hier belangrijk is het feit dat in de zestiende eeuw de eeuwenoude sterke 

deling tussen de theorie van de universiteitsopgeleide artsen en de praktijk van de chirurgijnen 

vervaagt. Dit gebeurde onder andere door een empirische impuls waarbij we een belangrijke naam 

als Vesalius kunnen vermelden. Universiteitsopgeleide artsen bekeken de anatomie van het lichaam 

zelf niet, maar bestudeerden de opvattingen van Hippocrates en Galenus. Vesalius deed zelf 

onderzoek op een menselijk lichaam via dissecties en schreef zijn bevindingen, soms strijdig met 

antieke opvattingen die al eeuwen werden herhaald, neer in De Humani Corporis Fabrica. Bij de 

chirurgijnen zien we dan aan de andere zijde dat er meer theoretische kennis voorhanden is. Zij 

bestudeerden nu ook de (vertaalde) teksten van Galenus en Hippocrates en publiceerden hun 

bevindingen over allerlei geneeskundige onderwerpen. We zien aldus dat het grote statusverschil 

tussen de ‘theoretici’ en de ‘practici’ kleiner werd. In Frankrijk is Ambroise Paré (1510-1590) hier een 

uitgesproken voorbeeld van. Zelf opgeleid als barbier-chirurgijn liet hij delen van Vesalius’ De 

Humani Corporis Fabrica vertalen in het Frans om ze ter beschikking te stellen voor barbiers-

chirurgijns die geen kennis hadden van het Latijn. Hij deed ook uitgebreid dienst in het leger en 

schreef zijn ervaringen neer.12 Paré kreeg grote erkenning en werd uiteindelijk de eerste chirurg van 

vier Franse koningen.13 Ook Palfijn die een eeuw later leefde kon als chirurgijn zijn bevindingen 

neerschrijven en laten publiceren. Hierdoor kreeg hij academische erkenning, onder andere in 

Frankrijk waar hij zijn hele leven veel heen reisde en zijn boeken ook gepubliceerd werden. 

Ook de wetenschapsgeschiedenis kent in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw een 

belangrijke wending. Traditioneel wordt hier de wetenschappelijke revolutie gesitueerd waarin de 

visie op de wereld veranderde door de opkomst van een nieuw natuurbeeld. Deze nieuwe visie 

vatten Egmond, Jorink en Vermij samen in drie punten: de natuur was homogeen, de natuur werd 

                                                           
10

 F.A. Sondervorst, Geschiedenis van de geneeskunde in België, Brussel, Elsevier, 1981, p. 22. 
11

 R. Porter, ed. Geschiedenis van de geneeskunde, Gent, Academia Press, 2010, p. 171. Zie ook het hoofdstuk ‘Over 
geneeskunde, verloskunde en monsters’. 
12

 R. Porter, ed. op. cit., p. 172. 
13

 C.L. Rogge, De betekenis van Ambroise Paré: mens, leermeester en chirurg (1510-1590), Groningen, Haan, 1973, pp. 35-
47. 
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geregeerd door uitsluitend causale verbanden en deze verbanden waren wetmatig van karakter. De 

wereld van 1600 was een hiërarchisch gestructureerde kosmos, een orde waarin alles zijn plaats 

had. Er was een fundamenteel onderscheid tussen de hemel, het domein van het eeuwige, en de 

aarde, de wereld der vergankelijkheid. De wereld van 1700 daarentegen was een heelal, een met 

materie gevulde oneindige ruimte door God geschapen. Deze zestiende-eeuwse kosmos 

functioneerde door doeloorzaken, verborgen eigenschappen van dingen, en een netwerk van 

sympathieën en antipathieën, terwijl in de zeventiende-eeuwse kosmos alle materie in het heelal 

aan dezelfde wetten onderworpen was. Deze wetten waren causaal van karakter, net als in de 

mechanica.14 Deze tendens laat zich ook sterk voelen in de geneeskunde en de opvatting over het 

menselijk lichaam. Volgens de natuurfilosofie had alles in het lichaam een doel; een visie die 

gebaseerd was op Aristoteles en lang bleef doorleven onder vroegmoderne medici. Dit standpunt 

maakte in de zeventiende eeuw plaats voor een mechanische kijk op het lichaam. Traditioneel wordt 

dit gelinkt met de ontdekking van de bloedsomloop door William Harvey waardoor het lichaam 

geconceptualiseerd werd als een machine. Volgens Jonathan Sawday is het vooral ook belangrijk dat 

via dissectie delen van het lichaam in kaart worden gebracht. In het menselijk lichaam worden vanaf 

nu grenzen gesteld en dimensies afgemeten.15 Deze belangrijke transitie wordt ook gesitueerd 

tijdens het leven van Jan Palfijn wat hem meteen een boeiende figuur maakt in de geschiedenis van 

de geneeskunde. 

Jan Palfijn publiceerde aldus enkele werken waaronder een chirurgische ontleding over het 

menselijk lichaam, maar wat ons hier bovenal interesseert is zijn groeiende belangstelling voor de 

verloskunde. Hij schreef een anatomische beschrijving van de vrouwelijke voortplantingsorganen 

waarmee hij zijn bijdrage deed aan de vele werken die hierover verschenen in Frankrijk. Dit traktaat 

genaamd Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen16 

verscheen in 1708 eerst in het Frans samen met de Franse vertaling van zijn eerder verschenen 

Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen17, een verslag 

over de dissectie van een vrouwelijke Siamese tweeling die hij in 1703 uitvoerde. Onder invloed van 

eerder onderzoek naar verloskundige traktaten, vooral dan over de groeiende concurrentie tussen 

vroedvrouwen en vroedmeesters, rees hier het idee om Jan Palfijn vanuit een genderperspectief te 

bestuderen. Niet alleen drijft de problematiek van de vroedvrouwen en de opkomst van chirurgijnen 

met instrumentarium in de verloskamer hier boven, ook kunnen we ons hier de vraag stellen hoe de 

vrouwelijke geslachtsdelen in de Ont-leedkundige beschryving gepercipieerd werden; hier worden ze 

immers door Jan Palfijn in kaart gebracht. Wordt de baarmoeder hier voorgesteld als een dier? En 

wat schrijft Palfijn over de menstruatie? Bovenal vragen we ons ook af of er al dan niet een link is 

                                                           
14

 F. Egmond, E. Jorink, R. Vermij, ‘Het veranderende natuurbeeld en de wetenschappelijke revolutie’, in: F. Egmond, E. 
Jorink, R. Vermij, eds. Kometen, monsters en muilezels: het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de 
zeventiende eeuw, Haarlem, Arcadia, 1999, p. 12. 
15

 J. Sawday, The body emblazoned: Dissection and the human body in renaissance culture. Londen, Routledge, 1995, pp. 
23-26. 
16

 J. Palfyn, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen, Gendt, Johannes du Vivie, 
1724, IV + 135 p. 
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 J. Palfyn, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen, Ghendt, d’Erfgenamen van 
Maximiliaen Graet, 1703, 95 p.  
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met de geboorte en de dissectie van de monsterkinderen; het verslag van de dissectie is in Frankrijk 

namelijk samen verschenen met zijn anatomische beschrijving over de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. Hier denken we spontaan aan de kracht van de moederlijke verbeelding; of 

is de conceptie op onkuise manier gebeurd? Palfijn lijkt een uitgelezen figuur om deze zaken nader 

te bekijken, ook in het licht van het veranderend natuurbeeld waar monsterkinderen een andere 

betekenis kregen en ook anders werden begrepen. 

Gender en gendergeschiedenis 

Palfijn’s werken bevragen vanuit een genderoogpunt is zeer uniek, maar ook vanuit een sociaal of 

kritisch wetenschapsoogpunt is het leven van Jan Palfijn nog niet bestudeerd. Tot op heden moeten 

we het dan ook vooral doen met enkele tientallen, vooral chauvinistische, artikels die rond de jaren 

vijftig van de vorige eeuw verschenen over zijn leven.18 In deze artikels wordt Jan Palfijn bestudeerd 

vanuit de traditionele wetenschapsgeschiedenis. Hij wordt voorgesteld als een man die via empirie 

en met een streng wetenschappelijke en objectieve zin de ware anatomie van het lichaam wou 

beschrijven.19 Deze wetenschapsgeschiedenis die zich focust op modernisering en wetenschappelijke 

vooruitgang heeft evenwel de laatste decennia plaats geruimd voor het idee van de ‘sociale 

constructie van kennis’. 20  Hier kunnen we een belangrijke invloed toeschrijven aan het 

poststructuralisme waar onder andere Foucault erop wijst dat wetenschappelijke kennis wordt 

waargemaakt door vertoog.21  Kennis is een vorm van macht uitoefenen; een invalshoek die 

belangrijk werd voor het onderzoek naar minderheidsgroepen. We denken bijvoorbeeld aan het 

kolonialisme, maar ook voor genderstudies is deze invalshoek zeer nuttig.22 

Genderstudies zijn een antwoord op de vrouwengeschiedenis die een sterke opmars kende vanaf de 

jaren 1960. De aandacht voor vrouwen in de geschiedenis was een verlengde van het feminisme dat 

in verschillende Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten opnieuw sterk levendig was. 

Vooral in de Verenigde Staten en Canada kwam er veel onderzoek naar vrouwengeschiedenis maar 

er kwam ook veel kritiek, onder andere van traditionele historici. Geslacht en gender speelden 

volgens hen geen belangrijke rol in menselijke ervaringen en was daarom ook niet van belang in het 

historisch onderzoek.23 Vrouwenstudies kenden aldus een grote opmars, maar bleven zwoegen voor 

academische legitimiteit. 

Joan Scott formuleerde hier een sterk antwoord op in haar artikel ‘Gender: a useful category of 

historical analysis’. Feministische historici zochten naar theoretische formuleringen die enerzijds een 

perspectief konden bieden om de verschillende sociale ervaringen te onderzoeken, maar anderzijds 
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 In 1997 verscheen wel een meer uitgebreide en kritische biografie door Roger-A. Blondeau: R-A. Blondeau, Jan Palfijn: 
een Vlaams heelmeester in de 17de en 18de eeuw, Tielt, Lannoo, 1997, 249 p. 
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 Zie onder andere L. Elaut, ‘Jan Palfijn, een toerist om der wetenschaps wille’, in: De Toerist, 29 (1950), 20, pp. 713-719.; 
A. Broekaert, ‘De tijd van Jan Palfijn’, in: West-Vlaanderen, 9 (1960), pp. 438-441. en A.J.J. Van De Velde, ‘Jean Palfyn 
(1650-1730): chirurgien de Gand’, in: Isis, 43 (1952), 3, pp. 246-250. 
20

 F. Egmond, E. Jorink, R. Vermij, ‘Het veranderende natuurbeeld en de wetenschappelijke revolutie’, pp. 8-9. 
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 C. Lorenz, De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Meppel, Boom, 2008, pp. 121-
122.; Cfr. Infra ‘Wetenschapsgeschiedenis’. 
22

 C. Lorenz, op. cit., p. 253. 
23

 M.E. Wiesner-Hanks, Women and gender in early modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 2. 
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ook een antwoord konden geven op de marginale status van vrouwenstudies. Gender was hierbij dé 

term die voor een oplossing kon zorgen omdat het leek te passen in de wetenschappelijke 

terminologie van de sociale wetenschap, het neutraler was dan ‘vrouwen’ en zich afscheidde van het 

politiek feminisme.24 

Genderstudies focussen op de sociale en culturele constructies van mannen en vrouwen. Dit wordt 

in verschillende deelgebieden van de geschiedenis bestudeerd. Voor de politieke, economische en 

de sociale geschiedenis zijn er belangrijke nieuwe inzichten naar voor geschoven en zijn oude 

opvattingen aangepast of zelfs helemaal weerlegd. Voor de wetenschapsgeschiedenis, en in dit geval 

de geneeskunde, bracht dit aanvankelijk vooral studies over vroedvrouwen met zich mee. Vanaf de 

jaren zeventig van de vorige eeuw kwam het idee op dat vroedvrouwen vroeger werden bestempeld 

als heksen.25 Bij de studie van Barbara Ehrenreich en Deirdre English wijst Bennett er wel op dat de 

status van vrouwen hier op een problematische manier wordt gekenschetst. Ze benadrukken sterk 

een ‘sisterhood’, een continuïteit tussen de onderdrukking van vrouwen in het verleden en deze van 

vrouwen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Vrouwen worden volgens Bennett hier te vaak 

voorgesteld als passieve slachtoffers.26 Het uitgangspunt dat vroedvrouwen vaak als heksen werden 

gekarakteriseerd moest evenwel later terrein ruimen voor studies over de groeiende concurrentie 

tussen vroedvrouwen en vroedmeesters. 27  Ook meer algemene studies over vroedvrouwen 

verschenen volop in de jaren tachtig en negentig.28 Ondanks dat ‘het lichaam’ aan de wieg stond van 

de tweede Nederlandse feministische golf, denk aan de slogan ‘baas in eigen buik’ in de abortusstrijd 

rond de jaren zeventig, is het lichaam binnen vrouwenstudies pas recentelijk op de 

onderzoeksagenda verschenen.29 Hier kunnen we een belangrijke invloed toeschrijven aan het ‘one-

sex model’ van Thomas Laqueur; in de jaren negentig vestigt hij hiermee de aandacht op ideeën over 

de vrouwelijke voortplantingsorganen en geslachtsdifferentie. Hij stelt dat het ‘one-sex model’ de 

heersende notie was onder medici tot aan de achttiende eeuw. Dit hield in dat de vrouwelijke 

geslachtsorganen een inversie waren van de mannelijke. Door een tekort aan lichaamswarmte, 

mannen werden voorgesteld als warm en droog en vrouwen als koud en vochtig, waren ze er niet 

uitgekomen. Een vrouw werd zodoende gepercipieerd als een imperfecte man. Dit ‘one-sex model’ 

                                                           
24

 J. Scott, ‘Gender: a useful category of historical analysis’, in: American Historical Review, 91 (1986), pp. 1055-1056. 
25

 Zie onder andere B. Ehrenreich en D. English, Witches, Midwives and Nurses: A history of Women Healers, Old Westbury, 
The Feminist Press, 1973, 48 p. en T.R. Forbes, The Midwife and the Witch, New Haven, Yale University Press, 1966, X + 196 
p. 
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 J.M. Bennett, History Matters: Patriarchy and the challenge of feminism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
2006, p. 65. 
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 Zie onder andere J.B. Donegan, Women and men midwives. Medicine, morality and misogyny in early America, 
Westwood, Greenwood Press, 1978, VIII + 316 p.; J. Gélis, De boom en de vrucht: zwangerschap en bevalling voor de 
medicalisering, Nijmegen, SUN, 1987, 351 p.; J. Donnison, Midwives and Medical Men: A History of the Struggle for the 
Control of Childbirth, New Barnet, Hertfordshire, 1988, 259 p.; A. Wilson, The Making of Man-Midwifery: Childbirth in 
England, 1660-1770, Cambridge, Harvard University Press, 1995, XII + 239 p. en M. Green, Making Women's Medicine 
Masculine: The Rise of Male Authority in Pre-Modern Gynaecology, Oxford, Oxford University Press, 2008, 496 p. 
28

 Zie onder andere J. Towler en J. Bramall, Midwives in history and society, Londen, Croom Helm, 1986, XI + 316 p. en H. 
Marland, ed. The art of Midwifery: Early Modern Midwives in Europe and North America, London, Routledge en Kegan Paul, 
1993, XVI + 243 p. Voor de Zuidelijke Nederlanden zie A. Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late 
middeleeuwen, Brugge, Genootschap voor geschiedenis, 1983, 233 p. 
29

 L. Schoon, ‘Het vrouwelijk lichaam als historisch slagveld. Sekse, lichaam, politiek en geschiedenis’, in: Tijdschrift voor 
Vrouwenstudies, 14 (1993), 3, pp. 349-361. 
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is gebaseerd op de theorieën van Aristoteles en Galenus; hun teksten werden tot in de 

vroegmoderne tijd intensief gelezen in medische kringen.30 Op het boek van Laqueur kwam ook veel 

kritiek, maar het vestigde wel de aandacht op deze problematiek. Er kwam meer onderzoek naar de 

(her)ontdekking van de clitoris of naar de krachten van de baarmoeder. De baarmoeder werd 

verondersteld de oorzaak te zijn van vele vrouwenziekten en bij vele medici heerste aldus de notie 

dat een vrouw is wat ze is enkel en alleen door haar baarmoeder.31 

In deze masterproef focussen we enerzijds op de vroedvrouw en de groeiende concurrentie van de 

zogenaamde vroedmeesters, maar anderzijds ook op de perceptie en de heersende ideeën over de 

vrouwelijke geslachtsorganen. Jan Palfijn heeft geen traktaat geschreven over de verloskunde, maar 

was er zonder meer wel mee bezig. Er is nagenoeg niets over zijn praktijk als chirurgijn en eventueel 

als verloskundige geweten, maar we weten wel met enige zekerheid dat hij rond het jaar 1722 een 

instrument heeft voorgesteld aan de Parijse Académie royale des Sciences dat de naam ‘mains de 

fer’ kreeg.32 Of Jan Palfijn nu los van anderen ook de uitvinder van de verlostang is laten we hier in 

het midden. We gaan er hier wel van uit dat hij ook één van de ‘chirurgiens accoucheurs’ was die zijn 

diensten aanbood bij de bevalling. Als dit niet het geval was en Jan Palfijn zich weinig bezig hield met 

zijn praktijk dan heeft hij allermeest bijgedragen aan de groeiende verwachtingen die gecreëerd 

werden. Door het opdagen van vroedmeesters met instrumentarium in de bevallingskamer kregen 

mensen immers ook hogere verwachtingen van vroedvrouwen die deze meestal niet konden 

inlossen. Hoe Palfijn de vrouwelijke geslachtsorganen en geslachtsdifferentie definieert kunnen we 

concreet onderzoeken in zijn anatomische beschrijving van de “vrouwelyke deelen die ter voort-

teeling dienen.” Hierin beschrijft hij één voor één de grootte, het aantal, de gedaante,... van de 

externe geslachtsdelen en de inwendige voortplantingsorganen. Katharine Park heeft deze twee 

ontwikkelingen beschreven als ‘secrets of women’. Het thema van de vroedvrouwen schetst ze als 

‘secret knowledge’, dat van de vrouwelijke voortplantingsorganen duidt ze aan als ‘secret bodies’. 

Dit is ook het voornaamste uitgangspunt van deze masterproef.33 

Wetenschapsgeschiedenis 

Er werd al aangehaald dat Jan Palfijn steeds is bestudeerd vanuit de traditionele 

wetenschapsgeschiedenis. Deze kenschetst de zeventiende eeuw als hét tijdperk van de grote 

veranderingen op natuurwetenschappelijk terrein. De gangbare wetenschappelijke verklaringen 

werden totaal omver gegooid om plaats te maken voor de moderne natuurwetenschap. Men vroeg 

nu naar directe oorzaken, functies en samenhangen, niet meer naar een doel, betekenis en 
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grondslagen. Voor de geneeskunde betekende dit dat inzicht in de werking van het menselijk 

lichaam de weg vrij maakte voor een puur medische opvatting van ziekte. 34  Deze 

wetenschapsgeschiedenis die het vooruitgangsidee veronderstelt, stelt Jan Palfijn ook in het licht 

van deze evolutie. Zijn beschrijvingen van het menselijk lichaam worden gezien als een stap dichter 

bij totale kennis van de menselijke anatomie. In dit idee is de dissectie van de monsterkinderen door 

Palfijn ook puur om wetenschappelijke doeleinden. Deze teleologische visie is al een tijd lang 

verlaten in de wetenschapsgeschiedenis en geeft ook meer terrein prijs in de studie van de 

interpretatie van monsters doorheen de geschiedenis. 

In het onderzoek naar monsterkinderen in de geschiedenis werden de bronnen lang gelezen als een 

evolutie van bijgeloof naar een finale rationalisatie in de achttiende eeuw. De geboorte van een 

monsterkind werd in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd gezien als een teken van Gods 

woede. In de zeventiende eeuw kende dit een andere interpretatie door het veranderend 

natuurbeeld waarin alle materie in het heelal verondersteld werd aan dezelfde wetten te 

gehoorzamen.35 Vanaf de achttiende eeuw werd dan aangenomen dat er een demystificatie van het 

monster was opgetreden. In het begin van deze eeuw was een monster nog een buitengewoon 

wezen omdat het niet gehoorzaamde aan de wetten van de natuur, op het einde van deze eeuw 

werd het gezien als een natuurlijk voorval. Dit was dan de aanzet tot de grote vergelijkende 

anatomische teratologische traktaten van de negentiende eeuw.36 Een belangrijke kritiek op dit 

teleologisch beeld kwam er van Lorraine Daston en Katharine Park.37 Ze verlieten het idee van een 

finale rationalisatie van het monster in de achttiende eeuw en beschreven monsterlijkheid aan de 

hand van de reacties die het uitlokt zoals wonder, afgrijzen, plezier en afkeer.38 

Vandaag de dag kennen we een sterke normalisatie van het monster. Het sensationele aspect van 

een monstergeboorte is zelfs verschoven van het monsterlijke lichaam naar de chirurg die de 

Siamese tweeling kan scheiden en hen zo een ‘normaal’ leven bezorgt. Op dit normaliserend 

discours kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw kritiek van Michel Foucault. Hij wees erop 

dat normalisatie allesbehalve een neutraal concept is. Het is een politieke notie met een aanspraak 

op macht, geconstrueerd op het niveau waarop ook de kennis zelf wordt geproduceerd.39 Foucault 

heeft de macht van kennis en een wetenschappelijk discours in de geneeskunde aangewezen in zijn 

boek Naissance de la clinique.40 Hierin kaart hij de sociale en medische functies van een ziekenhuis 

aan en wijst hij op de nieuwe vormen van kennis en discours die de gezondheidszorg in de 

negentiende eeuw met zich meebracht. In naam van de geneeskunde, gebaseerd op het 
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dubbelzinnige concept van filantropie, worden individuen geclassificeerd als gek, crimineel of ziek.41 

Ook op de middeleeuwse en vroegmoderne geneeskunde is het gedachtengoed van Foucault 

toepasbaar. Bij Palfijn is het alvast een goede insteek om de dissectie van de monsterkinderen op 

een ander niveau te lezen. Stellen dat zo’n dissectie gebeurt uit puur wetenschappelijke 

overwegingen is in het opzicht van de kennis/macht-theorie voorbarig. Bovendien staan kennis en 

macht ook in wisselwerking; niet alleen wordt via kennis macht uitgeoefend, maar macht op zich 

geeft ook net de mogelijkheid om kennis te produceren. Zo stelt Foucault: 

“Far from preventing knowledge, power produces it. If it has been possible to constitute a 

knowledge of the body, this has been by way of an ensemble of military and educational 

disciplines. It was on the basis of power over the body that a physiological, organic 

knowlegde of it became possible.”42 

Foucault heeft met zijn theorie ook veel genderhistorici aangesproken. Het poststructuralistisch 

gedachtengoed trekt de notie objectiviteit in twijfel en laat het plaats ruimen voor het concept van 

‘vertooggebonden waarheidsregimes’.43  In de Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke 

deelen die ter voort-teeling dienen van Palfijn kijken we ook eens verder dan het idee dat de 

vrouwelijke voortplantingsorganen objectief worden beschreven. Door de specifieke inhoud, de 

opbouw van de tekst en het gebruik van woorden te analyseren proberen we zijn betoog te volgen 

en Palfijn zijn waarheid over de grootte, de functie, de gedaante,... van verschillende vrouwelijke 

geslachtsorganen te begrijpen. Een waarheid construeren is immers ook deel van de 

machtsuitoefening. Volgens Foucault heeft iedere maatschappij dan ook een eigen 

waarheidsregime.44 Wat we hier wel indachtig moeten zijn is dat kennis gepaard met macht en de 

waarheidsregimes waar Foucault van spreekt niet noodzakelijk allesoverheersend hoeven te zijn. 

Foucault houdt er weinig rekening mee dat er ook weerstand kan komen tegen die macht.45 Dit is 

wat Bennett ook aankaart in de aanpak van vrouwen- en genderstudies: 

“The history of patriarchy is not, therefore, a history of men; it is also a history of women as 

survivors, resistors, and agents of patriarchy.”46 

Om het discours van Palfijn te vatten omtrent de monsterkinderen en de vrouwelijke 

voortplantingsorganen is het poststructuralisme aldus een meerwaarde. Door het lezen van de 

Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen willen we 

vooreerst weten hoe de vrouwelijke geslachtsdelen gepercipieerd werden en hoe Palfijn ‘de vrouw’ 

construeerde aan de hand van haar geslachtsdelen. Ook hebben we hierbij aandacht voor het beeld 

dat Palfijn van vroedvrouwen ophing. Hetzelfde doen we bij de Anatomycke of ontleedkundige 
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beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen. Eén of meerdere vroedvrouwen hebben 

immers meegeholpen aan de bevalling van de monsterkinderen. Ook vragen we ons hier concreet af 

wat de oorzaak is van het monsterkind. Heeft de moeder zich iets verbeeld, te veel met haar buik 

geschud of vreemde bewegingen gedaan? De dissectie van de kinderen bevragen we aldus eerder 

vanuit een genderproblematiek dan vanuit de monstergeschiedenis. Hoe monsterkinderen 

geïnterpreteerd werden en hun plaats kregen in het veranderde natuur- en wetenschapsbeeld 

interesseert ons hier minder, maar wordt desalniettemin wel even besproken. 

Centrale vraagstelling 

De achttiende eeuw lijkt gevangen te zitten tussen enerzijds het ten einde lopen van interessante 

ontwikkelingen in de vroegmoderne tijd zoals de renaissance en de wetenschappelijke revolutie en 

anderzijds het begin van de ‘moderne en hedendaagse’ periode noemen. Historici behandelen de 

eeuw stiefmoederlijk en lijken niet te kunnen wachten tot het jaar 1789 om de verschillende nieuwe 

‘moderne’ wendingen te bestuderen. Ook de ontwikkelingen die we in deze masterproef 

bestuderen; de oorzaken van monsterkinderen bij de moeder, de spanningen tussen vroedvrouwen 

en vroedmeesters en een inferieure interpretatie van de vrouwelijke geslachtsorganen lijken in de 

achttiende eeuw plaats te maken voor een ‘puur medische benadering’ ervan. 

Monsterkinderen 

De interpretatie van monsterkinderen kende volgens vele historici een grote verandering eind de 

zeventiende en in de achttiende eeuw. De stichting van geleerde gemeenschappen zoals de Royal 

Society in London (1662) en de Paris Académie Royale des Sciences (1666) zorgde ervoor dat 

wonderen nu meer door naturalisten onderzocht werden.47  De verslagen van dissecties van 

monsterkinderen werden neergeschreven in periodieken. Monsterkinderen werden volgens Alan 

Bates gedissecteerd om de anatomische machine te onthullen. Op het einde van de zeventiende 

eeuw was dissectie volgens hem ook de gebruikelijke medische benadering van een 

monstergeboorte.48 

Deze medische benadering van geboorte hield onder andere in dat de medische wetenschap zich 

langzaam losmaakte van het religieuze geloof en dat de bovennatuurlijke status die het monster in 

de middeleeuwen kende verloren ging.49 Ook betekende het dat er een grote interesse kwam in 

experimentele en theoretische embryologie. Onder andere William Harvey stelde dat het embryo 

niet gevormd werd door het mannelijke zaad in de baarmoeder, maar wel door een ei dat 

geproduceerd werd tijdens de conceptie. Dit idee is wijdverspreid in de jaren 1670.50 Ook Daston en 

Park stellen dat de anatomische interesse in monsterkinderen nog groeide doordat ze werden 

omsloten in een grote embryologische context en als bewijs dienden voor verschillende 
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ontogenetische theorieën.51 De ontogenese die de groei en differentiëring vanaf de eicel bestudeert, 

neemt de plaats in van eerdere theorieën zoals het teveel of tekort aan mannelijke of vrouwelijk 

zaad als oorzaak van een monsterkind. Ook het idee dat het verderfelijke menstrueel bloed kan 

verantwoordelijk zijn voor een dergelijke geboorte lijkt hier niet in te passen. Niccoli stelt dat in de 

vroegmoderne tijd het idee leefde dat een monstergeboorte het gevolg kon zijn van gemeenschap 

tijdens dat de vrouw haar menstruatie had. Ook zij zegt dat vanaf de eind de zeventiende eeuw deze 

relatie minder zeker is, onder andere ook doordat de embryologische wetenschap zich distantieerde 

van theologie. Volgens haar zijn velen op het eind van de zeventiende eeuw al vergeten dat de 

theorie ooit heeft bestaan.52 

In de Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen bekijken 

we welke oorzaken Palfijn aangeeft voor de geboorte van de monsterkinderen. Het lijkt 

waarschijnlijk dat Palfijn de oorzaken niet meer zoekt in een overvloed aan zaad of in de 

verderfelijkheid van het menstrueel bloed, maar we kunnen wel bekijken of er delen van deze theses 

overblijven. Daarnaast kunnen we ons ook afvragen of de moederlijke verbeelding volgens Palfijn de 

reden kan zijn voor de monstergeboorte. Volgens Marie Hélène Huet dachten velen dat de 

moederlijke verbeelding de rol van de vader usurpeerde in de voortplanting. Zo stelt ze ook: 

“For several thinkers, imagination alone made it possible to understand how the female 

herself could be the agent of resemblances between parents and offspring.”53 

De moederlijke verbeelding veroorzaakte dus niet alleen monstergeboortes. Het maakte ook dat de 

moeder kon zorgen dat het ongeboren kind leek op haar dromen en verbeelding. Het bekendste 

voorbeeld hiervan zijn de geboortevlekken van kinderen; denk ook aan het woord moedervlek dat in 

bepaalde regio’s nog gebruikt wordt. Ten slotte kunnen we ook stilstaan bij de rol van de 

baarmoeder, gewild door de moeder of niet. Zoals we gezien hebben kan het dat een slechte 

conditie van de baarmoeder de oorzaak is van een monstergeboorte. Schrijft Palfijn er dan ook 

krachten aan toe? We zullen evenwel zien dat Palfijn weinig zegt over de oorzaken in het verslag van 

zijn dissectie. Wel is er bij de Franse uitgave in 1708 ook het Traité des monstres van Licetus 

gevoegd, waarin hij alle soorten monsters classificeert en de oorzaken, de natuur en de verschillen 

van monsters uiteenzet. Samen met het werk over de vrouwelijke voortplantingsorganen zegt dit 

ons iets meer over hoe Palfijn de monsterkinderen interpreteert en welke rol de ouders, enkel de 

moeder of de vrouwelijke voortplantingsorganen bij de vorming ervan hebben. 

‘Secrets of women’ 

De dissectie van de monsterkinderen en de Ontleed- kundige beschryving van de vrouwelyke deelen 

die ter voort-teeling dienen bestuderen we allebei uit de notie ‘secrets of women’. Hier volgen we 

het concept van Katharine Park die dit begrip in twee luiken verdeelt: ‘secret knowledge’, de kennis 
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en ervaring van vroedvrouwen; en ‘secret bodies’, de kennis en perceptie van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. 

Monica Green heeft de term ‘secrets of women’ al uitvoerig bestudeerd in de gynaecologische 

literatuur van de late middeleeuwen. Volgens haar was de terminologie van schaamte en 

verborgenheid afwezig tot in de veertiende eeuw, maar dook ze vanaf dan op om specifieke 

vrouwenziektes en hun behandelingen aan te duiden.54 De betekenis van ‘secrets of women’ kende 

daarna een uitbreiding en de terminologie werd systematisch gebruikt om de voortplantingsorganen 

van de vrouw aan te duiden. Deze terminologische verschuiving kende volgens Green twee grote 

gevolgen. Vooreerst representeerden vrouwen vanaf dan de voortplanting en de seksualiteit 

waardoor ze uit een mannelijke perspectief als een aparte categorie werden beschouwd. Daarnaast 

zorgde de term voor een transformatie van de gynaecologische literatuur; het zorgde voor een 

misogyne tint aan het publiekelijk schrijven over vrouwelijke lichamen.55 De ontwikkelingen die 

Green heeft onderzocht vinden plaats lang voor het leven van Jan Palfijn; de terminologie van 

geheimen was ook niet meer sterk aanwezig. Desalniettemin kan het idee van ‘secrets of women’ 

wel enigszins blijven doorleven en is het dubbelluik dat Katharine Park voorstelt geschikt om de twee 

kwesties die we hier onderzoeken aan te duiden. 

‘Secret knowlegde’ was aldus de kennis en ervaring van vroedvrouwen over de bevalling en de 

voortplantingsorganen. Deze was niet afkomstig van Griekse en Arabische schrijvers zoals 

Aristoteles, Galenus en Avicenna, maar werd bekomen door ervaring. Al vanaf de veertiende eeuw 

kwam hier kritiek op door universiteitsgeleerde medici. Voor hen leek deze kennis geheim omdat 

vroedvrouwen het enkel mondeling doorgaven aan andere vroedvrouwen. In Italië erkenden 

medische schrijvers wel het nut van sommige remedies, maar ze benadrukten vooral de 

tekortkomingen van deze kennis. De ‘geheime kennis’ van vroedvrouwen werd volgens Park zo 

gemarginaliseerd in de overgang van orale naar geschreven medische kennis.56 Deze ontwikkeling 

loopt in de lijn van de opkomst van ‘chirurgiens accoucheurs’ in de zeventiende eeuw. Vooral in 

Frankrijk boden barbier-chirurgijnen er nu ook hun diensten aan bij de bevalling. Door de deelname 

aan dissecties en lessen over anatomie, waar vrouwen werden van uitgesloten, verbeterde hun 

kennis en technieken. Barbier-chirurgijnen werden door hun training en instrumenten populair bij de 

midden- en bovenklasse en werden daardoor een wijdverspreid fenomeen.57 

‘Secret bodies’ behelst wat de auteur van De Secretis Mulierum de ‘verborgen, geheime dingen over 

de natuur van vrouwen’ heeft genoemd58 ; informatie over de voortplanting en vrouwelijke 

geslachtsdelen. Volgens Katharine Park ontstaat dit door het samenlopen van twee tradities. Het 

schrijven over vrouwenziektes vanuit een medisch kader was steeds behoorlijk gescheiden gebleven 
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van teksten over seksualiteit en voortplanting in de theologische traditie. Vanaf de veertiende eeuw 

worden ook medische ideeën in teksten over de voortplanting verwerkt, terwijl werken over 

vrouwenziekten zich nu ook bezighielden met problemen over de menstruatie en de voortplanting. 

Deze kent twee belangrijke gevolgen volgens Park. Vooreerst worden vrouwen en hun medische 

problemen vanaf dan enkel en alleen gedefinieerd door hun voortplantingsorganen; we denken hier 

ook aan de openingszin van deze masterproef door Van Helmont. Daarnaast werden ideeën over 

seksualiteit en voortplanting vooral gevormd door de aristotelische natuurfilosofie en de christelijke 

theologie. Deze kenden allebei negatieve opvattingen over vrouwen.59 

De Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen bestuderen 

we dus vanuit het idee van ‘secrets of women’. In de zeventiende en achttiende eeuw komt er 

steeds grotere kritiek van ‘chirurgiens accoucheurs’ op de, soms bijgelovige, gebruiken van de 

vroedvrouw. Nochtans was hun praktijk lang hetzelfde gebleven, maar medio de zeventiende eeuw 

gaan vroedmeesters zich hier van distantiëren.60 In de achttiende eeuw gaan vroedmeesters ook de 

vroedvrouwen verantwoordelijk stellen voor het lijden van de toekomstige moeder tijdens de 

bevalling.61 Lianne McTavish heeft er in een recente studie wel op gewezen dat de bezwaren tegen 

vroedvrouwen moeten gezien worden in de medische hiërarchie van toen. Zoals hier al is 

aangehaald verdween de grote deling tussen de universiteitsopgeleerde artsen en de chirurgijnen in 

deze periode. Ook deze hadden kritiek op elkaar in hun werken, net als de vroedvrouwen ook kritiek 

hadden op de ‘chirurgiens accoucheurs’. De verloskundige traktaten dienden zeker niet om 

medische kennis door te geven. Ze dienden om zichzelf en anderen te representeren.62 In het 

traktaat van Jan Palfijn kunnen we aldus onderzoeken hoe hij zichzelf en zijn kennis presenteert, 

vooral ook tegenover vroedvrouwen. Voor het aspect van het ‘geheime lichaam’ lezen we Palfijns 

werk onder andere in het licht van het ‘one-sex model’ van Thomas Laqueur. Stelt Palfijn de 

voortplantingsorganen voor als een inversie van de mannelijke? Ook vragen we ons concreet af hoe 

Palfijn de vrouw definieert door haar geslachtsdelen; welke rol schrijft hij toe aan de baarmoeder? 

En hoe interpreteert hij de clitoris? Katharine Park wijst erop dat medici zoals Paré beschreven hoe 

de clitoris in erectie kon dienen als een penis en andere vrouwen kon bevredigen.63 Ten slotte stellen 

we ons als hoofdvraag: waarom heeft Palfijn een anatomische beschrijving van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen geschreven? 
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De dissectie van de monsterkinderen kunnen we ook bestuderen vanuit Park’s vrouwengeheimen. 

Sowieso hebben één of meerdere vroedvrouwen geholpen bij de bevalling van de monsterkinderen. 

Daarnaast is ook het concept van ‘secret bodies’ interessant. Vooreerst kunnen ook de vrouwelijke 

voortplantingsorganen verantwoordelijk zijn voor de conceptie van een monsterkind; ook zijn de 

twee monsterkinderen net vergroeid aan hun geslachtsdelen. Hierdoor maken hun benen een kruis 

en hebben hun geslachtsdelen en voortplantingsorganen een vreemde anatomie. We kunnen hier 

ook naar voor schuiven dat Palfijn net daarom de Siamese tweeling dissecteert. 

   Figuur 1: Tekening van de monsterkinderen
64

 

Bronnen en methodologie 

Nu duidelijk is wat we concreet onderzoeken in deze masterproef rest ons nog een duidelijke uitleg 

over de twee werken van Jan Palfijn die hier besproken worden. De twee bronnen worden hier in 

drie delen behandeld; chronologisch volgens hun publicatie. De dissectie van de Siamese tweeling is 

eerst verschenen in Gent in het jaar 1703. Het werk over de vrouwelijke voortplantingsorganen 

verscheen eerst in Frankrijk in 1708, samen met een Franse vertaling van de dissectie van de 

monsterkinderen en het werk over monsters van de Italiaanse arts Fortunio Licetus. Ten slotte werd 

de anatomische beschrijving van de vrouwelijke geslachtsdelen ook in het Nederlands gepubliceerd, 

in 1724 te Leiden. De universiteitsbibliotheek van Gent bezit minstens één exemplaar van elk werk.  

De dissectie van de monsterkinderen, of de Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende de 

wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen, de welcke 

Monstreuselijck aen malkander vereenigt zijn onder met den Tronck van’t Lichaem, geboren binnen 
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de Stadt van Ghendt op den 28. April 1703. is de dissectie van Johanna en Theresia, dochters van Jan 

Quickelberge, een zesentwintigjarige kleermaker en zijn twee jaar oudere vrouw, Therese Marie de 

Wevere.65 Naast deze dissectie heeft Jan Palfijn nog het verslag bijgevoegd van een andere dissectie. 

Deze keer niet van een monsterkind, maar van de “vremde gesteltenis eeniger deelen van een ander 

Kindt, zijnde een tweeling,...geboren binnen de selve Stadt op den 27. Mey 1703.”66 Dit kind dat geen 

openingen had om haar uitwerpselen af te scheiden werd voor dit probleem eerst door Palfijn 

geholpen. Na haar dood dissecteerde hij haar ook. We merken hier op dat de twee dissecties beiden 

van kinderen zijn die vergroeiingen hebben aan de vrouwelijke voortplantingsorganen. Ten slotte 

voegde Palfijn er ook nog een verhandeling bij over de “bysondere wegen, die gevonden worden in 

de ongeboren Kinderen, en waer door het Bloedt circuleert in de selve, anders, als in de bejaerde 

Persoonen”. Palfijn stelt in deze verhandeling dat het bloed van ongeboren kinderen door drie 

andere wegen loopt dan in volwassen mensen; na de geboorte sluiten deze wegen zich dan af. 

Over de dissectie van Johanna en Theresia is een jaar later door de Gentse schilder Norbert Sauvage 

een schilderij gemaakt representerende de lichaemen van twee kinderen aen een ghewassen ende 

alsoo gheboren binnen deze stadt ten jaere 1702.67 Het schilderij hing oorspronkelijk (tot 1848) in de 

kamer van het Collegium Medicum Gandavense in het Gentse stadhuis en is nu te bezichtigen in het 

Museum voor de geschiedenis van de geneeskunde in het Pand.68 

In 1708 verscheen dan de eerste versie van de anatomische beschrijving van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. Deze verscheen samen met de Franse vertaling van de Anatomycke of 

ontleedkundige beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen. Hierbij voegde Palfijn ook het 

traktaat over monsters van Fortunio Licetus. De volledige titel luidt: Description anatomique des 

parties de la femme, qui servent à la génération, avec traité des monstres, de leur causes, de leur 

nature, & de leur differences et une description anatomique, de la disposition surprenante de 

quelques parties externes, & internes de deux enfans nés dans la ville de Gand, capitale de Flandres, 

le 28. Avril 1703. Fortunio Licetus (1577-1657) was een Italiaanse arts en filosoof; zijn De 

monstrorum caussis, natura, et differentiis verscheen voor het eerst in 1616. In dit werk classificeert 

hij monsters en bespreekt hij per soort de verschillende oorzaken van de monsters. 

Niettegenstaande Palfijn Licetus weinig vermeldde in zijn twee andere werken wilde Palfijn zeker dat 

dit werk over monsters verscheen samen met het traktaat over de monsterkinderen en zijn werk 

over de vrouwelijke voortplantingsorganen. In de inleiding van zijn werk over de 

voortplantingsorganen argumenteert hij dat het een goede zaak is dat dit werk over monsters zijn 

traktaat voorafgaat. 
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Ten laatste verscheen de Nederlandse versie van de anatomische beschrijving van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen in 1724 te Leiden. In deze Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke 

deelen, die ter voort-teeling dienen komen eerst de uitwendige delen van de vrouw aan bod, gevolgd 

door de innerlijke delen. Ten slotte heeft Palfijn er ook nog een aanmerking bijgevoegd van Jan 

Joseph Courtial, “Raad en gewoon Geneesmeester van den Koning in de Stad Toulouse.”69 Deze 

aanmerking handelt over een kind dat buiten de baarmoeder is gevonden. 

De drie teksten heb ik proberen te lezen op verschillende niveaus. Uiteraard vanuit mijn 

vraagstelling, maar met enige voorzichtigheid om niet alles te interpreteren vanuit ‘secrets of 

women’. Ook heb ik geprobeerd om de tekst te lezen uit het standpunt van Jan Palfijn. Hiermee wil 

ik ook graag de vraag beantwoord zien waarom hij de dissectie van de monsterkinderen heeft 

uitgevoerd. Waarom heeft hij er bijvoorbeeld ook een dissectie van een ander kind bijgevoegd die 

problemen had aan haar geslachtsdelen? Bij dit kwalitatief onderzoek heb ik gelet op impliciete 

klemtonen, opvallende stiltes, de verschillende metaforen die Palfijn gebruikt,... Deze methode van 

de ‘linguistic turn’, gepropageerd door postmodernisten en poststructuralisten is handig om discours 

te onderzoeken.70 Net zoals Lianne McTavish stelt in haar onderzoek naar Franse traktaten over 

verloskunde kunnen we hier ook stellen dat de anatomische beschrijving van de 

voortplantingsorganen niet enkel is gepubliceerd om kennis te verzamelen; een idee dat de artsen 

die het leven van Jan Palfijn bestudeerden in de jaren vijftig van de vorige eeuw ook verspreidden. 

Zo stelt ze: 

“During the early twentieth century, men, usually trained as physicians rather than 

professional historians, discussed renowned obstetrical treatises in chronological order, 

noting how specific writers had contributed to the progress of medical knowledge. By 

insisting that each publication succeeded its predecessor, [...] they assumed that early 

modern obstetrical treatises were meant both to improve and to transmit knowledge. 

Considering the homogeneity of the publications not only casts doubt on such assumptions, it 

encourages us to reexamine the social function of the books.”71 

Bij het bestuderen van de werken van Palfijn is het aldus niet van belang of de kennis van Palfijn juist 

is of niet. Wat we bestuderen zijn zijn ideeën, zijn uiteenzetting en zijn motivatie. 

De drie publicaties worden hier elk per hoofdstuk besproken. Hierdoor komen ze volledig tot hun 

recht en wordt de lezer meegenomen in het betoog van Jan Palfijn. In hoofdstuk twee wordt eerst 

een korte geschiedenis van de genees- en verloskunde geschetst. Hierdoor is het mogelijk om Jan 

Palfijn beter te plaatsen in de geschiedenis van de geneeskunde. Daarnaast wordt ook een korte 

geschiedenis gegeven van monstergeboortes en hun interpretatie. 
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In hoofdstuk drie maken we dan kennis met Jan Palfijn. Zijn studie in Gent, de jaren in Parijs en zijn 

verlostang komen hier aan bod. 

In hoofdstuk vier bespreken we de ‘secrets of women’ van Katharine Park, het uitgangspunt van 

deze studie, en theses van historici over deze problematiek. Enerzijds aldus over de concurrentie 

tussen vroedvrouwen en vroedmeesters en anderzijds over de perceptie van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. 

In hoofdstuk vijf onderzoeken we de Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende de 

wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen,... op deze ‘secrets of 

women’. We bekijken in hoeverre we zaken terugvinden over de eventuele vroedvrouw die 

geholpen heeft bij de bevalling van de monsterkinderen en in welke mate de vergroeiing aan hun 

geslachtsdelen een rol speelt.  

In hoofdstuk zes bestuderen we vervolgens het Traité des monstres van Fortunio Licetus. Hier is het 

belangrijk welke oorzaken Licetus aangeeft voor Siamese tweelingen en in welke mate Palfijn 

hierdoor is beïnvloed. 

Ten slotte bekijken we in hoofdstuk zeven de Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke 

deelen, die ter voort-teeling dienen en merken we op dat dit niet louter een beschrijving van de 

vrouwelijke voortplantingsorganen is die een vooruitgang betekent voor de wetenschap. Palfijn’s 

voorrede maakt duidelijk dat er een specifieke motivatie is om ze te bestuderen. 
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Over geneeskunde, vroedvrouwen en 

monsters 

Vooraleer we ons verdiepen in het leven van Jan Palfijn wordt hier eerst een korte geschiedenis van 

de genees- en de verloskunde gegeven. Die vangt aan in de klassieke oudheid, want de kennis en 

ideeën van klassieke artsen en filosofen bleven toonaangevend tot in de vroegmoderne tijd. Ook 

wanneer nieuwe empirische kennis werd bekomen over anatomie of ziektes werden deze klassieke 

autoriteiten nog steeds aangehaald. Na de klassieke oudheid bespreken we nog de genees- en 

verloskunde in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, tot na de dood van Palfijn in 1730. 

Afsluiten doen we met een korte geschiedenis van monsterkinderen en hun plaats in de natuur. 

Klassieke oudheid 

Bij geneeskunde in de klassieke oudheid denken we spontaan aan grote namen als Hippocrates en 

Galenus. Hoewel de geneeskunde toen uiteraard veel breder was; we kunnen bijvoorbeeld een grote 

invloed toeschrijven aan de religieuze geneeskunde en de zogenaamde tempelslaap, het 

overnachten van patiënten in tempels om tijdens hun droom genezen te worden.1 Hier worden toch 

enkel de grote filosofen en medici besproken, omdat enkel hun kennis belangrijk was voor de 

geneeskunde tot in de vroegmoderne tijd en zodoende ook voor de tijd van Jan Palfijn. 

Een eerste naam die we hier vermelden is Hippocrates van Kos (460 v.Chr. – ca. 355 v.Chr.). Hij is 

vooral bekend door de eed van Hippocrates waarin voor het eerst een ethische code omtrent het 

beoefenen van geneeskunde werd geformuleerd. Vandaag de dag zweren artsen ook nog een eed 

die hierop gebaseerd is. Hippocrates kende weinig van anatomie of fysiologie, maar is wel bekend 

voor zijn elementen- en humoresleer. Hij stelde dat het menselijk lichaam vier elementen had 

(warm, koud, nat en droog) en dat het bestond uit vier humoren (bloed, slijm, gele gal en zwarte 

gal).2 De noties evenwicht en balans zijn de basis van zijn hele begrijpen van het lichaam en zijn 

functies. Dit is ook het algemene idee in het ‘Corpus Hippocraticum’, een collectie van Griekse 

medische teksten die toegeschreven wordt aan Hippocrates. Deze bevatten ook enkele werken over 

gynaecologie, verloskunde en embryologie die ook in de Middeleeuwen gekend waren.3 De kern van 

Hippocrates’ humoresleer blijft zelfs tot in de moderne tijd algemeen geloofd en was de basis voor 

het gebruikelijke aderlaten in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Een ziekte werd het 

gevolg geacht van een onevenwicht tussen de vier humoren en het aderlaten werd een 

wijdverspreid gebruik om de balans in het lichaam te herstellen. 
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De belangrijkste filosoof voor de geschiedenis van de geneeskunde is Aristoteles (384 v.Chr. – 322 

v.Chr.). In Griekenland ontstond de rationele geneeskunde en de rationele natuurfilosofie ongeveer 

op hetzelfde moment waardoor er steeds een interactie bleef bestaan tussen de twee. Aristoteles 

beklemtoonde deze relatie ook steeds sterk.4 Zijn filosofie stelt dat alles is geschapen in functie van 

een doel; dit gaf ook een nieuwe dimensie aan het lichaam en de anatomie. Alles in het lichaam was 

er derhalve met een reden; een idee dat ook gekoppeld werd aan de ziel.5 Aristoteles schreef over 

allerlei onderwerpen maar wat hier van belang is, is dat hij via de dissectie van dieren de eerste 

werken over comparatieve anatomie en embryologie schreef.6 Zijn doel was om als filosoof, niet als 

arts, een systematische verklaring te geven van de zaken omtrent de voortplanting. Dit werkte hij uit 

in de De Generatione Animalium. Aristoteles’ theorieën over de voortplanting domineerden het 

middeleeuwse en vroegmoderne medisch denken. Dit denken was deels gebaseerd op de 

humoresleer van Hippocrates, maar Aristoteles kende aan de verschillende elementen ook waarden 

toe en werkte een hiërarchie uit. Warm is bijvoorbeeld beter dan koud en mannen zijn warmer dan 

vrouwen omdat ze zaad kunnen produceren; vrouwen kunnen dat niet en produceren enkel meer 

bloed. Hieraan koppelde Aristoteles ook kwaliteit; sperma kan vorm geven aan het bloed van 

vrouwen dat op zijn beurt vorm kan ontvangen en de foetus voeden. In Aristoteles’ systeem worden 

warm en koud dus vertaald in superioriteit/inferioriteit en activiteit/passiviteit.7 Aristoteles wordt 

hierdoor vaak bestempeld als een antifeminist, maar Rein Ferwerda wijst er op dat dit een nogal 

anachronistische term is.8 Desalniettemin werd er in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd een 

enorme waarde gehecht aan de ideeën van Aristoteles waardoor ze de belangrijkste bijdrage waren 

aan het negatieve scholastieke en christelijke beeld van vrouwen. 

Soranus van Efeze (78-117) was een Griekse arts die werkte in Rome. Zijn werken handelen over 

brede medische onderwerpen, maar hij is vooral bekend geworden door zijn werk over 

gynaecologie. Hoewel zijn invloed op de late middeleeuwen in vergelijking met andere antieke 

auteurs zeer gefragmenteerd en indirect was, is hij door zijn werk over verloskunde en gynaecologie 

toch van belang om hier te vermelden.9 Soranus schreef in zijn Gynaecologia ook een anatomie van 

de vrouwelijke voortplantingsorganen. Dit werk bleef op het gebied van de verloskunde in de 

middeleeuwen en de vroegmoderne tijd belangrijk en inspireerde bijvoorbeeld Eucharius Rösslin in 

de zestiende eeuw bij het schrijven van zijn vroedvrouwenhandboek, in het Nederlands Den 

rosengaert vanden bevruchten vrouwen.10 Volgens Soranus waren vrouwen en mannen essentieel en 

structureel gelijk en droegen ze beiden zaad bij aan het embryo. Dit idee dat aansluit bij de 

theorieën van Hippocrates staat evenwel recht tegenover dat van Aristoteles. Soranus werkte echter 
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geen volledig alternatief uit voor de theorie van Aristoteles waardoor deze laatste toonaangevend 

was in de klassieke oudhied.11 

De arts die zich op één lijn plaatste met Hippocrates en Aristoteles en hun ideeën incorporeerde, is 

Galenus van Pergamum (130-200). Galenus is van een onschatbare waarde voor de geschiedenis van 

de geneeskunde, omdat hij tot twaalf eeuwen na zijn dood dé autoriteit was. Enerzijds is dit te 

verklaren doordat Galenus het idee overnam van Aristoteles dat de kracht van de natuur, of God, 

altijd naar een doel streeft. Ook de overtuiging dat het lichaam de drager is van de ziel maakte zijn 

geneeskunde acceptabel voor de christelijke en islamitische wereld. Anderzijds had Galenus ook 

simpelweg een antwoord op elke vraag en een oplossing voor elk probleem. Zijn theorieën waren zo 

dogmatisch dat hij alle andere overschaduwde.12 Galenus was een succesvolle arts in Rome en werd 

in 160 de hofarts van de Romeinse keizer Marcus Aurelius.13 Ook hij nam de humorenleer van 

Hippocrates over, maar kende ook een grote waarde toe aan anatomische kennis. Galenus bevond 

zich nochtans niet in de mogelijkheid om mensen te dissecteren. Daarom bestudeerde hij de 

anatomie van apen en varkens en projecteerde hij die kennis op de menselijke anatomie.14 Galenus 

schreef talloze werken over anatomie, de natuurfilosofie en ook over de voortplanting. In zijn 

werken werden allerlei inzichten en methodes van zijn voorgangers verweven zodat Galenus een 

systematische, theoretische en filosofische geneeskunde creëerde.15 

Na Galenus zijn er nog enkele medici geweest met eigen ontdekkingen, maar er werden vooral 

compendia gemaakt van de werken van Galenus en Hippocrates. Deze kregen een bijzondere plaats 

in het onderwijs, vooral in Alexandrië, waardoor de geneeskunde werd gedefinieerd als een 

specifieke boekengeleerdheid. Hierdoor ontstond er een kloof tussen medische theorie en praktijk, 

waarbij de theoretici werden gezien als de echte artsen. Dit werd ook in de hand gewerkt door het 

streven van Galenus naar de vereniging van filosofie en geneeskunde. In Alexandrië, Athene en 

Constantinopel bestudeerden dokters in de late oudheid eerst de logica en de theorieën van Plato 

en Aristoteles; een erudiet ideaal dat in de middeleeuwen ook in Europa werd geïntroduceerd en 

bleef bestaan tot in de vroegmoderne tijd. Nochtans was dit in sterk contrast met de practici in de 

late oudheid waar het merendeel van de zieke mensen ook mee in contact kwamen.16 

Chirurgische behandelingen zoals het zetten van botten zien we al opduiken bij de Egyptenaren, 

maar voornamelijk de hippocratische geschriften bevatten veel informatie over chirurgie. Er werd al 

beschreven hoe men wonden en hoofdletsels moest verzorgen; ook het verwijderen van poliepen en 

amandelen of het gebruik van cauterisatie, bloedingen stoppen door een gloeiend heet ijzer, komen 

er in voor. We merken op dat de chirurgie hier ook werd beschouwd als een inferieur beroep. De 

benaming is immers afkomstig van het Griekse ‘cheiros’ (hand) en ‘ergon’ (werk). De chirurgen in de 
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klassieke oudheid waren geen aparte groep zoals we dit zien in de middeleeuwen. Ze vormden een 

deel van de vele concurrerende genezers; kruidengenezers, artsen, verloskundigen, priesters die 

bezworen, exorcisten, maar vooral ook goddelijke geneeskunde en gewoon geïnteresseerde leken. 

De geneeskunde was met andere woorden een open kunst.17 

Middeleeuwen 

In de vroege middeleeuwen werden er in de steden aldus vooral compendia van Galenus 

bestudeerd. Dit was eerst het geval in het huidige Midden-Oosten waar toen het Arabische Rijk 

alsmaar uitbreidde en de cultuur floreerde. In Europa kende de geneeskunde integendeel een 

terugval. Er is geen geïnstitutionaliseerd medisch onderwijs en door de steeds groeiende kloof met 

de oostelijke delen van het Romeinse Rijk zijn er minder Griekse geneeskundige werken 

beschikbaar.18 Vanaf de twaalfde eeuw werden vertaalde teksten van Galenus via Zuid-Italië bekend 

in Europa en werden ze ook belangrijk aan de universiteiten. Naast deze ontwikkeling zien we in de 

late middeleeuwen ook de opkomst van vroedvrouwen die helpen bij de bevalling en gaan 

chirurgijns zich profileren en organiseren als een eigen ambacht. 

Arabische geneeskunde 

Hoewel de Arabieren hun eigen geneeskunde hadden, voornamelijk gebaseerd op kruiden en 

bezweringen, kreeg het denken van Galenus algauw de bovenhand. Onder andere door de 

verovering van Egypte was er een grootschalige overname van de Griekse filosofie en wetenschap. 

Naast teksten over logica en filosofie werden ook geneeskundige teksten naar het Arabisch vertaald. 

Er werden opnieuw samenvattingen gemaakt van de geneeskunde van Galenus wat van de tiende 

tot de dertiende eeuw leidde tot een enorme groei van de Arabische medische literatuur. Er werden 

enkele nieuwe ontdekkingen gedaan, maar er waren hoofdzakelijk pogingen om de ideeën van 

Galenus verder te ontwikkelen en te systematiseren.19 

Van de Arabische medici is Ibn Sina of Avicenna hooguit de meest beduidende arts. Hij schreef in de 

elfde eeuw een synopsis van alle medische kennis die in de middeleeuwen aan de West-Europese 

universiteiten werd bestudeerd. Naast geneesheer was hij ook filosoof; de ideeën van Galenus 

structureerde hij dan ook strikt volgens de aristotelische logica. Ook de Arabieren droegen zodoende 

bij aan het erudiet ideaal dat zich al in de late oudheid had ontwikkeld en derhalve ook aan de 

mindere waardering van het werk van de chirurgijns.20 

Geneeskunde in Europa 

Terwijl de wetenschappelijke geneeskunde in de Arabische landen zijn grootste bloei kende was de 

situatie in West-Europa helemaal anders. Na het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk daalde de 

economische welvaart, was er geen geïnstitutionaliseerd onderwijs en geen bloeiend stedelijk leven. 

Er was een drastische afname van het aantal en de kwaliteit van medische geschriften; enkel korte 
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handboeken waarin de ideeën van Hippocrates en Galenus afgevlakt en gesimplificeerd werden, 

waren voorhanden. Het bewaren en bestuderen van klassieke medische werken gebeurde wel nog 

in monastieke instellingen, net zoals de meeste klassieke kennis, want weinigen buiten de kerkelijke 

klasse konden immers lezen.21 

In het licht van de twaalfde-eeuwse renaissance zien we in de elfde eeuw een verandering van deze 

situatie. In de Zuid-Italiaanse stad Salerno ontstond een intellectuele klasse rond de 

vooruitstrevende abdij Monte Cassino. Deze had contacten met de Griekse en Arabische wereld en 

lazen ook algauw de Arabische compendia van de leer van Galenus. Tegen eind de twaalfde eeuw 

werden vele klassieke en Arabische medische werken naar het Latijn vertaald en werden ze in 

Italiaanse steden zoals Bologna en Padua bestudeerd en becommentarieerd aan de medische 

faculteiten. Het erudiet ideaal in de geneeskunde werd hier aldus opnieuw doorgegeven. Net zoals 

in de late oudheid werd wederom aan de leer van Aristoteles een grote waarde toegekend. Enerzijds 

door het Canon van Avicenna dat bestudeerd werd aan de universiteiten en volgens de aristotelische 

logica was gestructureerd; maar ook door de Latijnse heropleving van de aristotelische filosofie die 

zich vanuit Spanje verspreidde en geïnstitutionaliseerd werd aan de universiteiten.22 Zoals eerder 

gezegd hadden de ideeën van Aristoteles en Galenus een grote bijdrage aan ideeën over vrouwen in 

de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze ontwikkeling is hier aldus specifiek belangrijk, 

zoals Joan Cadden zegt: 

“The discovery, transmission, and assimilation of ancient texts in the later Middle Ages are 

thus crucial to the development of medieval science and medicine in general and notions of 

sex difference and reproduction in particular.”23 

De wetenschappelijke geneeskunde kende zodoende een grote bloei in de late middeleeuwen. Er 

was veel productie van medische geschriften: Latijnse vertalingen, commentaren op originele 

geschriften, het samenstellen van compendia.24 Er werden medische faculteiten geïnstalleerd in 

Parijs, Montpellier, Oxford,... Deze bloei betekende echter ook dat de kloof tussen theorie en 

praktijk in West-Europa bleef bestaan. Goede geneeskunde hing volgens universiteitsopgeleide 

artsen af van de antieke kennis en eisten het recht op om te beslissen wie de geneeskunde wel en 

niet mocht beoefenen.25 Nancy Siraisi wijst er wel op dat universitaire medici ook een praktijk 

hadden; deze was evenwel hoofdzakelijk consultatief en de echte praktijk lieten ze over aan 

assistenten.26 

Chirurgijns 

Zoals al eerder is vermeld, was er een kloof tussen theorie en praktijk en werd deze laatste 

voornamelijk gedaan door chirurgijns. We moeten evenwel opmerken dat deze kloof hoofdzakelijk 
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zelf werd gecreëerd door de universiteitsopgeleide artsen en dat zij in feite meer gelijkenissen 

hadden met de chirurgijns dan op het eerste zicht leek. Ook chirurgijns hadden bijvoorbeeld 

handboeken waarin de antieke kennis werd uiteengezet.27 

Chirurgische praktijken bestonden dus al vanaf de vijfde eeuw v.Chr. Uit de nood om hevige pijn, 

bloedingen en infecties te verhelpen, ontstonden er behandelingen voor gebroken ledematen, 

verstuikingen, brandwonden, beten,.... Voor interne lichamelijke problemen werd het aderlaten 

toegepast. De hippocratische aanbevelingen oefenden eeuwenlang invloed uit, want tot eind de 

vroegmoderne tijd bleef de praktijk van chirurgijns ongeveer hetzelfde. Chirurgische behandelingen 

werden lang gedaan door de vele soorten genezers die rondtrokken, maar vanaf de twaalfde eeuw 

profiteerde de chirurgie mee van de intellectuele, sociale en professionele ontwikkelingen die de 

geneeskunde in Europa kende.28 Enerzijds was er de overdracht van antieke kennis via de Arabische 

landen naar Europa, anderzijds ontstond er een sterke gildetraditie waardoor het beroep meer 

geprofessionaliseerd en beschermd werd. 

De toegang tot Griekse literatuur over geneeskunde werd aldus niet enkel geïnstitutionaliseerd aan 

de universiteit. Ook chirurgijns lazen in beperkte mate deze teksten. Hierbij waren vooral de 

Arabische encyclopedisten belangrijk. Albucasis schreef bijvoorbeeld een chirurgisch handboek in de 

elfde eeuw waarin hij de Griekse chirurgie verwerkte en talrijke chirurgische operaties besprak. Dit 

boek werd ook in Europa bekend, omdat de geneeskundige school van Salerno veel aandacht had 

voor chirurgische behandelingen.29 Siraisi wijst er op dat er in deze periode zich een literaire 

chirurgie ontwikkelde in Italië. Het bestaan van gespecialiseerde kennis in geleerde bronnen was 

hier een belangrijke stimulans die derhalve ook economische mogelijkheden bood zoals een goede 

sociale status en dus meer patiënten. Bovendien schreven enkele chirurgijns zelf handboeken; in 

Vlaanderen schreef Jan Yperman bijvoorbeeld, geïnspireerd door zijn leraar Lanfranco die de 

technieken van Noord-Italië naar Parijs had gebracht, een chirurgisch handboek in 1329.30 

Een ontwikkeling die de literaire chirurgie in de hand werkte, was het ontstaan van de 

chirurgijnsgildes. Chirurgijns organiseerden zich om hun beroep te beschermen en probeerden 

bijgevolg om chirurgische kennis in eigen rangen te houden. De toegang tot de antieke chirurgische 

kennis was zo een geprivilegieerde vorm van kennis en welvaart. We moeten hier hoewel opmerken 

dat het technische nut van boeken toch gelimiteerd was. Chirurgijns kregen enige kennis van 

anatomie en van basisprocedures, maar de antieke of Arabische chirurgie echt uitvoeren was niet 

simpel. Desalniettemin waren de gildes zeer belangrijk in het doorgeven van chirurgische technieken 

aan de nieuwe generatie.31 In de steden Brugge, Gent en Ieper werden zeker in de veertiende eeuw 

chirurgijnsgildes opgericht; voor Ieper is dit mogelijk al in de dertiende eeuw.32 
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Het ontstaan van de chirurgijnsgildes werkte de disciplinaire en institutionele deling tussen de 

universitaire geneeskunde en de chirurgie wel weer in de hand. Chirurgie groeide los van deze eerste 

in de steden en vormde een hiërarchie onder zijn beoefenaars. Chirurgijns distantieerden zich van 

ongeletterde barbier-chirurgijns die knipten, scheerden en simpele chirurgische behandelingen 

deden. Ook de vele empirici die gespecialiseerd waren in één specifieke behandeling (bijvoorbeeld 

het genezen van hernia) probeerden de chirurgijns via hun gilde te reguleren. De kloof tussen 

universiteitsgeleerde artsen en chirurgijns was vooral aanwezig in Noord-Europa. In Italië zaten ze 

bijvoorbeeld wel in dezelfde gildes en ijverden ze voor dezelfde lucratieve patiënten. In Noord-

Europa werden chirurgijns echter sowieso buitengesloten van de medische faculteiten en 

organiseerden ze zich steevast in een andere gilde.33 

Op de vraag waar chirurgijns hun praktische kennis nu vandaan haalden, kunnen we nog steeds 

stellen dat oorlog de beste leerschool was. De algemene omstandigheden in een feodale 

maatschappij maakten dat ze veel ervaring konden opdoen, maar ook gewoon alledaagse kwetsuren 

en wonden waren leerrijk. Chirurgische behandelingen werden bovendien veel gevraagd. Velen 

namen het risico van de soms pijnlijke behandelingen omdat ze veel (levensbedreigende) pijn leden. 

Hoewel ook velen een heiligdom bezochten door de angst voor het mes was chirurgie 

niettegenstaande een noodzaak en loste het de sociale verwachtingen in.34 

Vroedvrouwen 

Het heersende idee over middeleeuwse vroedvrouwen was lange tijd dat ze een inferieure positie 

hadden en in een slecht daglicht werden geplaatst. Voor Vlaanderen hebben historici als Anna Delva 

en Myriam Greilsammer dit beeld proberen bijschaven. Beiden wijzen er op dat het beeld van in de 

vroegmoderne tijd niet mag teruggeprojecteerd worden op de late middeleeuwen.35 

De bevalling en vrouwengeneeskunde in het algemeen was in de late middeleeuwen een exclusieve 

vrouwenaangelegenheid. Wanneer de vroedkunde evolueerde naar een specifiek vakgebied van 

vrouwen is nog steeds onduidelijk. Monica Green denkt het te situeren in de dertiende eeuw.36 Dit 

vrouwenmonopolie vinden we alleszins vaak terug in middeleeuwse afbeeldingen. Vrouwen rond 

het bed helpen de kraamvrouw, vroedvrouwen zetten hun instrumenten uit, anderen verzorgen de 

pasgeborene... Ook de vroedvrouwenhandboeken uit het begin van de vijftiende eeuw zoals Den 

rosenghaert van de bevruchte vrouwen van Rösslin waren onmiddellijk gericht op vroedvrouwen en 

lijken ook informatie gehaald te hebben van vroedvrouwen zelf. Vroedvrouwen waren ook echte 
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plantkundigen en kenden kruiden voor allerlei kwalen.37 Ook in vroedvrouwenhandboeken zoals het 

Liber Trotula of het boekje van Rösslin worden allerlei medicijnen en kruiden beschreven.38 

Volgens Boeynaems was de opleiding van vroedvrouwen in de middeleeuwen niet denderend. De 

vrouwen die hielpen bij de baring waren “meestal gelegenheidshelpsters met gering kennen en 

kunnen, veelal onontwikkeld en uit de lagere klassen der maatschappij voortgekomen, soms zelfs 

vrouwen van niet onbesproken levenswandel.”39 Nochtans hadden vroedvrouwen volgens Delva een 

degelijke opleiding en werden ze erkend en ingeschakeld door de stadsmagistraat. Bijvoorbeeld in 

Brugge deden aspirant-vroedvrouwen een vastgestelde leertijd en deden ze daarna een proef, 

waarschijnlijk het aantonen van theoretische kennis, voor erkende vroedvrouwen en twee 

schepenen. Daarna legden de nieuwe vroedvrouwen ook een eed af. Erkende vroedvrouwen traden 

op voor de stad in vrouwelijke aangelegenheden of vondelingenkwesties. Ook werden ze in Brugge 

en Gent opgeroepen tijdens de pestepidemieën om zwangere vrouwen bij te staan. In deze functie 

droegen ze net als de stadschirurgijns een rood kleed zodat ze op straat herkend konden worden. 

Hier is duidelijk dat vroedvrouwen naast de chirurgijns optraden en op gelijke voet stonden.40 

Vermits vroedvrouwen optraden in vrouwelijke aangelegenheden moesten ze in geval van een 

misdrijf vaak verslag uitbrengen aan de rechterlijke macht. Vroedvrouwen hadden zo een belangrijke 

rol in de objectieve strafprocedure. Toen in de twaalfde eeuw afstand werd gedaan van de 

godsoordelen deden rechtbanken meer beroep op getuigenissen en bevindingen van experts die 

buiten de partijen stonden. Zo moesten vroedvrouwen vaak getuigen in misdrijven tegen de goede 

zeden zoals verkrachting, ontucht, koppelarij, overspel en incest. We moeten wel opmerken dat 

vrouwen in de rechtszaal, behalve bij nachtelijke misdrijven, nooit ten laste konden getuigen van 

mannen. Vroedvrouwen waren hier derhalve een uitzondering omdat ze waarschijnlijk de enige 

waren die zich inlieten met vrouwengeneeskunde en dus konden getuigen met gezag.41 

Vroedvrouwen waren in de late middeleeuwen aldus geschoold en hadden ook een belangrijke 

positie in de samenleving. Hun sociale status was gelijkaardig aan deze van een geschoolde 

ambachtsman; beiden legden een proef af en hadden ongeveer een gelijk loon. Vroedvrouwen 

stonden in de late middeleeuwen in onze gewesten alleszins op gelijke voet met chirurgijns.42 We 

zullen zien dat vanaf het begin van de zestiende eeuw vroedvrouwen meer beperkt werden in hun 

praktijk. 

Vroegmoderne tijd 

Zoals eerder al vermeld wordt de vroegmoderne tijd gekenmerkt door wat men traditioneel de 

‘wetenschappelijke revolutie’ noemt. Ook in de geneeskunde zorgde de opkomst van een nieuw 

natuurbeeld voor grote veranderingen. Het nieuwe natuurbeeld stelde dat alle materie in het heelal 
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aan dezelfde wetten onderworpen was, causale wetten zoals in de mechanica.43 Ook het menselijk 

lichaam werd zo volgens de mechanische filosofie van René Descartes geconceptualiseerd als een 

machine. Hier had William Harvey een belangrijke bijdrage; begin de zeventiende eeuw trok hij de 

opvattingen over het bloed van Galenus in twijfel en stelde hij dat het bloed circuleerde in het 

lichaam. Een mechanisch begrip van het lichaam zorgde voor nieuwe empirische 

onderzoeksprojecten die voortbouwden op het hydraulisch begrip van kanalen, vaten en buizen in 

het lichaam.44 

Naast deze doorbraak op het vlak van de fysiologie werd ook de menselijke anatomie gevestigd als 

fundament voor de geneeskunde. Vanaf de veertiende eeuw gebeurden er nochtans al 

systematische dissecties in Italië en tijdens pestepidemieën. Deze waren echter niet gericht op 

onderzoek zelf, maar als hulpmiddel bij de theoretische antieke kennis. De grote vooruitgang van de 

anatomie linken veel historici aan de Zuid-Nederlandse arts Vesalius en zijn werk over de structuur 

van het lichaam, De Humani Corporis Fabrica in 1543.45 Het boek had een enorme impact door zijn 

symbolische titelpagina, de rijke illustraties en de twijfels die Vesalius plaatste bij enkele stellingen 

van Galenus.46 Vesalius deed nochtans geen verbazingwekkende ontdekkingen, maar stelde wel een 

andere studie van het lichaam voor. Velen na hem volgden zijn strategie en hechtten meer waarde 

aan echte waarnemingen. Zo ontdekte zijn student en opvolger als professor in de anatomie te 

Padua de clitoris en beschreef hij als eerste de eileider, of wat vanaf dan de ‘trompetten van 

Fallopius’ heette. Fallopius (1523-1562) wist wel hun precieze functie niet; de fysiologie, inzicht in de 

werking van het lichaam, liep dus wat achter op de anatomie.47 

De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden kende in de vroegmoderne tijd weinig innovaties. De 

universiteiten die te lijden kregen onder de vele godsdienst- en oorlogstwisten waren minder 

succesvol dan de Italiaanse, Franse of Engelse universiteiten.48 Ook zien we in de buurlanden de 

opkomst van wetenschappelijke academies zoals de Royal Society in Londen (1662) en de Académie 

Royale des Sciences in Parijs (1665). Deze werden opgericht om de nieuwe natuurfilosofie die gericht 

was op empirie te promoten en stelde ‘fatsoenlijke discussie’ boven de scholastieke discussies. Hier 

ontmoetten artsen en wetenschappers elkaar en wisselden ze ideeën en technieken uit. 49 

Ten slotte zien we in de vroegmoderne tijd een sterk groeiende interesse bij artsen in de 

gynaecologie en obstetrie. Er werd al opgemerkt dat er vooral in Frankrijk veel werken verschenen 

over de verloskunde en de vrouwelijke voortplantingsorganen. Volgens Stolberg vloeide deze 

interesse enerzijds voort uit de groeiende aandacht voor empirie en anderzijds door een hernieuwde 

belangstelling en geloof in de ideeën van Hippocrates. Hippocrates zag het vrouwelijke lichaam 
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fundamenteel anders dan het mannelijke lichaam, in tegenstelling tot Aristoteles en Galenus, wat 

zorgde voor meer interesse in geslachtsverschillen en vrouwen(ziektes) in het algemeen.50 

Chirurgijns 

In de late middeleeuwen werd chirurgie aldus min of meer gescheiden van de rest van de medische 

praktijk. Het ontwikkelde aparte organisatievormen en een hiërarchie in zijn beoefenaars. Deze 

ontwikkelingen waren enkel mogelijk, maar werden ook in de hand gewerkt, door een succesvolle 

gildetraditie en de wijdverspreide vraag naar chirurgische behandelingen.51 

Het werk van chirurgijns bleef van de zestiende tot de achttiende eeuw ongeveer hetzelfde als 

ervoor. Aderlaten was nog steeds de meest voorkomende ingreep naast het verzorgen van breuken, 

wonden, zweren... Echte operatieve chirurgie was beperkt door de vele risico’s die er aan verbonden 

waren, maar in uiterste nood voerde men wel gevaarlijke operaties uit. De keizersnede was hier een 

omstreden voorbeeld van. Normaal werd deze enkel uitgevoerd op dode vrouwen omdat het 

volgens velen sowieso fataal afliep, maar er zijn toch enkele succesvolle gevallen bekend in de 

zeventiende eeuw. Gespecialiseerde chirurgijns waren voortrekkers van nieuwe technieken; dankzij 

doorbraken bij de behandeling van cataract of het verwijderen van blaasstenen won de chirurgie aan 

aanzien.52 Chirurgijns doorliepen doorgaans een praktische opleiding, maar sommigen hadden ook 

de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan. Deze doctoreerden evenwel niet, maar behaalden 

waarschijnlijk een baccalaureaat (na één jaar) of een licentiaat (na drie jaar).53 In deze periode wordt 

ook traditioneel de breuk tussen barbiers en chirurgijns gesitueerd, maar de toestand lijkt 

ingewikkelder. De Mets stelt bijvoorbeeld dat barbiers naast het scheren ook aderlaten, terwijl 

chirurgijns lessen volgden aan een chirurgijnschool of naar de universiteit gingen.54 Vandewiele wijst 

er in zijn studie naar de collegia medica in de Vlaamse steden integendeel op dat barbiers en 

chirurgijns meestal in één adem genoemd worden.55 Het lijkt erop dat er in de vroegmoderne tijd 

allerlei geneeskundebeoefenaars waren; naast gewone barbiers waren er waarschijnlijk ook die 

chirurgische behandelingen deden en bij de chirurgijns waren er vermoedelijk enkele verschillen qua 

opleiding. Een poging van Karel V in 1540 om de geneeskundige beroepen te reguleren56 en het 

oprichten van collegia medica in de zeventiende eeuw wijzen hier ook op. 

In de zeventiende eeuw zien we in veel Vlaamse steden collegia medica opduiken; een organisatie 

van artsen, en soms chirurgijns en apothekers, om de geneeskundige beroepen te reguleren.57 Het 

‘collegie der medecynen’ van een stad gaf toelating aan geneesheren, chirurgijns, apothekers en 

vroedvrouwen om hun praktijk op een bepaald grondgebied te mogen uitoefenen. Dit gebeurde 
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door het organiseren van lessen en examens waarna ook een eed werd afgelegd. Het legde ook 

reglementen vast en strafte mogelijke overtreders. De eerste collegia medica werden hoofdzakelijk 

opgericht door universiteitsdokters. In Gent gebeurde dit ook in 1652, maar mislukte na een klacht 

van de apothekers. In 1663 werd dan een nieuwe poging gedaan en werden de dokters, chirurgijns 

en apothekers gelijk vertegenwoordigd in het Collegium Medicum Gandavense. Hier moet 

opgemerkt worden dat de barbier- en chirurgijnsgilde daardoor niet verdween. In Gent werd ze 

bijvoorbeeld ook onder toezicht van het Collegium Medicum geplaatst. Ondanks de gelijke 

vertegenwoordiging lijkt het alsof dokters en chirurgijns toch niet op een gelijke voet stonden. De 

geneesheren werden sowieso door het ‘collegie’ erkend en volgens de statuten moesten 

leerlingchirurgijns in hun driejarige opleiding les volgen over anatomie en chirurgie bij een dokter. 

Palfijn was hier schijnbaar een uitzondering want als gewone chirurgijn, hij was wel erkend als 

meester-chirurgijn aan het ‘collegie’, gaf hij deze lessen van 1727 tot aan zijn dood.58 Naast Gent 

werden er ook collegia medica opgericht in Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Kortrijk, Luik 

en Mechelen.59 

De opleiding en het aanzien van chirurgijnen steeg aldus in de zeventiende-eeuwse Zuidelijke 

Nederlanden, maar deze ontwikkeling was vooral beduidend in Frankrijk. Dankzij de chirurgische 

verbeteringen en obstetrische praktijken in de zeventiende eeuw werden er enkele instellingen 

opgericht voor de opleiding van chirurgijns. Het verhaal van de anale fistel van Lodewijk XIV wordt in 

deze context vaak anekdotisch verteld. De fistel werd in 1687 succesvol verwijderd door een 

chirurgijn en zorgde derhalve dat de Franse koning de chirurgijns heel goed gezind was.60 In 1672 

stichtte Lodewijk XIV leerstoelen anatomie en chirurgie aan de Jardin Royal des Plantes. Hier kwam 

Palfijn de lessen volgen toen hij in Parijs was.61 Naast de Jardin Royal des Plantes was er ook de 

Faculté de Médecine aan de Parijse universiteit waar vooral artsen doctoreerden maar ook 

chirurgijns gingen; en een leerstoel geneeskunde aan het Collège Royal dat werd opgericht in 1530.62 

Vroedvrouwen 

We hebben gezien dat vroedvrouwen een belangrijke positie hadden in de laatmiddeleeuwse 

maatschappij. Ze werden door de stad ingeschakeld voor vrouwen- en vondelingenkwesties en 

moesten bij zedendelicten getuigen als experts in de rechtbank. Vroedvrouwen gingen in de 

vroegmoderne tijd ook in de leer bij gevestigde vroedvrouwen en vulden hun kennis aan met 

handboeken. Zoals eerder gezegd was Den rosengaert vanden bevruchten vrouwen van Eucharius 

Rösslin zeer bekend in de Zuidelijke Nederlanden, het werd 28 keer gedrukt tussen 1516 en 1724.63 

Over de specifieke praktijken van Vlaamse vroedvrouwen in de vroegmoderne tijd weten we weinig. 

Jacques Gélis schetste wel een beeld van de vroedvrouwen in Frankrijk. Volgens hem leerden Franse 
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vroedvrouwen ook de praktijk via anderen. Hun reputatie verkregen ze door het vertrouwen dat ze 

andere vrouwen gaven, door hun kunnen te tonen bij moeilijke bevallingen, maar ook vooral door 

hun eigen vruchtbaarheid. Wie veel kinderen had, en dus veel bevallingen had doorstaan, werd 

geschikt geacht om verlossingen te doen. Volgens Gélis was het onbetamelijk dat een ongetrouwde 

vrouw vroedvrouw werd. Tot 1770 was dit volgens hem zeer strikt en stonden enkel oudere 

vrouwen of weduwen anderen bij tijdens de verlossing. Vermits de patiënten van vroedvrouwen 

voornamelijk arm waren, kregen ze vooral vergoedingen in natura.64 Zoals we eerder hebben gezien 

vroegen rijkere mensen eerder een ‘chirurgien accoucheur’ om te helpen bij de verlossing. 

In Vlaanderen zien we hoofdzakelijk dat vanaf de zestiende eeuw de praktijken van vroedvrouwen 

werden gereguleerd. Volgens Greilsammer wilden steden de vroedvrouwen en hun praktijken 

controleren en was de bezorgdheid over kwakzalverij bij de verlossing slechts een drogreden.65 

Aangezien er al opgemerkt is dat er een grote en brede waaier aan beoefenaars was kunnen we hier 

echter onze twijfels bij plaatsen; het werk van vroedvrouwen werd op deze manier immers ook 

beschermd. Desalniettemin moesten vroedvrouwen vanaf de zestiende eeuw wel dokters en 

chirurgijns naast zich dulden. In Brugge moesten ze bijvoorbeeld vanaf 1551 een medicus erbij 

roepen wanneer er complicaties waren tijdens de bevalling. Dat de vroedvrouwen hier niet mee 

akkoord waren zien we in een artikel van de Brugse statuten voor vroedvrouwen in 1551: “Geen 

enkele vroedvrouw zal een collega mogen misprijzen omdat zij raad of hulp heeft gevraagd aan een 

gheleerde medecin of andere vroedvrouw, integendeel zij zal haar moeten loven om die handelwijze 

*sic+.” 66  Bij de opkomst van de ‘colleges der medecynen’ werden vroedvrouwen door hen 

gereguleerd, maar waren ze niet vertegenwoordigd zoals de medici, chirurgijns en apothekers. 

Aanvankelijk moesten ze ook geen leertijd meer doorstaan, maar een certificaat van goed gedrag en 

zeden, afgeleverd door de pastoor, kunnen voorleggen vooraleer ze de eed aflegden.67 Bij deze eed 

lag een sterke nadruk op het verbod van “purgierende ofte afdryvende Medicamenten” en het 

verbod op “cureren de Vrauwe-sieckten”.68 

Monsterkinderen 

Vermits we de dissectie van de monsterkinderen Johanna en Theresia in deze masterproef 

bestuderen en het bevragen uit de notie ‘secrets of women’ is het handig om een korte geschiedenis 

mee te geven over hoe monsters in de maatschappij stonden en geïnterpreteerd werden in de 

middeleeuwse en vroegmoderne wereld. De benaming ‘monsterkinderen’ lijkt heden ten dage wat 

ongelukkig, maar tot aan de negentiende eeuw behoorden Siamese tweelingen tot de brede waaier 

van allerhande wonderen en monsters zoals pygmeeën, geisers, vreemde stenen, kometen,... De 

naam ‘Siamese tweeling’ werd gegeven na de wereldberoemde tweeling Chang en Eng (1811-1874). 

Zij voerden in talrijke landen shows op en waren afkomstig van Siam, het huidige Thailand.69 We zien 
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aldus dat monsterkinderen plezier opwekten bij het opvoeren van een show of door hun 

aanwezigheid in een rariteitenkabinet, maar ze zorgden ook voor vrees bij mensen. Een 

monstergeboorte werd immers lang gezien als een teken van Gods woede.70 Ten slotte bekijken we 

monsterkinderen ook nog in de middeleeuwse en vroegmoderne wetenschap. 

Monsters – Monstrare – Monere 

Hoe monsters en monsterkinderen in de klassieke oudheid geïnterpreteerd werden had een 

belangrijke invloed op de terminologie. Bij de Grieken en Romeinen was het een goddelijk 

voorteken; een waarschuwing of teken van onheil, zoals Cicero zei: “Monsters, tekens, 

waarschuwingen, voortekens worden zo genoemd omdat ze aangeven, tonen, voorspellen en 

profeteren.”71 Het woord monster is aldus afgeleid van ‘monstrum’ dat voorteken of waarschuwing 

betekent. Dit is op zijn beurt afgeleid van ‘monstrare’ (tonen) en ‘monere’ (waarschuwen). 

Monsterkinderen werden in de klassieke oudheid publiekelijk vermoord na hun geboorte; in Rome 

werden ze bijvoorbeeld verdronken in de Tiber.72 In de late middeleeuwen keerde deze sterke 

traditie van het Grieks-Romeinse paganisme terug. Een monstergeboorte was een korte en unieke 

gebeurtenis, een speciaal teken van God om te waarschuwen voor komend onheil en gevaar.73 

Wanneer wonderen of monsterkinderen van de marges van de wereld in het centrum kwamen, was 

er een verhoogde bezorgdheid. Vreemde zaken uit het oosten deden mensen verwonderen, maar 

monsters in het christelijke centrum waren in de late middeleeuwen een gevolg van zonde en 

corruptie. De tijdelijke afwijkingen van de natuurlijke orde waren berichten van God, meestal 

geïnterpreteerd als zijn woede, die gevoelens als angst, afschuw en vrees veroorzaakten. Aangezien 

monsterkinderen slechts boodschappers waren van God stierven ze ook meestal onmiddellijk na de 

geboorte.74 

De cultuur van voortekenen explodeerde in de late vijftiende eeuw in Italië en het Heilig Roomse Rijk 

door specifieke politieke, religieuze en militaire gebeurtenissen. In Italië voedde het de crisissfeer 

dat een gevolg was van invasies van Frankrijk; in het Heilig Roomse Rijk speelde het in op interne 

politieke spanningen. Monsters waren een teken van collectieve zonde en God waarschuwde ermee 

voor voedselschaarste, plagen en oorlog. Het geloof in voortekenen drong door in alle lagen van de 

bevolking; van de kerk tot de marktplaats tot het pauselijke hof.75 Voortekenen werden ook een 

belangrijk middel in de godsdiensttwisten in de zestiende eeuw. Vooral Duitse protestanten 

schreven moraliserende traktaten met een beschrijving van een monster. Ze representeerden de 

zonden van de katholieke Kerk en werden aangewend om nieuwe zielen te winnen. Zo gebruikte 

Maarten Luther in 1523 een ‘monnikkalf’ om de valse en corrupte verschijning van kloosterordes aan 
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te duiden. Iedere lezer wist wat de boodschap was; ook omdat tekens in de protestantse theologie 

klaar en ondubbelzinnig moesten zijn.76 

Stijgende interesse en populariteit 

Vanaf de zestiende eeuw kwam er, vooral door de boekdrukkunst, een stijgende interesse in 

monsterkinderen. Door de cultuur van voortekens waren er talloze vlugschriften die monsters 

beschreven, meestal vergezeld met grote en duidelijke afbeeldingen. Daarnaast kwam er in de 

natuurfilosofie alsook een grotere interesse in monsterkinderen en werden er veel boeken over 

geschreven.77 

Nochtans was de academische interesse in monsters er niet altijd geweest. Het epistemologisch 

ideaal van de scholastiek was zekere kennis van klassieke en christelijke autoriteiten. Aangezien 

filosofie, theologie, recht en geneeskunde aan de universiteit gebaseerd was op deze zekere kennis 

werden aan de universiteit enkel algemene verklaringen gezocht voor natuurfenomenen. Wonderen 

werden door hun specifiteit aldus uitgesloten en pasten niet in de universele waarheid. Volgens 

Thomas van Aquino kon de natuur enkel verstoord worden door een toevalligheid (het 

onnatuurlijke) of door mirakels (het bovennatuurlijke). Vanaf het begin van de zestiende eeuw 

veranderde deze situatie. Door nieuwe empirische methodes kwam er een hernieuwde interesse in 

specifieke fenomenen en werden wonderen ook opnieuw een volwaardig onderzoeksobject. Het 

resultaat was een enorme belangstelling voor onnatuurlijke zaken en een zoektocht om geheime 

dingen bloot te leggen.78 

De hernieuwde belangstelling van de academische wereld voor monsterkinderen, vooral vanuit 

natuurfilosofische en medische hoek, kwam tot uiting in het zoeken naar oorzaken. Volgens Bates is 

hier een belangrijk verschil tussen katholieken en protestanten. Protestanten publiceerden meer 

wonderboeken; deze waren gericht op specifieke zaken en hadden een sterke moraliserende 

component. Het verband werd gelegd tussen de morele seksuele misvorming van de ouders en de 

fysieke misvorming van het nageslacht; een verlengde van de associatie van monsters met zonde in 

de volkscultuur. Katholieken daarentegen generaliseerden en categoriseerden de natuur meer en 

zagen monsterkinderen eerder als symbolen in een geordende wereld.79 Ottavia Niccoli wijst er hier 

evenwel op dat beide godsdiensten de seksuele moraal aanscherpten.80 We zien bijvoorbeeld ook in 

de tekst van Licetus die hier later besproken wordt dat de primaire oorzaak van monsterkinderen de 

verbeelding van de ouders is. De voornaamste algemene oorzaken met betrekking tot de ouders 

waren een teveel of tekort aan substantie (naar het idee van Aristoteles dat een embryo gevormd 

wordt door het zaad van de man dat de vorm bepaalt en menstruatiebloed van de vrouw dat de 

substantie vormt), degeneratie van het zaad, seksuele betrekking tijdens de menstruatie en de 

moederlijke verbeelding. De moederlijke verbeelding heeft het langst bestaan en er zijn talloze 
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voorbeelden van te vinden in de geschiedenis. 81 Ten tijde van Palfijn was hier ook een druk debat 

over tussen James Blondel en Daniel Turner. De eerste ridiculiseerde de antieke teksten over de 

moederlijke verbeelding en stelde dat enkel directe observatie het bestaan ervan bewijzen. Turner 

daarentegen vond dat geschreven autoriteiten moesten geloofd worden op hun woord.82 

Monsterkinderen kenden niet alleen grote belangstelling in de academische wereld en door de 

cultuur van voortekens; totaal contrasterend met deze laatste tendens die afschuw en angst 

veroorzaakte, zorgden monsterkinderen eveneens voor plezier. Vanaf de vijftiende eeuw toonden 

sommige ouders in Italië hun monsterkind voor een geldelijke bijdrage. In de zestiende eeuw 

werden zo’n vertoningen heel gewoon en zijn er voorbeelden uit Duitsland, Engeland en Frankrijk.83 

Volgens Alan Bates zijn er echter geen sterke bewijzen voor dit fenomeen. Veel monsters werden 

wel geëxposeerd op hun geboorteplaats en volgens hem gingen ouders ook vaak bedelen van deur 

naar deur. Monsters die volwassen werden verdienden hun geld hoogstwaarschijnlijk zelfstandig 

door zichzelf te exposeren.84  

De plaats van een monsterkind in de vroegmoderne maatschappij was aldus zeer ambigue. Volgens 

Ottavia Niccoli werden veel monsterkinderen vermoord bij hun geboorte omdat de ouders niet aan 

de schandpaal wilden genageld worden.85 Aan de andere kant zien we dan dat mensen er ook een 

kapitaal voordeel konden uithalen, want mensen waren bereid om te betalen voor het zien van een 

monster. Een geboorte van een monsterkind was allerminst een zeer speciale gebeurtenis. De 

ouders, vroedvrouw en priester moesten onmiddellijk beslissen of de monsterkinderen al dan niet 

mensen waren en indien dit zo was: werden ze dan als één kind of twee kinderen gedoopt?86 

De tijd van Jan Palfijn 

Op het einde van de zeventiende eeuw zien we dat monsters het object worden van 

wetenschappelijk onderzoek. Het was wetenschappelijk onderzoek in de nieuwe empirische zin; het 

blootleggen van geheimen via anatomie en dissectie. Hier moeten we er evenwel op wijzen dat de 

vroegmoderne universiteiten met hun ‘gedateerde scholastieke methodes’ niet te sterk mogen 

afgezet worden tegen de wetenschappelijke academies en de ware ‘republiek van de letteren’ die ze 

vormden. In beide instellingen gebeurden dissecties en in de academies gebruikten ze de anatomie 

die gedoceerd werd aan de universiteit. Het doel van dissecties was evenwel sterk verschillend; in de 

academies vereiste dissectie een totale en gedetailleerde beschrijving.87 

Terwijl in de populaire literatuur monsterkinderen nog steeds geïnterpreteerd werden als 

voortekens vond dus een belangrijke wending plaats op academisch vlak. Begin de achttiende eeuw 

gebeurden anatomische studies van monsterkinderen voor de kennis die het kon opleveren over een 
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normaal lichaam. Nochtans was dit niet om het in een theoretisch kader te gieten; begin de 

achttiende eeuw was er door het veranderend natuurbeeld zelfs enige onenigheid over wat een 

monster nu precies was. Het gaat hier zodoende over het specifieke monster en net hierdoor 

werden er totale en gedetailleerde beschrijvingen gemaakt. Wat het monsterkind nu deed 

verwonderen was wat de Parijse anatoom Jean Méry “de machine van het menselijk lichaam” 

noemde.88 Dit is wat we ook zien bij de dissectie van Jan Palfijn; het is een zeer gedetailleerde 

beschrijving van de anatomie van Johanna en Theresia vergezeld van nauwkeurige afbeeldingen. 

Alan Bates wijst er op dat dissecties van monsterkinderen een zoektocht zijn naar God en de 

ordelijke wereld. Het waren vanaf dan geen voortekens meer maar wel symbolen van God; 

symbolen van de natuurlijke wereld waarin je de hand van de Schepper kon zien.89 Hoe Palfijn zijn 

beschrijving van de dissectie begint, kan dit niet beter illustreren: 

“Al hoe wel dat alle de wercken van den Autheur der Natuur dat gemeen hebben met 

malkander, datse eenigsints allegader even gelijck wonderbaer zijn, om datse alle teeckenen 

dragen van de Almogentheyt, en oneyndige wysheyt van den Schepper; soo is’t nogtans, dat 

d’ervarentheyt van vele Eeuwen geleert heeft, dat’er van tyt tot tyt eenige aen de werelt zijn 

kenbaer geworden, de welcke om hare bysonder seltsaemheyt de Menschen tot eene hooge 

verwondering heeft op-getogen, en ten opsigt van de welcke men met reden mag seggen, ’t 

gene den Koninglijcken Propheet eertyts geseyt heeft, Mirabilis Deus...in omnibus operibus 

suis. Dat Godt wonderbaer is...in alle sijne wercken.”90 

Ten slotte kunnen we hier afsluiten met de zogenaamde ‘rationalisatie’ van het monster in de 

achttiende eeuw en het idee dat lang gepostuleerd werd dat monsters vanaf dan ‘puur 

wetenschappelijk’ werden benaderd. Lorraine Daston en Katharine Park hebben een interessant 

alternatief gegeven voor deze these. Het feit dat monsters in de achttiende eeuw gerationaliseerd 

werden in de academies was volgens hen allerminst door de groei van de wetenschap. Het was 

eerder een nieuwe definitie van verlichte intellectuelen die wonderen als volks en vulgair 

beschreven. Medici, natuurfilosofen, theologen en andere intellectuelen vonden gevoelens als 

plezier en afschuw met betrekking tot monsters schandelijk. Wonderen waren nochtans lang een 

deel van de elite geweest want het representeerde weelde en macht, maar in de achttiende eeuw 

waren wonderen de complete antithese geworden van wat het was om een verlichtingsdenker te 

zijn.91 
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Jan Palfijn 

Nu we een korte geschiedenis van de geneeskunde, vroedvrouwen en monsterkinderen hebben 

doorlopen, is het tijd om kennis te maken met Jan Palfijn zelf. Hij is geboren in 1650 te Kortrijk, een 

stad die het in die tijd zwaar te verduren kreeg. Na de woelige periode van de Tachtigjarige Oorlog 

bleef Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden belagen met herhalende invallen en snoepte het steeds 

meer gebieden af van de Spaanse kroon. Ook de Spaanse successieoorlog, waarin de Zuidelijke 

Nederlanden van 1706 tot 1714 door Engeland en de Republiek werden geregeerd, zorgden voor 

barre economische tijden.1  

Een eerste biografie van Palfijn verscheen in 1827 door Augustin Voisin.2 In 1889 volgde een 

biografie van Theodoor Sevens3 en in 1943 schetste Arthur Broekaert een romantisch beeld van 

Palfijn’s leven.4 Rond de jaren 1950, 300 jaar na de geboorte van Palfijn, verschenen er veel studies 

over het leven van Jan Palfijn en zijn verlostang. Zoals al is opgemerkt werd dit vooral gedaan door 

artsen met een interesse in geschiedenis. Vermits Jan Palfijn zijn werken in het Vlaams schreef, werd 

hij in die tijd geromantiseerd als een pionier van de Vlaamse strijd. Professor Leon Elaut 

bijvoorbeeld, uroloog en decaan geweest van de faculteit geneeskunde aan de universiteit Gent, 

schreef enkele artikels over het leven van Jan Palfijn en liet daarbij zijn overtuigd flamingantisme en 

strijd voor het Nederlands als wetenschapstaal ook blijken.5 Desalniettemin werd door hen veel 

nuttig archiefwerk verricht over Palfijn’s leven. In 1997 verscheen evenwel een uitgebreide en meer 

kritische biografie door Roger Blondeau.6 Dit hoofdstuk is dan ook volledig gebaseerd op zijn boek, 

tenzij anders vermeld in de voetnoten. 

Jeugd en opleiding 

Jan Palfijn werd aldus op 28 november 1650 geboren in de Capucijnenstraat te Kortrijk. Hij was het 

achtste en laatste kind van Gillis Palfijn en Margaretha Derore. Zijn vader was een gevestigd barbier-

chirurgijn in Kortrijk en lid van de Kortrijkse chirurgijnsgilde. De familie Palfijn was niet welgesteld; 

aangezien er een chirurgijnsgilde was, waren er alleszins voldoende beroepsgenoten in Kortrijk. Ook 

uit het feit dat een broer van Jan Palfijn werd begraven met een ‘cleenen gheluede’ kunnen we 

afleiden dat hun sociale status niet groot was. 

Jan Palfijn hielp ongetwijfeld in de praktijk van zijn vader en las misschien ook enkele medische 

boeken in de volkstaal die thuis of in de chirurgijnsgilde waren te vinden. In de Zuidelijke 

Nederlanden waren in de zestiende en zeventiende eeuw enkele boeken verschenen over anatomie 

en chirurgie. Onder andere Carel Baten vertaalde werken van Ambroise Paré en Jacques Guillemeau 

                                                           
1
 R. Vermeir, et al. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, Van In, 2008, pp. 59-62. 

2
 A. Voisin, Notice sur la vie et les travaux de Jean Palfyn, Gent, De Goesin-Verhaeghe, 1827, 21 p. 

3
 T. Sevens, Jan Palfyn's leven, werken en verdiensten, Kortrijk, Beyaert, 1889, 106 p. 

4
 A. Broekaert, Jan Palfijn: een levensbeeld 1650-1730, Brugge, Cultura, 1943, 321 p. 

5
 N. Bockaert, ‘Leon Elaut (1897-1978)’, in: Geschiedenis der geneeskunde, 6 (2000), 4, p. 244.  

6
 R-A. Blondeau, Jan Palfijn: een Vlaams heelmeester in de 17de en 18de eeuw, 249 p. 



35 
 

om ze ter beschikking te stellen van chirurgijns die geen Latijn kenden. Over Palfijn is lang beweerd 

dat hij anatomische kennis verwierf door net als Vesalius lijken te stelen op het kerkhof7, maar hier 

zijn geen bewijzen van te vinden in de archieven. Ook het feit dat Palfijn de Latijnse taal meester was 

en dat zou geleerd hebben van de Paters Capucijnen in zijn buurt8, is een hardnekkige mythe. 

In het jaar 1670 ging Palfijn met de hulp van een Kortrijks echtpaar de chirurgijnsopleiding volgen in 

Gent. Na een driejarige opleiding bij verschillende chirurgijns legde hij het examen af voor het 

Collegium Medicum Gandavense en werd hij meester-chirurgijn. Het examen bestond uit 

theoretische vragen en enkele praktische proeven. Volgens Blondeau werd Palfijn na dit examen 

aangemaand door zijn leermeester Simon Vroome om een betere opleiding te volgen in Parijs. In 

1673 trok hij naar de Faculté de Médecine, maar omdat de anatomie er enkel in het Latijn werd 

gedoceerd verwees men Palfijn door naar de Jardin Royal des Plantes. Daar doceerden onder andere 

Joseph Duverney en Pierre Dionis, chirurg van de koninklijke familie onder Lodewijk XIV en ook 

auteur van een boek over verloskunde. Na een opleiding van drie jaar keerde Palfijn in 1676 terug 

naar Kortrijk. 

Een eigen chirurgijnspraktijk 

Jan Palfijn keerde hoogstwaarschijnelijk terug naar Kortrijk om er de praktijk over te nemen van zijn 

vader. De stadsmagistraat verbood hem dat echter omdat hij geen poorter meer was. Ook de deken 

van de chirurgijnsgilde belette dit omdat zijn Gentse opleiding niet geldig was in de stad Kortrijk. Jan 

Palfijn ging daarom opnieuw in de leer en deed opnieuw een examen voor de chirurgijnsgilde. 

Volgens Blondeau moest Palfijn naast het maken van vlijmen ook een moeilijke bevalling tot een 

goed einde brengen. We zien aldus dat ook in de Zuidelijke Nederlanden meer chirurgijns hielpen bij 

de bevalling. Jan Palfijn huwde kort daarna met Margaretha Wallaert, dochter van een welgestelde 

Kortrijkse familie, waarmee hij vijf kinderen had. 

In 1683 werd ook in Kortrijk een Collegium Medicum opgericht dat toezicht hield op de dokters, 

chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen. Palfijn werd nog in hetzelfde jaar op het matje geroepen 

door het ‘collegie’ om een verklaring te geven over enkele menselijke beenderen die hij bezat, maar 

daagde ook na de derde aanmaning niet op. Volgens José Van Laere waren deze moeilijkheden 

louter te wijten aan de afgunst van Palfijn’s collega’s.9 Rond het jaar 1686 verhuisde hij naar Ieper, 

mogelijk door de moeilijkheden met het Kortrijkse Collegium Medicum, dat toen onder Frans bewind 

stond. Daar moest hij opnieuw een leertijd doorstaan, maar deze werd blijkbaar door zijn ervaring 

gereduceerd tot één jaar. Hij werd lid van de ‘Camere der Medicyne’ van Ieper en hield er na het 

verkrijgen van het poorterschap waarschijnlijk ook een chirurgijnspraktijk. 
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In 1691 stierf Palfijns echtgenote echter en vertrok hij opnieuw naar Parijs. De volgende zes jaar gaat 

hij enkele keren op en af tussen dé stad van de chirurgie en Ieper. Hij huwde ondertussen opnieuw, 

maar zijn echtgenote stierf niet lang na de geboorte van hun kind. In Parijs had hij blijkbaar goeie 

contacten met onder meer Jean Méry, de eerste heelmeester van het Parijse hospitaal Hôtel-Dieu, 

waar hij later ook discussies mee voerde over de luchtvoorziening van een foetus. 

Leraar in Gent 

Na een verblijf in Kortrijk, Ieper en enkele reizen naar Parijs vestigde Jan Palfijn zich definitief te Gent 

om daar zijn praktijk verder te zetten. Dit werd hem echter net als in Kortrijk nog eens geweigerd; 

opnieuw door de stadsmagistraat omdat hij het Gentse poorterschap had verloren en wederom 

door het Gentse Collegium Medicum dat zijn vorig examen ongeldig verklaarde wegens een te lange 

afwezigheid. Palfijn was evenwel niet meer bereid om een vijfde opleiding te doen en schreef een 

rekwest naar de Spaanse koning Karel II om “geadmitteerd te worden als poorter en chirurgijn-

barbier”. De vertegenwoordiger Snellinck in Brussel antwoordde hem dat hij het chirurgijnsexamen 

mocht doen en na een verblijf van één jaar te Gent het poorterschap zou ontvangen. Jan Palfijn had 

ondertussen een maand stage gelopen bij dokter Filips Verheyen aan de universiteit van Leuven en 

verzocht met dit argument om met onmiddellijke ingang het poorterschap te ontvangen. Ook wees 

hij op het grote financieel verlies dat een jaar wachten nog zou teweeg brengen. Uiteindelijk werd 

dit hem toegestaan en werd Palfijn in 1698 opnieuw meester-chirurgijn in Gent. 

In Gent schreef Jan Palfijn ook zijn eerste boeken. In 1701 publiceerde hij Nieuwe osteologie Ofte 

Waere, en zeer Nauwkeurige beschryving der beenderen van ’t Menschen Lichaem.10 In 1703 volgde 

al het verslag van de dissectie van Johanna en Theresia Quickelberghe samen met de dissectie van 

een misvormd kind. Zoals eerder gezegd verscheen dit verslag in 1708 ook in het Frans samen met 

het naar het Frans vertaalde Traité des Monstres van Licetus en de Franse uitgave van zijn werk over 

de vrouwelijke voortplantingsorganen. Volgens Blondeau had Palfijn dit werk al geschreven in het 

Nederlands maar durfde hij het niet in het Nederlands publiceren omdat de materie te kies was voor 

een volks publiek. Michel Thiery beweert echter dat Palfijn het onmiddellijk in het Frans schreef om 

‘de jeugdige lezer niet te verderven’.11 Er zijn alleszins geen bewijzen waarom Palfijn dit werk eerst in 

het Frans liet publiceren dus blijft het gissen naar de exacte reden. 

Jan Palfijn was intussen aangesteld tot leraar aan de heelkundige school van het Gentse Collegium 

Medicum. In 1708 werd een aparte cursus osteologie in het leven geroepen om Palfijn bij het 

onderwijs te betrekken. Hiervoor moest hij evenwel het examen van gezworen heelmeester 

afleggen vermits de cursussen normaal enkel door dokters werden gegeven. Het leek erop dat Palfijn 

kort na het slagen van dit examen voor de rechter zou gedaagd worden omdat hij verzuimde om de 

stadsdoctoren en -chirurgijns een feestmaal aan te bieden. Palfijn heeft ze uiteindelijk dan toch een 

kleine maaltijd aangeboden in herberg ‘De Witte Leeuw’. 
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Jan Palfijn combineerde het doceren van de osteologie met het schrijven van boeken. In 1710 

verscheen Nauwkeurige Verhandeling van de voornaemste Handwerken der Heelkonst zoo in de 

harde, als sagte deelen van ’s menschen lichaem12, een chirurgische handleiding die waarschijnlijk 

ook als handboek werd gebruikt in zijn lessen. Palfijn reikt hier geen nieuwe ontdekkingen aan, maar 

beschrijft de voornaamste behandelingen van een chirurgijn zoals het verwijderen van blaasstenen 

en de behandeling van borstkanker. Vier jaar later vertaalde Palfijn het werk over oogziekten van de 

Franse chirurgijn Jean Antoine en liet het publiceren onder de naam De besondere Heel- en Genees-

konst der Oog-siekten.13 Ten slotte verscheen in 1718 Palfijn’s belangrijkste werk over de menselijke 

anatomie. De Heelkonstige Ontleeding van ’s Menchen Lighaam14 was grotendeels gebaseerd en 

bevatte kopergravures van de Corporis humani anatomia, het werk over anatomie van Filips 

Verheyen. Het boek werd vertaald naar het Frans, Duits, Italiaans en zelfs naar het Japans. Volgens 

Blondeau was het de hele achttiende eeuw een leidend handboek en luidde het in feite de ‘moderne 

chirurgie’ in. 

Palfijn bereikte in zijn jaren te Gent aldus een zekere status als chirurgijn. Door zijn publicaties en de 

vertalingen die erop volgden werd hij een gevestigde waarde in de medische wereld. Hij had 

contacten in Frankrijk, in het Hôtel Dieu en in de Jardin Royal des Plantes, en in de Republiek met 

Herman Boerhaave, lector aan de medische faculteit in Leiden. We zien dat meer dan de helft van 

Palfijns boeken in Leiden zijn uitgegeven en we weten ook dat hij Leiden en Delft regelmatig 

bezocht. Er is ook veel beweerd dat Palfijn contacten had in Engeland15, maar reizen naar Engeland 

zijn niet terug te vinden in de archieven; contacten met Engelse geleerden lijken derhalve 

onwaarschijnlijk. 

De ijzeren handen 

Heeft Palfijn nu al dan niet de verlostang uitgevonden? Hij was alleszins niet de eerste persoon die 

het instrument gebruikte. Medio zeventiende eeuw had Hugh Chamberlen Sr. de verlostang 

uitgevonden maar hield hij het een goed bewaard familiegeheim om er grote winsten uit te halen. 

De familie trachtte de verlostang wel voor een grote som te verkopen aan de Parijse ‘accoucheur’ 

François Mauriceau. Hij gaf Chamberlen de kans om met het instrument een moeilijke bevalling tot 

een goed einde te brengen, maar Chamberlen slaagde er niet in om vrouw en kind in leven te 

houden. Daarna zou de familie Chamberlen het verkocht hebben aan Rogier van Roonhuyse, 

meester-chirurgijn in Amsterdam, maar zijn verlostang verschilt sterk van die van Chamberlen.16 Het 
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is plausibeler te stellen dat Rogier of vader Hendrick van Roonhuyse het instrument los van de 

familie Chamberlen heeft uitgevonden.17 

Palfijn lijkt naast de familie Chamberlen en Roonhuyse ook een verlostang uitgevonden te hebben en 

ook hij loste er nagenoeg niets over in zijn werken. De enige keer dat Palfijn op zijn verlostang 

alludeerde was in een rekwest aan het ‘Collegie der medecyne’ in 1717 in verband met het 

voortzetten van zijn wedde. Hij schreef: 

“...met presentatie van voorders noch kenbaer te maken den middel ende maniere, die 

moeten ghepractiseert worden als in baerende vrauwen de kinderen, naturelyck met het 

hooft vooren commende, niet en connen ghebaert worden, omme deselve kinderen levendigh 

uyt te haelen, t’gonne tot hier toe onbekent is, midts in soo een gheval de vermaerste 

accoucheurs te Paryss ghenootsaeckt syn het kindt eerst te laeten sterven...”18 

Volgens Palfijn konden zelfs de beroemdste verloskundigen in Parijs geen gebruik maken van de 

verlostang. Aangezien Palfijn daarna nooit meer over de verlostang sprak in zijn werken lijkt het alsof 

ook hij het instrument geheim wou houden. Rond het jaar 1722 zou Palfijn zijn verlostang evenwel 

voorgesteld hebben aan de Parijse Académie royale des Sciences en kreeg het de namen ‘tire-tête’ 

en ‘mains de fer’. Niettegenstaande hier niets over te vinden is in de archieven van de Académie of 

van de Faculté de Médecine verwees de Franse verloskundige André Levret er vijfentwintig jaar later 

naar in één van zijn boeken. Palfijn zou toen ook enkele exemplaren van zijn verlostang geschonken 

hebben aan Parijse ‘accoucheurs’, evenals aan Herman Boerhaave en de Duitse chirurg Lorenz 

Heister die er de oudst bekende afbeelding van publiceerde. Wanneer Palfijn zijn verlostang heeft 

uitgevonden is niet duidelijk. Volgens Michel Thiery is dit ergens te situeren tussen 1709 en 1719.19 

Levret bekritiseerde in zijn boek wel de originaliteit van Palfijn’s verlostang; niet vreemd aangezien 

het instrument al een kleine eeuw geleden werd uitgevonden. Het blijft gissen naar de precieze 

omstandigheden, maar heden ten dage lijkt er consensus te zijn over het feit dat het alleszins 

Palfijn’s verdienste was om het werk voor te stellen aan andere chirurgijns. 

Volgens Blondeau werd Palfijn alleszins gevraagd bij moeilijke bevallingen en was hij praktiserend 

vroedmeester. Gezien zijn lessen aan de heelkundige school, de vele reizen die hij maakte naar Parijs 

en Leiden en de tijd die sloop in het schrijven van zijn boeken is dit evenwel niet zeker. Palfijn had 

hoogstwaarschijnlijk tot zijn aanstelling als lector aan de heelkundige school een praktijk, al was het 

om toch in zijn onderhoud te voorzien. Het lijkt evenwel twijfelachtig dat Palfijn naast zijn vele 

activiteiten ook nog vroedmeester was. Zijn ambities lagen duidelijk ook ergens anders; op 77-jarige 

leeftijd diende hij nog een aanvraag in om de overleden leraar anatomie aan de heelkundige school 

te Gent te vervangen, een plaats die enkel voorbehouden was voor universiteitsopgeleide artsen. 
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Drie jaar na deze aanstelling stierf Palfijn op 27 april in het huis van Adriaan de Graeve in de 

‘Cammerstraete’ en werd hij de volgende dag begraven op het kerkhof van het Sint-Jacobs aan de 

kant van de Vlasmarkt. Volgens zijn romantisch levensbeeld stierf Palfijn als een arm man. Thiry wijst 

er ook op dat zijn praktijk nooit bloeiend kan geweest zijn aangezien hij door zijn vele reizen geen 

klanten kon houden.20 Volgens Blondeau kunnen we aan de hand van zijn inboedel stellen dat Palfijn 

noch rijk noch arm stierf. 

Postume erkenning 

Na zijn dood raakt Palfijn wat in de vergetelheid bij het Gentse Collegium Medicum, maar in 1783 

plaatsten ze een herdenkingssteen in de Sint-Jacobskerk. Hierover was blijkbaar enige onmin 

ontstaan, ook Palfijns sterfdatum staat er verkeerd op, want een jaar later werd in diezelfde kerk 

een veel grotere gedenksteen geplaatst. Intussen werden ook enkele romantische gedichten 

geschreven over het leven van Jan Palfijn en in 1842 werd te Kortrijk, in het teken van het kersverse 

België dat wou bewijzen hoe belangrijk Belgen (geweest) waren, een poging ondernomen om een 

standbeeld voor hem op te richten. 

Recentelijk kent Palfijn ook grote erkenning doordat het Gentse ziekenhuis naar hem is genoemd en 

omdat de Gentse Universiteit in 1991 een ‘Stichting Jan Palfyn’ oprichtte. Het stelt zich ondermeer 

tot doel om een informatie- en ontmoetingscentrum te zijn voor de geschiedenis van het medisch 

onderzoek en het bewaren en in stand houden van het medisch-historisch patrimonium. De Stichting 

heeft ook een museum voor de geschiedenis van de geneeskunde ingericht in het Pand, 

congrescentrum van de Gentse universiteit.21 

Het karakter van Jan Palfijn werd door velen beschreven als menslievend, onbaatzuchtig en 

edelaardig.22 Zijn altruïstische ingesteldheid werd ook veel benadrukt vermits Palfijn zijn verlostang 

niet geheim heeft gehouden.23 Volgens Blondeau lijkt Palfijn evenwel een eigenwijze maar vooral 

ook ambitieuze man. Met betrekking tot dit laatste werd steeds zijn grote wetenschappelijkheid en 

zijn zoektocht naar kennis om de anatomie dienstbaar te maken aan de chirurgie beklemtoond.24 In 

deze masterproef willen we deze these aan de hand van de dissectie van de Siamese tweeling en de 

beschrijving van de vrouwelijke voortplantingsorganen ontkrachten. Zoals we gezien hebben bij 

Foucault staat wetenschappelijke kennis nooit op zich, maar construeert het een waarheid en 

impliceert het andere sociale relaties. In dit licht werden de laatste twee decennia enkele theorieën 

ontwikkeld die een alternatief bieden voor de vooruitgang van de geneeskunde Het beschrijven van 

voortplantingsorganen houdt dan ook meer in dan puur een ‘wetenschappelijke zin’ hebben. Deze 
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theorieën worden in volgend hoofdstuk besproken naast enkele theses over de concurrentiestrijd 

tussen vroedvrouwen en ‘chirurgiens accoucheurs’. 
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‘Secrets of women’ 

Nu we een duidelijk beeld hebben van het leven en werk van Jan Palfijn, bekijken we het begrip 

‘secrets of women’ van Katharine Park nader. Zoals al eerder is vermeld kenschetst Park deze notie 

als ‘secret knowledge’, de geheime kennis van vroedvrouwen en ‘secret bodies’, kennis over het 

vrouwelijke lichaam, de voortplanting en seksualiteit. Hoewel enkele medici en theologen de 

terminologie van geheimen niet uitdrukkelijk gebruiken, lijkt ze toch zeer gepast. Het meest bekende 

en invloedrijke voorbeeld van het gebruik van de term is het Latijnse traktaat De Secretis Mulierum 

dat traditioneel werd toegeschreven aan de dertiende-eeuwse Dominicaan en natuurfilosoof 

Albertus Magnus. Op dit boek baseert Park ook het dubbelluik dat we hier bespreken.1 In de tekst 

worden enkele antieke ideeën over de voortplanting en de seksualiteit samengebundeld. De visie op 

de voortplanting van Aristoteles speelt hier een belangrijke rol, maar ook de verderfelijkheid van 

menstrueel bloed, geponeerd door Plinius, wordt uitvoerig uiteengezet. Het werk was tot in de 

vroegmoderne tijd wijdverspreid in Noord-Europa en werd tot begin de zestiende eeuw intensief 

gelezen. De ‘secreta mulierum’ bleven na deze periode echter doorleven en werkten een misogyne 

toon in de geneeskunde en de theologie in de hand.2 

In dit hoofdstuk behandelen we vooreerst de geheime kennis van vroedvrouwen en bekijken we 

verschillende theorieën over de groeiende concurrentie tussen vroedvrouwen en ‘chirurgien 

accoucheurs’. Zoals eerder gezegd onderzoeken we in de twee traktaten van Palfijn hoe hij zich 

tegenover vroedvrouwen profileerde. Daarnaast bespreken we ook de geheime kennis over de 

vrouwelijke geslachtsorganen en de voortplanting. Dit onderzoeken we uiteraard in Palfijn zijn 

traktaat over de vrouwelijke voortplantingsorganen, maar ook voor de dissectie van de 

monsterkinderen is dit belangrijk; de kinderen zijn immers net aan hun geslachtsdelen aan elkaar 

vergroeid. Bovenal staan we ook stil bij de oorzaken die Palfijn aanduidt voor de monsterkinderen. In 

dit licht kunnen de vrouwelijke voortplantingsorganen verantwoordelijk zijn, maar kan ook de 

moederlijke verbeelding een rol spelen. Deze laatste behoort niet tot het dubbelluik van Katharine 

Park, maar wordt hier in een laatste punt besproken. 

Geheime kennis 

Oorsprong 

Katharine Park bestudeerde aldus deze problematiek in De Secretis Mulierum. De geheime kennis 

van vrouwen werd volgens haar in deze tekst beschreven aan de hand van experimenten. De 

schrijver van het traktaat, waarschijnlijk een Duitse volgeling van Albertus Magnus, beweerde dat hij 

de experimenten van vrouwen goed kende. Dit waren geen experimenten in een moderne 

betekenis, maar duidden eerder op afzonderlijke ontdekkingen zoals behandelingen of remedies die 
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werden bekomen door ‘trial-and-error’. Medici en theologen beschreven deze ontdekkingen eerder 

als geheimen en associeerden het met de volkse en magische geneeskunde. Zo stelde de schrijver 

dat enkele vrouwen wisten dat activiteiten zoals reizen, dansen en frequente geslachtsgemeenschap 

een miskraam konden veroorzaken. Vrouwen gaven deze kennis enkel door aan andere vrouwen om 

hun seksuele honger te stillen. Deze elementen uit De Secretis Mulierum werden later door andere 

Latijnse schrijvers verder gespecifieerd. Park haalt in haar boek enkele laatmiddeleeuwse Italiaanse 

medici aan die de waarde van de praktijk van vrouwen wel erkenden, maar tegelijkertijd ook de 

tekortkomingen ervan benadrukten. Wat betreft medische kennis werd er zodoende een oppositie 

gecreëerd tussen geleerde natuurfilosofen die de Griekse en Arabische schrijvers kenden, volgens 

hen de enige ware kennis. Aan de andere zijde waren er de praktische observaties van ongeletterde 

beoefenaars. Deze laatste werden steeds geassocieerd met vooral oude en kleine vrouwen. Volgens 

Park was deze tegenstelling echter niet fundamenteel een geslachtskwestie, maar eerder het gevolg 

van het creëren van een nieuwe klasse. Zo stelt ze: 

“In the eyes of the new learned medical writers and practitioners, then, women stood 

rhetorically for the bad old ways. The fundamental issue involved not gender per se but 

generational and, increasingly, class difference.”3 

Aan het einde van de dertiende eeuw werd geneeskunde geïnstitutionaliseerd aan de universiteiten 

en percipieerden geleerde medici zichzelf als het begin van een nieuwe traditie. Hierdoor zetten ze 

zich af tegen vrouwen die de oude en ‘slechte’ geneeskunde beoefenden. Het waren immers vooral 

vrouwen die empirische kennis hadden over de voortplanting en de geboorte. Net omdat zij deze 

kennis enkel doorgaven aan andere vrouwen, mondeling en in de volkstaal, was het geheim.4 

Ook Monica Green wijst er naar analogie van Katharine Park in haar onderzoek naar vrouwelijke 

geneeskundigen op dat vrouwen in de late middeleeuwen niet werden buitengesloten van de 

geneeskundige praktijk, maar wel van de productie van gezaghebbende kennis. Artsen, chirurgijns, 

barbiers en apothekers onderscheidden zich zo van andere beoefenaars. Via hun teksten kunnen ze 

dit ook letterlijk doen voor hun lezerspubliek. Volgens Green was deze positie soms helemaal 

geconsolideerd, maar in sommige tijden ook helemaal niet. Wanneer artsen en chirurgijns niet zeker 

waren van deze positie zien we een polemiek tegen vrouwelijke practici opduiken. In de zeventiende 

eeuw waren er volgens Green zodoende grote disputen tussen vroedvrouwen en vroedmeesters, 

omdat in deze periode de eerste publicaties van vrouwen over vroedkunde verschenen. Louise 

Bourgeois in Frankrijk ( gepubliceerd tussen 1609 en 1626), Jane Sharp in Engeland (1671) en Justine 

Siegemund in Duitsland (1690) waren hoewel ze zich vaak baseerden op kennis van mannelijke 

artsen en chirurgijns toch een bedreiging omdat ze zich op het terrein van de gezaghebbende kennis 

waagden.5 Deze vaststelling van Monica Green kan Helen Lemay misschien bijtreden. Zij stelt dat 

artsen wel vertrouwden op vroedvrouwen en hun kennis in feite zeer bruikbaar vonden. Volgens 
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Lemay namen medici de magische remedies van vroedvrouwen vaak over. De mysteries over het 

vrouwelijk lichaam waren misschien een reden dat vroedvrouwen en dokters beïnvloed waren door 

volkse en magische tradities. Artsen gebruikten deze kennis van vroedvrouwen vaak, maar stelden 

het wel in een andere context. Ze pasten het in hun traditie van ware geleerde kennis.6 Zoals Monica 

Green stelt lijkt autoritaire kennis volgens Lemay ook enkel voorbehouden voor de mannelijke 

artsen.  

Regulering 

Zoals al eerder is vermeld zijn historici het er over eens dat Zuid-Nederlandse vroedvrouwen eind de 

vijftiende en begin de zestiende eeuw werden gereguleerd. Volgens Boeynaems was dit een 

verdienste van de Vlaamse stadsbesturen om gelegenheidshelpsters intellectueel te ontwikkelen 

zodat de hoge sterftecijfers daalden. De magistraat wilde voorkomen dat onbevoegden zich als 

vroedvrouw uitgaven dan dat ze de vroedvrouwen beschermden.7 

Volgens Anna Delva hadden de laatmiddeleeuwse vroedvrouwen in Vlaanderen wel een degelijke 

opleiding en werden ze erkend en ingeschakeld door de stadsmagistraat. Vroedvrouwen werden ook 

opgeroepen in de rechtbank als gezaghebbende getuigen bij zedenkwesties. Dit wijst erop dat hun 

expertise inzake de vroedkunde op politiek en rechterlijk niveau werd erkend. Ook Delva stelt dat 

vroedvrouwen werden gereguleerd om paal en perk te stellen aan de wantoestanden, maar volgens 

haar hadden de stadsbesturen ook de intentie om het vroedvrouwenambacht te beschermen. 

Regulering van overheidswege was immers opnieuw een erkenning van de deskundigheid van 

vroedvrouwen. Zo stelt ze bijvoorbeeld bij de ordonnantie van de stad Brussel in 1424, tevens de 

oudst bekende ordonnantie betreffende de uitoefening van de geneeskunde, dat er een onderscheid 

werd gemaakt tussen de ‘principaele’ en de gewone vroedvrouwen. Deze ‘principaele’ 

vroedvrouwen waren volgens Delva erkende stadsvroedvrouwen die tegen een kleine vergoeding 

van de stadsoverheid elke vrouw ten dienste moesten staan. Hierdoor wilde de stadsmagistraat de 

hulp van gewone vrouwen bij de bevalling minimaliseren. Deze konden dan namelijk niet meer 

aanwendden dat ze handelden uit naastenliefde. In Brugge zien we in 1509 een gelijkaardige 

ordonnantie, maar de wantoestanden bleven echter duren waardoor er in 1551 nieuwe statuten 

kwamen. Anna Delva besluit dat middeleeuwse vroedvrouwen geen slechte reputatie hadden, maar 

dat ze wel geleidelijk aan de geschoolde ‘chirurgien accoucheur’ naast zich moesten dulden. 

Vroedvrouwen moesten zich volgens haar dan tevreden stellen met een kleiner loon, want hun 

klanten waren degene die geen vroedmeester konden veroorloven.8 We merken op dat het feit dat 

vroedvrouwen iedereen moesten helpen voor een loon van de stadsoverheid deze situatie in de 

hand werkte. Het vroedvrouwenambacht werd op deze manier wel beschermd, maar niettemin 

werden vroedvrouwen duidelijk beknot in hun activiteiten. 
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Myriam Greilsammer die net als Anna Delva ook stelt dat Vlaamse middeleeuwse vroedvrouwen net 

zeer deskundig waren, vindt in tegenstelling tot Delva de regulering van vroedvrouwen allesbehalve 

een bescherming. De ordonnanties van de verschillende Vlaamse steden zorgden volgens haar dat 

artsen een actieve rol konden spelen bij het begeleiden tijdens de zwangerschap en de geboorte. In 

de ordonnanties werd gestipuleerd dat vroedvrouwen een arts moesten roepen bij een moeilijke 

bevalling en dat ze geen geneesmiddelen mochten voorschrijven zonder de toestemming van een 

medicus. Vroedvrouwen moesten bovendien ook hun examen afleggen voor een geleerde arts. Deze 

controle van overheidswege werd volgens Greilsammer ook bijgetreden door een repressiepolitiek 

van de kerkelijke autoriteiten. De kerk wantrouwde de vroedvrouw fundamenteel door haar 

contacten met heksen (‘vrouwen zonder ziel’)9 en met pasgeboren kinderen. Samen met de 

mysteries die zich weefden rond het fenomeen van de geboorte was dit een reden om 

vroedvrouwen te reguleren. Vooral in de strijd tegen de reformatie was de Kerk bezorgd over het 

dopen van kinderen. Vroedvrouwen werden strenge procedures opgelegd waarbij ze vooreerst de 

namen van pasgeboren kinderen en hun familie zo snel mogelijk moesten aanmelden en ten tweede 

kinderen koste wat het kost moesten dopen. Zo werden ze actief ingezet in de strijd tegen het 

protestantisme. Greilsammer besluit dat het wantrouwen jegens vroedvrouwen een zeer gunstig 

klimaat was voor artsen. De verantwoordelijkheden van vroedvrouwen werden langzaam 

verminderd waardoor ze minder goed hun werk konden doen en ten slotte hun praktijk geleidelijk 

aan werd overgenomen door artsen en chirurgijns. Greilsammer ziet deze ontwikkeling ook in het 

licht van een algemene afname van vrouwentewerkstelling. Net als Wiesner wijst ze op de uitsluiting 

van vrouwen van allerlei kwaliteitsvol en winstgevend werk gedurende de vroegmoderne tijd en de 

langzame overname ervan van mannen.10 

Net zoals Park zien we dat de regulering van vroedvrouwen geen fundamentele genderkwestie was, 

maar vooral een zaak van economische voordelen en prestige. We hebben ook al gezien dat er 

steeds een enorme veelheid aan practici waren, regulering gebeurde aldus om allerlei 

wantoestanden te verhelpen in de geneeskundige praktijk. Desalniettemin wijst Greilsammer wel op 

een diepgaand wantrouwen van de Kerk tegenover vrouwen en de mogelijkheid van chirurgijns en 

barbiers om zich wel in een gilde te organiseren. Hun regulering en bescherming gebeurde dus niet 

van bovenaf. De studie van Merry Wiesner over vroedvrouwen in Nuremberg wijst op de belangrijke 

rol hiervan. Wiesner merkt op dat er geen daling te merken is bij de rol van vroedvrouwen in 

Nuremberg. Hun sociale rol bleef erkend en vroedmeesters doken er pas op in de achttiende eeuw. 

Nuremberg was een vrije imperiale staat waar gildes zich niet vrij konden organiseren. Allen stonden 

ze onder controle van de stadsmagistraat en moesten ze een eed aan hen afleggen.11 We kunnen 

hier derhalve de these naar voor schuiven dat de regulering van de stadsmagistraat niet enkel 

beschermde, maar de mogelijk- en verantwoordelijkheden van vroedvrouwen duidelijk beknotte. 
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Vroedvrouwen versus vroedmeesters 

De zeventiende eeuw kenmerkt zich dus door een sterke opkomst van de ‘chirurgien accoucheur’ die 

steeds grotere concurrenten werden voor vroedvrouwen. Dit werd ook versterkt doordat beiden 

vaak openlijk elkaars praktijk trachtten te benadelen. Vooral in Frankrijk waar er veel traktaten 

verschenen van mannelijke ‘accoucheurs’ naast bijvoorbeeld de publicaties van Louise Bourgeois, de 

koninklijke vroedvrouw van Maria de Medici, is dit op te merken. Lynne Tatlock geeft hiervan ook 

een voorbeeld in de Duitse staten waar vroedmeesters nochtans minder ‘in de mode’ waren. Johann 

Christoph Ettner12 beeldde in zijn roman een vroedvrouw af die voor een tafel staat met een 

onthoofd kind en een kind zonder been. In haar ene hand heeft ze de nageboorte vast. Voorts zien 

we ook nog de levenloze moeder en het alwetende oog van God. Ettner suggereerde hier duidelijk 

dat een onbekwame vroedvrouw de tweeling niet ter wereld kon brengen zonder een embryotomie 

toe te passen.13 Ook lijkt het er op dat de vroedvrouw de placenta niet correct had verwijderd 

waardoor de moeder uiteindelijk stierf. Ettner stelde vroedvrouwen hier verantwoordelijk voor de 

eventuele dood van moeder en kind tijdens de verlossing. Tatlock merkt in deze afbeelding wel een 

grote contradictie op; vroedvrouwen gebruikten immers geen instrumenten en moesten een 

mannelijke arts roepen bij een moeilijke bevalling. Een embryotomie werd zodoende steeds door 

een mannelijke arts uitgevoerd.14 

De rivaliteit tussen vroedvrouwen en vroedmeesters was vooral merkbaar in Frankrijk en Engeland. 

Hier bespreken we twee nuttige invalshoeken over deze concurrentie. Lisa Forman Cody richt zich 

hierbij op de ontwikkelingen in Engeland, terwijl Lianne McTavish een aantal verloskundige traktaten 

in Frankrijk bestudeert om het tonen van autoriteit te onderzoeken. 

Cody stelt dat de rivaliteit tussen vroedvrouwen en de ‘mannelijke vroedvrouw’ zich kenmerkte door 

het publiekelijk maken van zaken aangaande de geboorte en de voortplanting. Deze ontwikkeling 

bestudeert ze in het licht van Jurgen Habermas “Structural Transformation of the Public Sphere”. De 

praktijk van vroedvrouwen was volgens haar echter niet privaat; ze beschrijft het eerder als een 

private categorie die zich doortrok en bemiddelde in de publieke sfeer. Vroedvrouwen hadden dus 

eerder een alternatieve publieke sfeer. Ze waren publieke autoriteiten in hun vakgebied omdat ze de 

staat konden dienen door het ter wereld brengen van pasgeboren kinderen. Ook werd hun kennis 

over het vrouwelijk lichaam en hun bekwaamheid aangaande de bevalling publiek erkend; kennis die 

ze verkregen via geslachtsgebonden ervaringen en hun gevoel. Vrouwen waren dus fundamenteel 

anders in hun kennisverwerving dan mannen. Deze geslachtsverschillen zorgden voor een 

verankering van de exclusie van mannen in de verlossingskamer, maar ook van de exclusie van 
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vrouwen in de rationele publieke sfeer. Cody argumenteert dat deze specifieke status van 

vroedvrouwen in een alternatieve publieke sfeer moest plaatsmaken voor het publieke spektakel 

van de “man-midwife”. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de voortplanting op 

allerlei publieke plaatsen besproken: de Royal Society, in kranten, op publieke demonstraties,... In 

navolging van Harvey was er een sterke stimulans om de mechaniek van de voortplanting bloot te 

leggen. De vroedman trok de private zaken van de voortplanting in het publieke door allerhande 

traktaten te publiceren over de voortplanting en zijn filantropische rol voor de bevolking en de staat 

te benadrukken. In tegenstelling tot dit publiek spektakel waar Cody over spreekt stelde de 

mannelijke vroedvrouw zich anders op tegenover de toekomstige ouders. Hij profileerde zich als een 

vertrouweling van de moeder die met alle respect de vrouwelijke vragen en bekommernissen 

beantwoordde. Uiteindelijk was het derhalve de ‘wetenschap’ in de vorm van een vroedmeester, 

natuurfilosofie, of bevolkingstheorie die autoriteit kreeg over de voortplanting15: 

“The well-known medical and technological developments in obstetrics, fascination with 

embryology, the life sciences, and population studies repositioned reproductive topics 

epistemologically.”16 

Doordat de epistemologie over de voortplanting en de geboorte veranderde, hadden vroedvrouwen 

geen speciale status meer. De vroedkunde werd nu bestudeerd door de wetenschap waarvan 

vrouwen traditioneel uitgesloten werden. De mannelijke vroedvrouw kon op zijn beurt wel de 

exclusie van de verlossingskamer teniet doen. 

Voor de vroedvrouwen en ‘chirurgiens accoucheurs’ in Frankrijk schuift Lianne McTavish een andere 

hypothese naar voor. In haar studie van drieëntwintig verloskundige traktaten merkt ze op dat 

vroedmeesters niet louter vroedvrouwen aanvielen, maar dat ze dienst deden om de auteur zelf en 

anderen te representeren. Zij stelt de rivaliteit derhalve in het licht van de vele practici die er in de 

vroegmoderne tijd waren en argumenteert dat artsen ook de onkunde van chirurgijns aankaartten. 

Vroedvrouwen deden op hun beurt hetzelfde met de arsten en de vroedmeesters. Desalniettemin 

waren vroedvrouwen toch vooral het onderwerp van deze wedijver. De ‘chirurgiens accoucheurs’ 

moesten immers hun positie sterk verdedigen in de verloskamer aangezien ze het vrouwelijk lichaam 

eigenlijk niet mochten bekijken en de moeder ook soms weigerde om aangeraakt te worden. Het 

kijken bleef een voorrecht van vroedvrouwen die de informatie dan doorgaven aan de 

vroedmeesters. Zelf kijken was nochtans zeer belangrijk; in de traktaten is aan de hand van 

anatomische afbeeldingen van de vrouwelijke voortplantingsorganen een sterke wil van de 

‘chirurgiens accoucheurs’ op te merken om het vrouwelijk lichaam te onthullen. Omdat veel 

vrouwen echter weigerden om hun lichaam te tonen, keken vroedmeesters via dissecties. De 

toestemming van de moeder hadden ze dan immers niet nodig. De Franse vroedmeesters 

benadrukten zodoende ook sterk het belang van anatomische kennis over de vrouwelijke 
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voortplantingsdelen. Het voordeel van kijken werd op deze manier uiteindelijk tegen vroedvrouwen 

gekeerd. Ook de verkondiging van ‘chirurgiens accoucheurs’ dat ze zeer bekwaam waren zonder 

vrouwelijke lichamen te kunnen zien past in deze lijn. McTavish besluit dat de Franse verloskundige 

traktaten eerder wisselende genderrollen tonen. De vroedmeester mat zich vrouwelijke kenmerken 

aan, terwijl de vroedvrouw zich beriep op medische theorie van de ‘chirurgiens accoucheurs’. Er is 

volgens haar eerder sprake van een wisselwerking in plaats van een consolidering van de mannelijke 

macht. In deze profilering speelde naast geslacht ook leeftijd, sociale status en fysieke vertoning een 

rol. Louise Bourgeois gebruikte bijvoorbeeld haar gezette lichaam om haar rol als eerste vroedvrouw 

van Frankrijk kracht bij te zetten.17 

Het tonen van autoriteit was sowieso sterk aanwezig in traktaten over de voortplanting en de 

vrouwelijke voortplantingsorganen. Ook Lynne Tatlock besluit dit na haar studie van de roman van 

Johann Christoph Ettner en het vroedvrouwenhandboek van Justine Siegemund, vroedvrouw aan 

het hof van Brandenburg. Tatlock concludeert wel dat beiden zichzelf omschreven en profileerden 

volgens de genderverwachtingen van hun tijd. Net omdat Siegemund een vrouw was, beïnvloedde 

dit haar professionele bewustzijn en bouwde ze haar werk ook anders op. Ettner volgde dan 

anderzijds het dominante ‘mannelijke’ discours.18 We kunnen hier besluiten dat het hebben van 

autoriteit en gezaghebbende kennis een zaak was van alle artsen, chirurgijns en vroedvrouwen, 

maar dat het niet louter status en klasse inhield. Het was ook een geslachtskwestie want bij het 

verdedigen van hun praktijk en kennis werden immers genderrollen aangewend die door de jaren 

heen werden gecreëerd en konden vroedvrouwen en ‘chirurgiens accoucheurs’ er elk hun voordeel 

uithalen. 

Geheime lichamen 

In dit tweede luik van de ‘secrets of women’ bekijken we vooreerst opnieuw hoe Katharine Park dit 

omschrijft. Vervolgens bespreken we de theorieën van historici met betrekking tot de geheimen van 

het lichaam. De laatste twee decennia zijn deze grotendeels gecentreerd rond het ‘one-sex model’ 

van Thomas Laqueur. Zijn theorie en de kritiek die hier uit allerlei hoeken op kwam wordt hier in 

tweede instantie besproken. Daarnaast bekijken we ook het belang van de baarmoeder en de 

vreemde zaken zoals de kwaadaardigheid van de menstruatie en de moederlijke verbeelding die er 

aan verbonden zijn. 

Oorsprong 

De voorpagina van Vesalius’ De Humani Corporis Fabrica is de laatste tijd al uitvoerig bestudeerd 

door historici. De rijkelijk geïllustreerde afbeelding zorgde dan ook tot heel wat stof tot discussie. 

Katharine Park richt zich in haar studie vooral op de gedissecteerde vrouw in het midden van de 

afbeelding en waar alle personages op gericht zijn. Volgens Vesalius was het een vrouw die ter dood 

was veroordeeld, maar aan de executie trachtte te ontsnappen door te beweren dat ze zwanger 

was. Park vindt het opmerkelijk dat Vesalius een vrouw dissecteert op zijn voorpagina, omdat hij in 
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feite zeer weinig afwist van de vrouwelijke voortplantingsorganen. De informatie over de 

vrouwelijke geslachtsdelen in de De Humani Corporis Fabrica is zeer vaag en onjuist; bovendien geeft 

Vesalius zelf aan dat hij nooit een zwangere of menstruerende vrouw heeft gedissecteerd. Volgens 

Park symboliseert de gedissecteerde vrouw op de voorpagina dan ook de mysterieuze aspecten van 

de anatomie. Vesalius gebruikte de vrouwelijke voortplantingsorganen om de mysteries van de 

seksualiteit en de voortplanting aan te duiden. In deze zin wou Vesalius via zijn dissectie duidelijk 

maken dat de veroordeelde vrouw niet zwanger was en hij dit kon ontmaskeren. De afbeelding en 

zijn claim om deze geheimen bloot te leggen was aldus zeer geschikt om veel mannelijke lezers aan 

te trekken.19 

 

Figuur 2: Voorpagina van Vesalius’ De Humani Corporis Fabrica
20

 

                                                           
19

 K. Park, Secrets of women, pp. 211-221. 
20

 Vetenskapliga revolutionen, in: <http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/idehist02-03disc.htm>, geraadpleegd op 
23.06.2010. 



49 
 

Naast het epistemologische aspect van de ‘secrets of women’ ziet Park dit derhalve ook als “hidden 

secrets things about the nature of women”, informatie over de voortplanting en de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. Vrouwen worden hier echter eerder gedefinieerd als objecten van kennis in 

plaats van dragers van deze kennis. Volgens Park is de opkomst van de geneeskunde als 

academische discipline en de opkomst van goed opgeleide medici in de tweede helft van de 

dertiende eeuw in Italië hier van belang. Deze laatste kregen een groeiende interesse in 

vrouwenziektes, de voortplanting en de geboorte omdat er steeds meer vraag was naar goede 

begeleiding bij de zwangerschap en de verlossing. Dit werd bijvoorbeeld ook belangrijker na de 

pestepidemie medio veertiende eeuw, wanneer rijke families bezorgd waren over de voortzetting 

van hun naam. Het gevolg was dat er ook veel traktaten verschenen over de voortplanting.21 

Wat de interesse en het schrijven over de vrouwelijke voortplantingsorganen sterk heeft beïnvloed 

was de opkomst van de terminologie van geheimen. Zoals eerder vermeld heeft Monica Green de 

doorbraak van deze terminologie, het systematisch aanduiden van de voortplanting en de 

vrouwelijke voortplantingsorganen als ‘women’s secrets’, onderzocht. De referentie naar geheimen 

kwam aldus op wanneer medici het vrouwelijk lichaam net wilden onthullen. Bovendien werd deze 

evolutie gekenmerkt door het samenkomen van twee tradities. De theologische traditie enerzijds die 

over de voortplanting schreef in termen van Aristoteles’ filosofie, en anderzijds de medische traditie 

die vooral bezorgd was om de vrouwenziekten, smolten samen in een allesomvattende literatuur 

over dit onderwerp. Zo groeide er een misogyne tint in traktaten over de voortplanting; de theologie 

gevormd door de aristotelische natuurfilosofie en de christelijke theologie kende immers negatieve 

eigenschappen toe aan vrouwen.22 

De geheime lichamen hadden zoals we ook gezien hebben op de voorpagina van Vesalius’ De 

Humani Corporis Fabrica een sterke link met dissectie. Het onthullen van de geheimen van de 

voortplanting werd vooral een anatomische zaak. Lynne Tatlock wijst er ook op dat artsen en 

chirurgijnen enkel de geheimen konden weten via dissectie, aangezien ze theoretisch niet mochten 

kijken. Artsen brachten de vrouwelijke voortplantingsorganen in kaart en noemden de delen naar 

zichzelf.23 In dit verband zijn de ‘Fallopian tubes’ een significant voorbeeld, de eileiders die Palfijn 

ook de trompetten van Fallopius noemde. Maar ook de Graafse follikel genoemd naar Reinier de 

Graaf kan hier vermeld worden. 

Een ‘one-sex model’? 

Thomas laqueur bevat in zijn theorie van een ‘one-sex model’ naar een biologisch ‘two-sex model’ 

eigenlijk de gehele geschiedenis. Hij stelt dat de Griekse geneeskundigen een ‘one-sex model’ 

voorstelden waarbij de vrouwelijke voortplantingsorganen een inversie waren van de mannelijke. 

Eind de achttiende eeuw werd dit model volgens Laqueur verlaten voor een biologische definitie van 

geslacht en kunnen we dus spreken van een ‘two-sex model’. Laqueur stelt volgens deze redenering 
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dat er tot aan de negentiende eeuw geen onderscheid gemaakt werd volgens geslacht, maar wel 

volgens gender. Zo zegt hij: 

“During much of the seventeenth century, to be a man or a woman was to hold a social rank, 

to assume a cultural role, and not to be organically one or the other of two sexes. Sex was 

still a sociological, not an ontological, category.”24  

Voor ons onderzoek naar de traktaten van Jan Palfijn richten we ons minder op het ‘two-sex model’ 

en het genderaspect dat hij naar voor schuift. Wel focussen we op wat de gevolgen zijn van een 

‘one-sex model’ voor vrouwen en kijken we hoe ze door dit idee, al dan niet in relatie tot hun 

voortplantingsorganen, gedefinieerd worden. 

Volgens het ‘one-sex model’ zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen aldus een inversie van de 

mannelijke. Aristoteles en Galenus stelden de vagina voor als een inwendige penis en de 

baarmoeder als een inwendige balzak. Naar analogie van deze hypotheses stellen de schaamlippen 

vervolgens de voorhuid van de penis voor en zijn de eierstokken in feite een andere versie van de 

teelballen. Zoals eerder vermeld waren vrouwen volgens de leer van Aristoteles kouder dan 

mannen. De vrouwelijke voortplantingsorganen waren er volgens dit idee niet uitgekomen omdat de 

vrouw te weinig warmte heeft om het naar buiten te stoten. Laqueur wijst er ook op dat de 

vrouwelijke geslachtsorganen lang werden genoemd naar de mannelijke en dus geen eigen 

terminologie hadden. De basisideeën van het ‘one-sex model’ werden samen met andere ideeën van 

de antieke artsen in de late oudheid doorgegeven naar de Arabische landen en vervolgens in de late 

middeleeuwen naar Europa.25 

Volgens Laqueur brachten nieuwe ontdekkingen over de baarmoeder, de eileiders of de 

herontdekking van de clitoris het ‘one-sex model’ nooit aan het wankelen. Vooral deze laatste paste 

nochtans niet in het model. In 1559 claimde Renaldus Columbus dat hij de clitoris had ontdekt26 en 

stelde hij dat het in feite een kleine penis was omdat het een beetje harder wordt als je het 

aanraakt. In navolging van Columbus zou de vrouw dus twee penissen hebben, de vagina en de 

clitoris. Volgens Laqueur trokken vroegmoderne schrijvers echter deze conclusie niet. Columbus lijkt 

volgens hem eerst naar een andere concept van geslachtsdifferentie te gaan, maar laat uiteindelijk 

toch deze contradictie bestaan. Columbus paste de clitoris uiteindelijk zelfs in het ‘one-sex model’ 

door te stellen dat de clitoris ook zaad produceert. Hierdoor was de vrouw opnieuw een andere 

versie van de man en werd het idee bevestigd dat er slechts één geslacht is. Op de vraag hoe het 

komt dat vroegmoderne anatomen en schrijvers aan het ‘one-sex model’ bleven vasthouden 

antwoordt Laqueur dat het model in de eerste plaats niet empirisch weerlegbaar was. Daarom was 

de anatomie en anatomische representaties geen kwestie van pure bewijzen, maar één van culturele 

en politieke representatie. De vroegmoderne artsen en anatomen konden dan ook de notie van één 
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geslacht en deze manier van kijken heel moeilijk verlaten. Zelfs wanneer de vrouwelijke 

voortplantingsorganen wel een eigen terminologie hadden, waren deze nog steeds een referentie 

naar de mannelijke.27 

Op het ‘one-sex model’ van Laqueur is de voorbije twee decennia veel kritiek gekomen. Katharine 

Park en Robert Nye trekken het hele concept in twijfel en stellen dat er nooit een enkelvoudig 

Westers ‘one-sex model’ is geweest. Laqueur neemt volgens hen het idee over van Aristoteles dat de 

vrouw een imperfecte man is door haar tekort aan warmte en assimileert het idee van Galenus dat 

de vrouwelijke voortplantingsorganen een inversie zijn van de mannelijke.28 Dit hangt ook samen 

met de twee fundamenteel verschillende theorieën over de voortplanting van Aristoteles en 

Galenus. Volgens Joan Cadden waren ideeën over geslachtsdifferentie nooit simpel of lineair. 

Verschillende theorieën, vooral deze van Aristoteles en Galenus, bestonden naast elkaar en de 

geneeskunde en de natuurfilosofie behandelden dezelfde problemen niet altijd volgens dezelfde 

principes.29 De grootste kritieken op Laqueur zijn gebaseerd op de fundamenteel verschillende 

opinies over de voortplanting van Galenus en Aristoteles en worden daarom hier kort uitgelegd. 

Het is belangrijk om weten dat Aristoteles zijn theorie over de voortplanting voort kwam uit de wens 

om een systematische verklaring te geven voor de natuur en zijn werking. De vier elementen, 

kwaliteiten (warm, droog, nat en koud) en oorzaken kwamen hier aldus wederom in voor. Volgens 

Aristoteles bestonden alle natuurlijke objecten uit een vorm die de essentie is van het object; het 

maakt iets wat het is (een bed kan bijvoorbeeld niet gemaakt worden van bananen). Maar er is ook 

altijd materie nodig die geschikt is voor de vorm. Voor de conceptie betekende dit derhalve dat de 

man zorgt voor de vorm (het sperma) en dat de vrouw zorgt voor de materie (het menstrueel bloed). 

De warmte van de man is hier belangrijk omdat dit het zaad naar buiten stuwt. Vooralsnog lijkt het 

alsof de vrouw ook een specifieke rol krijgt in het voortplantingsproces, maar Aristoteles kende 

waarden toe aan de kwaliteiten. Warm is beter dan koud ergo mannen staan boven vrouwen. Ook 

omdat vrouwen kouder zijn, kunnen ze geen zaad voortbrengen maar enkel menstrueel bloed 

produceren.30 Bij Aristoteles leefde de notie sterk dat menstrueel bloed overal in het lichaam kon 

circuleren. Het was een zuivering van de vrouw die via vaten naar de baarmoeder ging om het 

embryo te vormen. Vervolgens voedde het de foetus in de baarmoeder waarna het na de geboorte 

via vaten naar de borsten ging en daar veranderde in moedermelk. Het uitblijven van de menstruatie 

tijdens de zwangerschap en de borstvoeding werd al door hippocratici op deze manier verklaard en 

ook Galenus nam er noties van over.31 Volgens het model van Aristoteles waren vrouwen aldus 

inferieur aan mannen, maar ze waren daarom niet onnatuurlijk. Hij beschreef ze eerder als een vorm 
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van noodzakelijkheid. Mannen waren volgens deze redenering aldus het meest succesvolle product 

van de voortplanting.32 

Galenus had in tegenstelling tot Aristoteles een ander concept van de voortplanting dat een cruciaal 

verschil maakte voor de rol van vrouwen. De basisideeën van Aristoteles nam Galenus wel over: 

vrouwen waren vochtiger en kouder dan mannen en zijn inferieur aan mannen omdat hun 

geslachtsorganen inwendig zijn gebleven. Maar eerder dan vrouwen als een inferieure versie te 

beschouwen beschreef Galenus de gezondheid van vrouwen met betrekking tot de voortplanting 

fundamenteel anders dan van mannen. Volgens hem was er mannelijk en vrouwelijk zaad nodig voor 

de conceptie, een idee dat hij overneemt van de hippocratici. Galenus stelde wel eerder een 

tussenweg voor; vrouwen produceren zaad, maar het is kouder en vochtiger dan dat van mannen. 

Door deze hypothese bestond lang de opvatting dat vrouwen zonder een orgasme niet zwanger 

konden raken. Volgens Hippocrates werd het geslacht van het embryo bepaald door de interactie 

van de twee zaden, maar Galenus schreef in dit verband eerder een belangrijke rol toe aan de 

baarmoeder. De linkse zijde van de baarmoeder is gunstig voor een meisje omdat het minder zuiver 

bloed ontvangt en het kouder is dan de rechtse zijde. De teelballen werkten volgens hetzelfde 

principe: sperma uit de rechtse zijde zorgde voor de conceptie van een jongen, maar de baarmoeder 

kon de invloed van het mannelijk zaad wel verhogen of verkleinen. Galenus beschreef de 

baarmoeder hier aldus als een zeer invloedrijk orgaan; een idee dat ook sterk geponeerd werd in de 

vroegmoderne tijd. Anderzijds voer hij tussen Scylla en Charybdis door noch te stellen dat vrouwen 

en mannen gelijk zijn, noch de waardehiërarchie van Aristoteles helemaal over te nemen.33 

Joan Cadden werpt naast Katharine Park en Robert Nye aldus ook de kritiek op dat een eenduidig 

‘one-sex model’ als dat van Laqueur nooit heeft bestaan. De aristotelische notie was volgens vele 

historici van de dertiende tot medio de zestiende eeuw dominanter dan de galenische theorie. Park 

en Nye wijzen er dan ook op dat dit eerder een ‘two-sex model’ voorstaat met de vrouw die inferieur 

is aan de man dan een ‘one-sex model’.34 Ook Ian Maclean stelt dat in de zestiende eeuw de 

aristotelische noties ingeruild werden voor het idee van een specifieke seksuele functie bij de 

geslachten in galenische termen. De baarmoeder was naar analogie van Galenus geen inferieur 

orgaan meer, maar lokte bewondering uit en kreeg een zeer belangrijke rol toegeschreven in de 

voortplanting.35 Ook Michael Stolberg verwerpt op allerhande punten het ‘one-sex model’ van 

Laqueur; bijvoorbeeld omdat de vorm, grootte en structuur van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen te verschillend zijn van die van mannen, omdat de studie van vrouwenziektes 

en voortplantingsorganen sinds de dertiende eeuw veel aandacht trok en opnieuw omdat noties 

over geslachtsdifferentie nooit eenduidig waren.36 Dit betekent uiteraard niet dat de vrouwelijke 

                                                           
32

 J. Cadden, The Meanings of Sex Difference in the Middle Ages, p. 24. 
33

 J. Cadden, op. cit., pp. 18-19 + pp. 32-37. 
34

 K. Park en R.A. Nye, ‘Destiny is Anatomy; Review’, p. 54. 
35

 I. Maclean, The renaissance notion of woman: a study in the fortunes of scholasticism and medical science in European 
Intellectual Life, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 33. 
36

 M. Stolberg, ‘A woman down to her bones’, pp. 287-294. 



53 
 

geslachtsorganen niet werden gezien als een inversie van de mannelijke. Deze critici lijken vooral 

problemen te hebben met de eenduidig- en rechtlijnigheid van het ‘one-sex model’ van Laqueur. 

De baarmoeder 

Het vrouwelijk orgaan dat naast grote nieuwsgierigheid en belangstelling ook steeds bezorgdheid 

opwekte, is de baarmoeder. Het feit dat de baarmoeder zo rekbaar was, een veilige omgeving bood 

voor de foetus en een sterke invloed had op de vrouw maakte dat filosofen en medici steeds op zoek 

waren naar haar ware aard. De baarmoeder werd vooral beschouwd als een losstaand orgaan met 

een eigen wil en werd daarom vaak vergeleken met een dier.37 Het idee dat de baarmoeder eigen 

krachten had, werd al gepostuleerd door Plato. Hij stelde dat de baarmoeder er steeds naar 

verlangde om voort te planten waardoor het onafhankelijk kon bewegen. Niettegenstaande Galenus 

dit idee niet overnam en eerder stelde dat de baarmoeder beweegt door het op- en ontspannen van 

de spieren, was Plato’s visie toch invloedrijk in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.38 

De vrouwelijke gezondheid hing in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd volledig af van de 

baarmoeder. Volgens de veertiende-eeuwse arts Mondino de’ Liuzzi was de baarmoeder verbonden 

aan andere belangrijke organen: de hersenen, het hart, de lever, maar vooral de borsten. Katharine 

Park stelt dat de waarheid over de baarmoeder volgens middeleeuwse en vroegmoderne artsen en 

anatomen enkel kon bekomen worden via dissectie. De staat van de baarmoeder konden ze wel 

weten aan de hand van externe tekenen of door getuigenissen van de vrouw maar omdat de 

maagdelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap belangrijke kwesties werden, groeide de 

baarmoeder uit tot het symbool van anatomisch onderzoek. Het zorgde zelfs voor een speciale 

epistemologische status van de anatomie.39 Ook Cathy McClive stelt dat het interpreteren van 

externe tekens en getuigenissen van vrouwen problematisch was, omdat het vrouwelijk lichaam er 

om bekend stond de waarheid te verhullen. Ze argumenteert dat er drie belangrijke zaken waren in 

de vroegmoderne tijd omtrent een zwangerschap: percepties over het levend worden van de foetus 

(‘quickening’, de foetus die beweegt), bepalen of het een echte of valse vrucht is en het vermijden 

van een miskraam. Vooral het tweede probleem sprak vaak tot de verbeelding. De mogelijkheid dat 

een valse vrucht of een ‘mola’ in de buik groeide, was nooit ver weg. Een ‘mola’ was het resultaat 

van een onzuivere bevruchting. Als deze vrucht niet na drie maanden werd afgedreven kon het 

verharden en een ‘mola’ worden. Meestal veronderstelde men dat het een massa van vlees en bloed 

was en volgens Louise Bourgeois konden vrouwen het jaren of zelfs hun hele leven meedragen. Een 

foetus kon ook naast een ‘mola’ groeien in de baarmoeder, maar dan was er volgens Mauriceau een 

grote kans dat het een monster werd. Molen representeerden volgens McClive in deze zin de 

alledaagse monsterlijkheid.40 Ze stelt: 
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“The similarities between the way that moles and monstrous births were perceived extends 

from comparable theories of conception to the language used to describe them and to the 

curious reactions of spectators to their relevation and display. In the medical literature, the 

relationship between menstrual fluid and the conception of moles – as with monsters – was 

explicit on various levels. Copulation during menstruation was believed to produce moles.”41 

Geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie veroorzaakte aldus naast monsters ook een valse 

bevruchting. We hebben al gezien dat Ottavia Niccoli deze link ook heeft onderzocht. Ze wijst er op 

dat het taboe dat op seksuele betrekkingen tijdens de menstruatie rustte niet het enige was. 

Menstruerende vrouwen waren onrein en konden naar de ideeën van Plinius vers vlees laten rotten, 

bier laten verzuren of sauzen laten overkoken.42 Volgens Fernando Salmon en Montserrat Cabré 

leefde zelfs het idee bij twee veertiende-eeuwse Spaanse artsen dat menstruerende vrouwen 

konden ‘fascineren’, andere mensen kwaad doen door middel van hun zicht. Het vrouwelijk lichaam 

had van nature door de menstruatie een kwaaddoende kracht. Deze hypothese gold vooral voor 

oudere vrouwen omdat men dacht dat ze door het uitblijven van hun menstruatie voortdurend 

menstrueel bloed meedroegen. 43  Ook Maclean wijst er op dat er vaak krachten werden 

toegeschreven aan de menstruatie. Volgens hem werd op het einde van de zestiende eeuw minder 

nadruk gelegd op de kwaadaardigheid en de onreinheid van de menstruatie. Dit hangt waarschijnlijk 

nauw samen met het verlaten van het aristotelisch gedachtegoed medio zestiende eeuw.44 

De eigen wil van de baarmoeder komt ongetwijfeld het meest tot uiting in wat Palfijn de “rasende 

moer (furor uterinus)” noemt45, het veronderstelde verlangen van de baarmoeder naar sperma en 

geslachtsgemeenschap. Danielle Jacquart en Claude Thomasset die het eerder ‘verstikking’ van de 

baarmoeder noemen, stellen dat de oorzaak van de ziekte vooral werd toegeschreven aan 

maagdelijkheid. De symptomen werden vaak verward met deze van epilepsie, een beroerte of een 

depressie. De behandeling kon bestaan uit het masseren van de geslachtsdelen, maar een huwelijk 

was uiteraard de beste remedie. Volgens hen werd de ziekte ‘rasende moer’ gerationaliseerd in de 

middeleeuwen naar de klassieke en christelijke ideeën. Een ‘rasende moer’ werd vanaf dan aan de 

constante seksuele lust van vrouwen toegeschreven.46 Maclean stelt ook dat de hysterie van de 

baarmoeder impliceerde dat vrouwen minder intelligent waren dan mannen. De voornaamste kracht 

in vrouwen was immers de baarmoeder, terwijl bij mannen de hersenen eerder een sterkere kracht 

hadden.47 

Een laatste punt waardoor er vreemde zaken gebeuren in de baarmoeder is de moederlijke 

verbeelding. Dit wordt door Katharine Park niet besproken in haar dubbelluik, maar omdat het 

belangrijk is om te kijken welke oorzaken Palfijn aanduidde voor de monsterkinderen bespreken we 
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dit hier in laatste instantie. De veronderstelling dat de verbeelding van de moeder haar ongeboren 

kind kon beïnvloeden bestond al in de klassieke oudheid. Men geloofde dat de verlangens en 

angsten van de moeder tijdens de zwangerschap, of tijdens de geslachtsgemeenschap zelf, de vorm 

van haar kind kon bepalen. Het idee drong door in alle lagen van de bevolking; voor vele artsen en 

geleerden was dit de enige mogelijkheid om te verklaren waarom een kind leek op zijn moeder, 

maar ook het volk hechtte er een sterk geloof aan. De hypothese bleef lang bestaan hoewel er vele 

medische ontdekkingen werden gedaan die de moederlijke verbeelding uitsloten. Volgens vele 

historici daalt het geloof in de moederlijke verbeelding aan het einde van de zeventiende eeuw, 

maar Marie Hélène Huet stelt dat het idee net heel sterk leefde in de achttiende eeuw. Volgens haar 

hing dit samen met de vele nieuwe theorieën over de voortplanting die in deze tijd opdoken. Er 

waren felle discussies tussen aanhangers van de preformatie, de theorie dat een individu al helemaal 

aanwezig is in de vrouwelijke of mannelijke geslachtscel, en volgelingen van de ‘epigenesis’-theorie, 

het geloof in een graduele ontwikkeling van de foetus. Dit debat werd nog bemoeilijkt door de 

ontdekking van de eierstokken en van de microscopisch kleine cellen in de geslachtscellen. Ook het 

ovisme dat geloofde dat een kind wordt gevormd vanuit de eicel van de vrouw sluit eigenlijk de 

moederlijke verbeelding uit, maar men kon nooit duidelijk verklaren waarom kinderen op hun 

ouders lijken. De moederlijke verbeelding kwam zodoende volgens Huet weer op het voorplan aan 

het eind van de zeventiende eeuw. Uiteindelijk toonde de moederlijke verbeelding volgens haar ook 

een zeer duidelijke boodschap: het vaderschap van het kind kon nooit bewezen worden, omdat het 

niet altijd op hem lijkt. In een maatschappij waar zaken als erfenis, naam en titel van groot belang 

zijn bracht dit grote implicaties met zich mee. Het usurpeerde als het ware de vaderlijke rol in de 

voortplanting en was een politieke bedreiging.48 
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Anatomycke beschryving van twee 

kinderen die monstreuselijck vereenigt 

zijn 

In dit hoofdstuk onderzoeken we het verslag van Palfijn over de dissectie van de monstertweeling 

Johanna en Theresia Quickelberge, kinderen van de zesentwintigjarige kleermaker Jan Quickelberge 

en zijn twee jaar oudere vrouw Therese Marie de Wevere.1 Deze kinderen waren vergroeid aan hun 

geslachtsdelen en maakten een kruis met hun vier benen. Dit traktaat verscheen in 1703 te Gent 

samen met de dissectie van een ander kind dat ook was misvormd aan haar geslachtsdelen. Palfijn 

sluit dit werk af met een verhandeling over de “bysondere wegen” in ongeboren kinderen waarbij 

volgens hem het bloed anders circuleert dan bij volwassen mensen. 

We zullen zien dat de vergroeiing van de drie kinderen aan hun geslachtsorganen een belangrijk 

gegeven is en waarschijnlijk een motivatie was voor Palfijn om deze kinderen te dissecteren. Met 

behulp van zijn “stylet” en allerhande buisjes trachtte hij de werking van deze vergroeide 

voortplantingsorganen te snappen. 

Inleidende woorden 

Palfijn begint zijn traktaat door het op te dragen aan de hoogbaljuw Ferdinande Hippolyte Della 

Faille en de schepenen van de Keure van Gent. Het is volgens Palfijn duidelijk dat deze zeldzame 

zaken in de natuur aan iedereen moeten kenbaar gemaakt worden: vooreerst aan de onderdanen, 

ook aan de “Republijcke der Geleerde”, en ten slotte aan de nakomelingen. Daarom vroeg het 

stadsbestuur van Gent hem om deze wonderbare kinderen te anatomiseren en zijn bevindingen 

publiekelijk te maken door een beschrijving, een schilderij en een kopersnede.2 

Volgens Jurgen Pieters was de dissectie van deze monstertweeling het meest spectaculaire aan de 

hele zaak. Een eeuw ervoor zou de monstergeboorte nog op zichzelf staan en het wonderlijke tonen, 

maar in dit geval was het de dissectie zelf.3 Deze werd bijgewoond door de heren van het ‘Collegie 

der Medicyne’ en door de stadsartsen en –chirurgijns. Volgens Palfijn bezorgt de dissectie van deze 

‘wonderheden’ de stad een onsterfelijke naam, de onderdanen een groot genoegen en aan 

vreemdelingen hoge verwondering.4 

Daarna volgt een uitleg bij het schilderij dat gemaakt is ter ere van de dissectie. In de Gentse 

stadsrekeningen vinden we een jaar na de dissectie van het tweelingmonster een betaling aan 

Norbert Sauvage voor het vervaardigen van een schilderij “representerende de lichaemen van twee 
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kinderen aen een ghewassen ende alsoo gheboren binnen deze stadt”. Het schilderij hing tot 1848 in 

de kamer van het ‘College der Medicyne’ dat zich gevestigd had in het stadhuis net boven de zaal 

van de schepenen van de Gedele.5 Over Norbert Sauvage is buiten het feit dat hij de zoon is van de 

iets bekendere gelijknamige beeldhouwer weinig bekend.6 

 

Figuur 3: Schilderij van Norbert Sauvage – Dissectie van een Siamese tweeling. Olieverf op doek, 202 x 135 cm.
7
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Op dit grote schilderij zien we onderaan vier keer de kinderen afgebeeld: op hun rug, op hun buik en 

twee keer met een geopend abdomen. Voorts zien we ook twee schalen met hun ingewanden en 

enkele chirurgische instrumenten: een wijsstok, een schaar, een mes, een haakje om weefsels te 

spreiden en de injectiespuit van Reinier de Graaf.8 Bovenaan zien we allegorische figuren; omdat 

deze de menselijke geest nieuwsgierig maken, legt Palfijn uit wat ze betekenen. 

Uit de hemel daalt bovenaan het schilderij een engel naar beneden met een witte satijnen doek en 

het opschrift: “Deus est mirabilis in operibus suis” (God is wonderbaarlijk in zijn werken). Volgens 

Palfijn is dit een teken van de wonderlijke gesteltenis van deze kinderen.9 We merkten al op dat 

monsters tot het begin van de zeventiende eeuw werden gezien als voortekens van God. Ze toonden 

Gods woede en verlieten om deze reden de wereld al gauw na hun geboorte. Zoals Alan Bates 

argumenteert zien we ook bij Palfijn dat deze opvatting plaatsmaakte voor een fascinatie om de 

wonderen van de creatie en het werk van God te ontdekken. De anatomie leende hier zich heel 

uitdrukkelijk toe: de organen en spieren werden blootgelegd, de werking van bepaalde 

lichaamsprocessen werd onderzocht,... Monsters toonden in deze zin duidelijk het bestaan van 

God.10 Ook Jurgen Pieters merkt deze fascinatie op bij Palfijn: 

“Het monster is, met andere woorden, iets wonderlijks; wat het toont is het waard om 

getoond en bewonderd te worden. Wie goed kijkt [...] zal merken dat het monster eigenlijk 

een wonder is, een bevestiging van de onwrikbare wetten van de natuur, een perfect 

geconstrueerd onderdeel van het ultieme bouwwerk van de grote ‘Almogenden Architect’ die 

Palfyn bij het begin van zijn Nieuwe Osteologie aanspreekt.”11 

Palfijn vervolgt zijn “Explicatie der Figuren” met de vermelding van de Griekse god Apollo, de 

bovenste figuur aan de linkse zijde. Apollo is de “Godt van de Medicyne en Chirurgie”. Hij houdt in 

zijn ene hand een harp; dit instrument betekent de vrede die zo noodzakelijk is voor de 

wetenschappen. Onderaan aan de rechtse zijde zit een “Ionckvrouw die de Chirurgie of de Heel-konst 

verbeeldt”. Palfijn benadrukt hier haar jeugdigheid: 

“Men heeftse aldus geschildert, om te toonen, dat men in een rijpe, vigoreuse, of stercke 

jonckheyt in die jaren, meer konst, en verstandt heeft, als in den hoogen ouderdom, die 

meest altijd vergeselt is met swaermoedigheyt, en swackheyt.”12 

Bij deze afbeelding van Vrouwe Medicina13 zijn twee belangrijke zaken op te merken. Vooreerst 

denken we hier aan de vrouw op de voorpagina van Vesalius’ De Humani Corporis Fabrica die 

gedissecteerd werd door Vesalius. Katharine Park wijst er in dit verband op dat vrouwen 

geassocieerd worden met de mysteries van het lichaam. Alsook stelt ze dat de naakte vrouw op de 
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voorpagina de facto de personificatie is van de natuur.14 In dit geval is de vrouw op het schilderij de 

ideale verbeelding van de chirurgie waarmee Palfijn dankzij nieuwe methodes de geheimen van de 

natuur kan blootleggen. 

Ten tweede zien we dat Palfijn sterk bezig is met zijn kunst, de chirurgie, te verdedigen. Deze ziet hij 

blijkbaar als relatief jong, aangezien hij de jeugdigheid van de vrouw benadrukt. Vrouwe Medicina 

heeft ook attributen die de jonge en goede eigenschappen van de heelkunde aantonen. Ze houdt in 

haar ene hand een oog vast dat staat voor de zekere en onfeilbare werken van de chirurgijn. In haar 

andere hand houdt ze de slangenstaf van Asklepius, de Griekse god van de geneeskunde, vast. De 

knopen in deze scepter staan volgens Palfijn voor de moeilijkheden die men ondervindt bij het 

perfectioneren van de chirurgie. Ten slotte staat naast Vrouwe Medicina ook een haan; het offerdier 

van Apollo en Asklepius dat ook symbool staat voor de waakzaamheid van de chirurgijns. Palfijn lijkt 

er zich aldus van bewust dat hij met nieuwe methodes werkt en aan het begin staat van een 

groeiende “konst”. De figuur boven Vrouwe Medicina beeldt volgens hem het “Genie, of 

verstandigheyt van de Chirurgie” uit. Deze eveneens jonge man staat boven alle andere kunsten 

omdat zijn ontdekkingen zeer nuttig zijn. De brandende vlam op zijn hoofd toont de ijver die men 

aan de dag moet leggen om in de anatomie de beweging van de natuur te ontdekken. Palfijn lijkt 

zichzelf op dit punt evenwel tegen te spreken. Vrouwe Medicina leunt immers op de boeken van 

Hippocrates en Galenus en over empirici stelt hij dat ze geen methode volgen: “d’Empirici, of 

Proefkundige; de welcke in’t gene sy doen, niet en volgen nog methode, of leerweg, nog authoriteyt, 

of gesag”.15 Jurgen Pieters wijst erop dat Palfijn duidelijk een middenweg kiest. Het lijkt een 

scharniermoment te zijn tussen een praktijk die zich enkel en alleen beroept op de autoriteit van de 

ouden en één die, zuiver empirisch, op de concrete vaststelling van de onderzoeker steunt. Het soort 

wetenschap dat zich in de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde en zich enkel beriep op de tast- 

en zichtbare ervaring van de wetenschapper is voor Palfijn nog geen optie.16 Ook in de werken die 

hier besproken worden zien we dat Palfijn heel vaak antieke autoriteiten aanhaalt, maar dit 

combineert met zijn eigen empirisch werk. 

We kunnen ons terecht de vraag stellen waarom men een schilderij van deze omvang wilde maken 

als aandenken aan de dissectie. De allegorische figuren die Palfijn uitlegt geven hier een duidelijk 

antwoord op. Het schilderij toont de nauwkeurigheid, waakzaamheid en het nut van de chirurgie en 

is aldus een eerbetoon. Bovendien hing het schilderij lang in de kamer van het ‘College der 

Medicyne’ van Gent en heeft Palfijn de namen van de kinderen nooit vermeld in zijn werk.17 Jurgen 

Pieters stelt alsook dat het schilderij duidelijk een blijvende herinnering is aan de ontleding van de 

kinderen, niet aan hun geboorte. Volgens hem lijkt het wel of Johanna en Theresia voor Palfijn 

geboren zijn om te getuigen van de vooruitgang van de wetenschap.18 We zullen evenwel zien dat er 
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ook andere motieven waren om deze monsterkinderen te dissecteren. De vergroeiing aan hun 

voortplantingsorganen was voor Palfijn een zeer interessant gegeven. 

Dissectie van de monsterkinderen 

De Anatomycke of ontleedkundige beschryving rakende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, 

en innerlijcke deelen van twee Kinderen, de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt zijn 

onder met den Tronck van ’t Lichaem, geboren binnen de Stadt van Ghendt op den 28. April 1703 

behandelt aldus de dissectie van Johanna en Theresia. Ze maken met de rompen van hun lichaam 

een “verknogtheyt” zodanig dat hun staartbeenderen elkaar raken en de kinderen zodoende op een 

rechte lijn liggen. Op deze manier maken de benen van de kinderen een rechte hoek en vertonen ze 

een kruis. Een ander belangrijk gevolg van deze vergroeiing is dat de schaamstreek van beide 

kinderen niet op hun natuurlijke plaats zit. Deze lijken naar buiten te zijn gegroeid en bevinden zich 

aan beide kanten tussen twee benen (één been van het ene kind, en één been van het andere).19 Op 

onderstaande figuur zijn duidelijk de schaamlippen te zien bij de letter E, de andere “schamelheyt” 

bevindt zich aan de letter G. De plaatsing van deze “schamelheden” is alleszins een heel vreemde 

zaak. Palfijn bekijkt dan ook zeer nauwkeurig wat er precies mee gebeurd is. 

 

Figuur 4: de monsterkinderen op hun buik gelegen
20

 

Palfijn bespreekt vooreerst de zaken die zich wel op hun natuurlijke plaats bevinden bij de kinderen: 

het hoofd, de hals, de borst, de buik van beide kinderen, de rug, het heiligbeen, de ribben,... Palfijn 

merkt op dat beide kinderen maar één navel hebben en dat de heupbeenderen waar de darmen, de 
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blaas en bij vrouwen ook de baarmoeder zich bevindt vergroeid zijn.21 Hierdoor maken de benen van 

de kinderen een kruis, zijn de “schamelheden” zo “qualijck” geplaatst en liggen enkele spieren en 

bloedvaten op een andere plaats. Voorts zegt Palfijn over de openingen dat de oren, de ogen, de 

neusgaten, de mond en de kruin van het hoofd normaal zijn en dat de kinderen een normale grootte 

hebben.22 De “schamelheden” lijken bij deze vergroeiing evenwel het meest interessant; Palfijn richt 

zich zodoende al snel op de buik en op de ontleding van de volgens hem ene volmaakte 

“schamelheyt” en de andere onvolmaakte “schamelheyt”. 

De volmaakte en onvolmaakte “schamelheyt” 

Palfijn examineert bij de dissectie vooreerst de buik. Volgens hem niet omdat dit het gemakkelijkste 

deel is, maar omdat hij nieuwsgierig is naar het wonderlijke dat hij daar zal zien. Zowel Johanna als 

Theresia hebben een lever, milt, maag, pancreas, buikvlies, darmen en deze organen waren zowel 

van grootte, aantal en kleur normaal, met dit verschil dat het ene kind geen galblaas had. Palfijn 

haalt de darmen uit de kinderen om hun voortplantingsorganen goed te kunnen bekijken en stelt 

vast dat de kinderen geen gemeenschappelijke buik hebben want elk kind heeft een afzonderlijk 

buikvlies. Deze scheiding van hun buiken liep dwars over hun gemeenschappelijke blaas heen wat 

voor Palfijn de aanleiding is om de geslachtsorganen te onderzoeken.23 

Het lijkt alsof Palfijn zich verantwoordt waarom hij eerst de “schamelheden” kort bekijkt. Zo zegt hij: 

“Dese dingen soo doorsien hebbende, laet ons nu de natuurlijcke openingen, die haer 

uytwendig aen de opper-vlackte van de Lichamen deser Kinderen vertoonen eens 

beschouwen, en sien wat wonders, dat men daer in sal vernemen. Voor eerst beginnende van 

de Schamelheden, niet om dat dit de beste order is, maer om dat wy nu by gelegentheyt 

ontrent de Ossa Pubis, of Schaem-beenderen zijn, ’t welck gemeenlijck de plaets is, onder 

welcke datse gevonden worden, alhoewel sy in dese Kinderen seer qualijck geplaetst zijn.”24 

Bij de volmaakte “schamelheyt”, of eerder de meest volmaakte, ziet Palfijn de grote schaamlippen, 

de spleet, de “nymphen” of kleine schaamlippen en de schede, maar geen opening voor de 

urinebuis. De clitoris is door haar kleine gestalte volgens Palfijn niet zichtbaar. In de andere 

“schamelheyt” ziet hij enkel een spleet, maar wel een opening voor de urinebuis. Palfijn vraagt zich 

vervolgens af tot welk kind iedere “schamelheyt” behoort. Volgens hem zijn ze beiden 

gemeenschappelijk voor de kinderen, want ze hebben elk delen die samen één “schamelheyt” 

kunnen vormen. Ten slotte vermeldt Palfijn nog dat de kinderen één gemeenschappelijke anus 

hebben die zich onder de volmaakte “schamelheyt” bevindt. Onder de onvolmaakte “schamelheyt” 

is er nochtans ook een gaatje, maar dit is volgens Palfijn niet diep genoeg.25 
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Het eerste orgaan dat Palfijn onderzoekt bij de geslachtsdelen is de urineblaas. Hij maakt een klein 

gaatje in de blaas, neemt een pijp, blaast er in en merkt op dat de blaas gemeenschappelijk is voor 

de beide kinderen. Daarna examineert hij hoe de urine de blaas verlaat, want toen de kinderen nog 

leefden kwam er urine uit beide “schamelheden”. Door opnieuw met een pijp te blazen, maar deze 

keer in de urinebuis, en er vervolgens water in te spuiten merkt hij op dat het water niet via de 

urinebuis het lichaam verlaat, maar wel via de schede in de volmaakte “schamelheyt”. Deze schede 

noemt hij om die reden in het vervolg de “vagina communis”. Palfijn concludeert hieruit dat de 

urinebuis in de onvolmaakte “schamelheyt” waarschijnlijk te nauw en te lang is, want het water 

komt wel uit de spleet erboven. Palfijn wil deze “schamelheden” helemaal bloot leggen, want hij 

neemt vervolgens zijn stilet en brengt het “soetjes voorstekende sonder de alderminste resistentie te 

vinden” in de “vagina communis” of gemene schede en in de urinebuis. Hieruit kon hij opnieuw 

afleiden dat de blaas direct verbonden is met de gemene schede.26 

We kunnen terecht eens stil staan bij de benamingen die Palfijn geeft aan de schaamstreek. Het feit 

dat Palfijn de woorden ‘volmaakt’ en ‘onvolmaakt’ gebruikt, wijst er op dat hij een notie heeft van 

een ‘normale’ schaamstreek. Daston en Park stellen dat anatomisch onderzoek van monsters in de 

vroege achttiende eeuw vooral gebeurde voor de kennis die het kon opleveren over een normaal 

lichaam. Dit is een duidelijk verschil met de monsters die als voortekens werden beschouwd.27 

Volgens Jurgen Pieters lijkt dit ook de achterliggende gedachte te zijn bij Palfijn. Palfijn is volgens 

hem niet zozeer geïnteresseerd in de mate waarin het monster afwijkt van het normale, maar in de 

manier waarop de afwijking precies de werking van het normale aantoont.28 In dit geval moet er 

mijns inziens duidelijk gespecifieerd worden dat Palfijn vooral geïnteresseerd is in de normale 

werking van de vrouwelijke geslachtsorganen. We zien hier dat Palfijn letterlijk de geslachtsdelen 

van de kinderen binnendringt met zijn stilet om precies te weten hoe ze in deze kinderen geplaatst 

zijn. Ook de werking wil hij nauwkeurig nagaan met behulp van enerzijds pijpen om te blazen en 

anderzijds spuiten om te zien welke weg het water volgt dat er wordt ingespoten. Dit wordt ook heel 

duidelijk wanneer Palfijn de baarmoeders van de kinderen examineert. 
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 J. Palfyn, op. cit., pp. 28-31. 
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 K. Park en L. Daston, Wonders and the order of nature, p. 204. 
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 J. Pieters, De tranen van de herinnering, p. 27. 
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Figuur 5: Op de eerste afbeelding staan de staartbeenderen van de kinderen. De tweede afbeelding tonen de 

voortplantingsorganen met de blaas in het midden (O) en de navel (H) die vastgehouden wordt door ‘goddelijke handen’, 

Op de derde afbeelding zien we de opengesneden blaas met onderaan de opengesneden “schamelheyt”; het grootste 

gaatje is de “vagina communis” of gemene schede, het onderste is de anus.
29
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 J. Palfyn, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, Tabel 2, figuur 1, 2 en 3. 
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Baarmoeders en schedes 

Na het onderzoek van de “schamelheden” bekijkt Palfijn de andere voortplantingsorganen zoals de 

zaadvaten30, de “eyernesten” of eierstokken, de trompetten van Fallopius of de eileiders en de 

baarmoederbanden. De eileiders werden naar de Italiaanse anatoom Gabriele Fallopius genoemd 

die ze had ontdekt; hij zag dat ze ontspringen uit de baarmoeder en aan het einde als een trompet 

openliggen in de buikholte tegenover de eierstokken.31 Palfijn bekijkt eerst nog de nieren vooraleer 

hij overgaat naar de baarmoeders. Hij stelt vast dat het ene kind er twee heeft, terwijl het andere 

maar één hoewel even groot als de twee andere samen.32 

 

Figuur 6: links de opengesneden blaas met aan beide zijden een schede (E en E) en twee baarmoeders (A, A en 

F,F) en onderaan de gemene schede (M), rechts de opengesneden schedes en opengesneden “vagina communis” 

met gaten die elk onderdeel verbinden.
33

 

Het onderzoek naar de baarmoeders van de kinderen bevestigt de these dat Palfijn elk detail van de 

voortplantingsorganen onderzoekt en precies hun werking wil weten. Palfijn merkt bij elk kind twee 

baarmoeders en een grote schede op die uitkomen in de volmaakte “schamelheyt” waardoor de 

“lijf-moeders” een “quade plaetsing” hebben. Om precies te weten hoe deze delen aan elkaar gelinkt 

zijn blaast Palfijn opnieuw met een pijp in de gemene schede en ziet hij dat de andere schedes van 

elk kind zich vervullen met lucht. De rechtse schede (K) lijkt evenwel niet helemaal gespannen en 

Palfijn ontdekt dat deze schede wordt gescheiden door een wit dik vlies. Door deze scheiding lijkt 

elke schede één baarmoeder te hebben (rechtse afbeelding; G en D, H en D). De linkse schede lijkt 

dan weer zelf twee baarmoeders te hebben (rechtse afbeelding; G en A, A). Palfijn blaast in alle 

mogelijke gaten om te weten hoe al deze schedes en baarmoeders verbonden zijn. Over de 

baarmoeders besluit hij dat ze “vleesig van substantie” en redelijk dik en groot zijn. Vanbinnen zijn 
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 Volgens de theorie van Galenus droegen zowel de man als de vrouw zaad bij aan de conceptie. Er werd vervolgens 
verondersteld dat dit zaad via bepaalde vaten naar de baarmoeder werd geleid. 
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 H.L. Houtzager, ‘De mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Theorieën over hun bouw en functie voor de 
ontdekking van de Graafse follikel’, in: Nederlands Tijdschrift voor obstetrie en gynaecologie, 103 (1990), p. 370. 
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 J. Palfyn, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, pp. 31-32. 
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 J. Palfyn, op. cit., Tabel 3, figuur 1 en 2. 
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ze hol en ze hebben elk een “mondtgat” waardoor ze zich openen in de schedes. Elke baarmoeder 

heeft ten slotte één eierstok, één eileider en één baarmoederband.34 

Na het onderzoeken van de “schamelheden” en de verschillende baarmoeders en schedes die Palfijn 

waarneemt, wijdt Palfijn nog één alinea aan andere zaken in de kinderen die geen “natuurlijcke 

orde” hebben. Hij merkt op dat de longen niet zijn vast gehecht aan het borstvlies en hij vindt een 

“bloedig, roodt, onsmakelijck water” in de holte van de borst. We stellen hier vast dat Palfijn niet 

meer dan drie regels vertelt over deze afwijkingen. Onze these lijkt hier derhalve duidelijk bevestigd 

te worden. Palfijn kijkt niet waar het rood water vandaan komt en bekijkt niet waarom de longen 

niet zijn vastgehecht aan het borstvlies. We merken ook op dat Palfijn over andere delen nooit meer 

zegt dan dat ze een “behoorelijcke gesteltenis” hebben. Het lijkt hier aldus plausibel dat Palfijn niet 

veel aandacht besteedde aan de andere organen van Johanna en Theresia. 

Oorzaken van het tweelingmonster 

Na het verslag van de dissectie zegt Palfijn enkele woorden over de bevruchting en over de 

verlossing van de twee kinderen. Hier vermeldt Palfijn de vader van de kinderen, de 

zesentwintigjarige kleermaker Jan Quickelberge, en de moeder, de achtentwintigjarige Therese 

Marie de Wevere, die bovendien volgens Palfijn een “seer korte gestalte” had. Over Therese Marie 

vertelt hij dat ze: 

“..korts (na dat haer eerste Kindt elf weken out zijnde gestorven was) gekregen een bloedt-

vloedt, den welcken met groote swelling des Buycks negen maenden geduurt heeft, als 

wanneer de vloedt is opgehouden, en heeft korts daer aen schielijck veel water door de Lijf-

moeder quytgeworden; waer op de swelling des Buycks allengskens vermindert is maer 

eenige tijt daer na is haren Buyck wederom allengskens grooter geworden, waer in sy somtijt 

stercke bewegingen gevoelde, soo datse niet en twijffelde of datse bevrugt was.”35 

Tussen de dood van haar eerste kind en de bevruchting van de monstertweeling had Therese Marie 

aldus negen maanden veel bloed en plots veel water verloren. Het lijkt hier wel dat ze zwanger was, 

maar dat er na negen maanden geen vrucht uit kwam. Insinueert Palfijn hier dat de 

monsterkinderen het gevolg zijn van een vrucht die in de baarmoeder is gebleven? We kunnen enkel 

maar gissen, want Palfijn geeft dit niet uitdrukkelijk aan en zegt daarna ook dat hij niet bevoegd is 

om zich over de oorzaken uit te spreken: 

“Maer dewijl de kleyne bequaemheyt, die ick daer toe hebbe om in dit geheym in te dringen, 

dat niet toe en laet, oock niet willende mijn seysen in een ander-mans Kooren slaen, soo is’t 

dat ick my houdende binnen de palen van mijn Professie, dit late dienen tot subject aen de 

Philosophen.”36 
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 J. Palfyn, op. cit., pp. 33-39. 
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 J. Palfyn, op. cit., pp. 40-41. 
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 J. Palfyn, op. cit., p. 42. 
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Palfijn spreekt zich zodoende niet uit over de oorzaken van deze monsterkinderen, omdat hij zichzelf 

duidelijk niet bevoegd acht om dit te bepalen. Volgens Jurgen Pieters was Palfijn allerminst 

geïnteresseerd in de oorzaken van deze monsterlijke conceptie. Dit toonde volgens hem ook de 

verschillende aanpak van vergelijkbare monstruositeiten twee eeuwen ervoor. Pieters wijst in dit 

verband op het boek Des Monstres et Prodiges van de Franse chirurgijn Ambroise Paré dat in 1573 

verscheen. Paré vermeldt volgens Pieters niet minder dan dertien verschillende oorzaken voor 

monsterlijke geboorten: een teveel of tekort aan zaad, copulatie met een menstruerende vrouw, 

een te kleine baarmoeder,...37 Mijns inziens is Palfijn wel degelijk geïnteresseerd in de oorzaken van 

deze monsterkinderen. Vooreerst lijkt het er vooral op dat Palfijn gehoorzaamt aan een blijkbaar 

sterke hiërarchie onder de medische beoefenaars. We weten dat Palfijn naar Frankrijk was geweest 

om zich bij te scholen en dat hij ook leraar werd aan de heelkundige school van het Gentse “Collegie 

der Medicyne’. Hiervoor moest Palfijn een examen afleggen omdat deze positie normaal enkel 

voorbehouden was voor universiteitsopgeleide artsen. Als we ook denken aan Palfijn’s eigenzinnige 

karakter38 is het minder waarschijnlijk dat Palfijn zich streng zou houden aan een hiërarchie. We 

mogen evenwel niet vergeten dat de dissectie van deze monsterkinderen in een duidelijk stedelijke 

context gebeurde. De schepenen van de Keure hadden hem immers gevraagd om deze dissectie te 

doen. Zo staat er in Palfijns’ “opdragt”: 

“...wanneer haer Edelheden de goetheyt gehadt hebben van my bysonderlijck te begunstigen 

met hare Ordonnantie, dat ick die wonderbare Kinderen, [...] nu gestorven zijnde, zoude 

anatomiseren; en het gene ick daer in bysonders soude ondecken, dat ick het benevens 

d’uytwendige gedaente der selver, soo door een Beschryving, als door de selve dingen in een 

Schildery te laten Af-beelden, en in kopere Platen gesneden soud aen’t licht brengen.”39 

In deze stedelijke context, en aldus vooral van het ‘Collegie der Medicyne’, was de hiërarchie 

waarschijnlijk nog sterk. Zoals al is vermeld werden de universiteitsopgeleerde artsen aan het 

Gentse Collegium Medicum sowieso erkend en moesten de chirurgijns lessen anatomie en een 

leertijd volgen bij een arts. In principe mochten ook enkel artsen deze lessen doceren, maar Palfijn 

werd daar in 1708 een uitzondering op.40 Bovendien had Palfijn zich nog maar drie jaar gevestigd in 

Gent en ondervond hij hierbij enkele problemen met de stadsmagistraat en het Collegium Medicum. 

Palfijn had het Gentse poorterschap verloren en moest van het ‘Collegie der Medicyne’ ook voor de 

vijfde keer de opleiding volgen tot chirurgijn. De moeilijkheden die Palfijn had ondervonden 

speelden misschien ook mee in deze stedelijke context.  
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 J. Pieters, De tranen van de herinnering, p. 27. 
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 Aan de hand van enkele gebeurtenissen in Palfijn’s leven kunnen we in navolging van Roger Blondeau met enige 
zekerheid stellen dat Palfijn een zeer eigenzinnig en koppig karakter had. Zo weigerde Palfijn bijvoorbeeld om de dokters 
van het ‘College der Medicyne’ een feestmaaltijd te betalen na zijn examen tot gezworen chirurgijn. Ook had Palfijn enkele 
problemen met leerlingen die hun hoofddeksel tijdens zijn lessen niet afdeden en diende hij hierover een klacht in bij de 
schepenen van de Keure. Aan de hand van het verweer en de uiteindelijke uitspraak van de schepenen van de Keure lijkt 
het alsof dit niet meer zeer gebruikelijk was. De leerlingen mochten hun hoofddeksel dan ook aanhouden tijdens de lessen 
van Palfijn. Zie: R-A. Blondeau, Jan Palfijn: een Vlaams heelmeester in de 17de en 18de eeuw, pp. 89-97. 
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 J. Palfyn, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, pp. 5-6. 
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 Gent: 300 jaar geneeskunde, pp. 16-18. 
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Ten tweede haalt Jurgen Pieters bij zijn argumentatie het voorbeeld aan van de Franse chirurgijn 

Ambroise Paré die als chirurgijn wel de oorzaken van monsterkinderen besprak. We maakten al 

gewag van de speciale status van chirurgijns in het vroegmoderne Frankrijk. Ambroise Paré was de 

bekendste Franse chirurgijn toen hij Des monstres et prodiges publiceerde. Bovendien ondervond 

Paré toch sterke weerstand van de Parijse ‘Faculté de Médecine’ die sterke kritiek had omdat het 

werk in de volkstaal verscheen.41 Daarnaast verschenen aan het begin van de achttiende eeuw bijna 

geen traktaten meer met systematische opsommingen van oorzaken van monsters. Desalniettemin 

werd er niet minder geloof gehecht aan bijvoorbeeld een te kleine baarmoeder of de moederlijke 

verbeelding. Voor de moederlijke verbeelding wijst Marie Helene Huet er op dat er in de achttiende 

eeuw zelfs veel discussie was tussen aan- en tegenhangers.42 

Ten slotte kunnen we ook stellen dat Palfijn wel belang hecht aan de oorzaken van deze monsterlijke 

conceptie omdat hij toch enkele woorden aanraakt over de oorzaken. Hij vertelt over de moeder: 

“Dese Vrouw en heeft gedurende haer bevrugting nergens na gehaeckt om te eten, nog geen 

verkeerde inbeeldingen gehadt, alleenlijck heeftse in’t beginsel vallende wat verschoten.”43 

Palfijn lijkt hier toch een kleine insinuatie te doen naar de oorzaak van de monsterkinderen. 

Misschien suggereert hij wel dat de vrucht die er volgens hem niet was uitgekomen door de val aan 

de nieuwe foetus is gegroeid? In dit verband blijft het alleszins gissen. Zeker is wel dat Palfijn in 1708 

een Franse vertaling van dit werk publiceerde samen met het Traité des monstres van Fortunio 

Licetus. Daarbij is ook nog de Franse publicatie van de vrouwelijke voortplantingsorganen gevoegd. 

Palfijn was aldus allermeest geïnteresseerd in de oorzaken van deze monsterkinderen. In volgend 

hoofdstuk bekijken we de concrete oorzaken nader aan de hand van Licetus’ traktaat. 

Motivaties 

We hebben aldus gezien dat Palfijn bij de dissectie van Johanna en Theresia bovenal geïnteresseerd 

was in de vergroeiingen aan hun geslachtsdelen. Wanneer we ons afvragen waarom Palfijn hun 

geslachtsdelen werkelijk binnenste buiten keert, kunnen we stellen dat er in deze regio volgens 

Palfijn vreemde dingen gebeuren. De monsterkinderen zijn uit de baarmoeder gekomen van Therese 

Marie de Wevere, dezelfde baarmoeder die haar negen maanden een “bloedt-vloedt” bezorgde 

samen met een stevige zwelling van haar buik. Na een ‘watervloed’ voelde Therese Marie heel 

sterke bewegingen in haar buik en wist ze dat ze zwanger was. Als we ook de ingewikkelde 

observaties van Palfijn bekijken, leefde hij duidelijk in de overtuiging dat werkelijk alles kon 

voorkomen bij de voortplantingsorganen. Hij ziet twee baarmoeders, een onvolmaakte schede, een 

gemeenschappelijke schede, een schede met een merkwaardig wit vlies,... Anderzijds kan men 

stellen dat het in deze beschrijving van de monsterkinderen logisch is dat Palfijn zich enkel richt op 

de geslachtsdelen en de voortplantingsorganen; de kinderen zijn immers op deze plaatsen vergroeid. 

We kunnen wel de these naar voor schuiven dat Johanna en Theresia gedissecteerd werden omdat 
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ze net op deze plaatsen vergroeid waren. Deze stelling blijkt evenwel problematisch. De schepenen 

van de Keure hadden immers de opdracht gegeven tot deze dissectie en het schilderij was duidelijk 

een eerbetoon aan de chirurgie. Argumenteren dat de schepenen deze Siamese tweeling wilden 

dissecteren omdat ze vergroeid waren aan hun voortplantingsorganen lijkt niet onmogelijk, maar 

ook niet helemaal plausibel. Misschien kunnen we hier aanbrengen dat het gegeven dat hun benen 

een kruis maakten waarschijnlijk het meest tot de verbeelding sprak. De monsterkinderen lijken zo 

wel een teken van God, niet van zijn woede, maar van zijn grote intelligentie. Hun vergroeiing aan de 

geslachtsorganen is hier dan geen toeval, maar op zijn minst een grote merkwaardigheid. 

Tot slot merken we op dat de dissectie van Johanna en Theresia duidelijk een aanbidding was van 

wat Jean Mery “de machine van het menselijk lichaam” noemde.44 Palfijn is duidelijk onder de indruk 

van de wonderheden die zich voordoen in de kinderen. Zo stelt hij in verband met een “beenig 

aengroeysel” in de monsterkinderen dat men bij normale mensen niet ziet dat “men sig hier moet 

verwonderen over de Goddelijcke voorsigtigheyt”. 45  Eric Jorink merkt dit in een gelijkaardig 

onderzoek naar het verschijnen van de komeet Halley in Rotterdam in 1680 ook op. Kometen waren 

net als monsterkinderen voortekens van allerlei rampspoed. Aan het einde van de zeventiende eeuw 

stelden geleerden zich echter meer vragen bij deze hypothese. Deze periode wordt dan ook aanzien 

als een keerpunt. Kometen bleven niettemin hun religieuze betekenis behouden, maar er 

veranderde iets fundamenteel, zo stelt hij: 

“In plaats van voorbodes van Gods straffen werden het langzaam maar zeker bewijzen voor 

de onbegrijpelijke complexiteit waarmee de Schepper het universum had geconstrueerd.”46 

Naar analogie van het onderzoek naar kometen stelt Jurgen Pieters alsook dat de dissectie een 

verheerlijking is van het vernuft van de mens, in deze zin ook van Palfijn zelf, en een verheerlijking 

van de oneindige rijkdom van Gods schepping. Bovenal is het hier ook het vernuft tonen van de 

chirurgie. In dezelfde lijn dissecteert Palfijn ook om de normale werking van het lichaam te zien.47 

Hier stelden we duidelijk vast dat het Palfijn’s doel was om via zijn chirurgie de normale werking van 

de vrouwelijke voortplantingsorganen te bekijken. Ook de dissectie van het ander kind dat op de 

dissectie van de monsterkinderen volgt, bevestigt deze these. 

Dissectie van een ander kind 

Na de dissectie van de monsterkinderen volgt er aldus een Byvoegsel of ontleedkundige beschryving 

aengaende de vremde gesteltenis eeniger deelen van een ander Kindt, zijnde een Tweeling, niet min 

wonderbaer, als in de voorgaende Kinderen. Geboren binnen de selve Stadt op den 27. Mey 1703. 

Het is de dissectie van een meisje dat geen uitwerpselen kon afscheiden omdat de aars en de schede 

waren afgesloten. Haar naam wordt net als in de voorgaande dissectie opnieuw niet vermeld. We 
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weten wel dat de “huys-vrouw” van de vierendertigjarige Pieter Hex48 van een tweeling, waarvan dit 

kind deel uitmaakte, is bevallen en dat ze de kinderen “volgens haer meening” negen maanden heeft 

gedragen. We merken hier op dat niettegenstaande Palfijn dit kind ook behandelt als een 

‘monsterkind’ waarvan de “uyt, en innerlijcke deelen, die tegens den regel van de Natuur, of 

gesontheyt gevonden worden, niet min wonderbaer en zijn gestelt, als in de voorgaende kinderen” 

dit meisje de facto helemaal geen monster is. Haar tweelingbroer of –zus is helemaal gezond en het 

meisje zelf heeft geen enkel uiterlijk kenmerk van een monster. Het verhaal dat Palfijn vertelt over 

de eerste dagen van het kind zijn hier tekenend. De moeder merkte drie dagen na de geboorte dat 

het kind nog geen uitwerpselen had afgescheiden: 

“...de Vrouw, die’er sorg voor hadde, dede dencken om iet in’t Fondament te steken tot 

bevoordering van den af gang; en dan wiert eerst gesien, dat’er geen opening aen’t 

Fondament en was: ter plaets van de Schamelheyt was een kleyne verheventheyt: soo datse 

meende dat het een Soontjen was.”49 

De moeder merkte pas na drie dagen op dat er geen opening was voor de aars en de schede. De 

ouders riepen er vervolgens hun chirurgijn Phillipus Timmerman bij die op zijn beurt dokter Verhulst 

en Palfijn bij deze zaak betrok.  

Palfijn vertelt eerst enkele bevindingen die hij deed toen het meisje nog leefde. Samen met dokter 

Verhulst stelde hij vast dat er inderdaad geen opening was voor de aars, noch voor de urinebuis, 

noch voor de schede. De kleine schaamlippen waren volgens hem groter en staken meer voor uit 

dan “natuurlijck”. Deze waren overal samengegroeid, behalve net onder de clitoris waar een hele 

kleine opening was en een kleine hoeveelheid meconium was uitgekomen. Palfijn stelde voor aan 

zijn collega’s om de kleine schaamlippen van elkaar te scheiden zodat het kind zich kon ontlasten en 

om “de opening van de pis-weg, en de scheede indien’t mogelijck was t’ondecken”. Palfijn’s voorstel 

werd goedgekeurd waarop hij een dun stilet in de kleine opening bracht en de kleine schaamlippen 

scheidde met een lancet. Vervolgens deed hij het kind een verband om, om het bloed te stelpen. De 

dag erna ging Palfijn terug en merkte hij op dat het meisje maar zeer weinig ontlasting had. 

Bovendien kon hij niet zien via welke weg dit gekomen was; een opening voor de urinebuis en de 

schede was er ook nog steeds niet te zien. Daarom sneed Palfijn de opening wat dieper: 

“Hierom dan de woorden van den Roomschen Hippocrates Cornelius Celsus overwegende, 

daer hy segt, dat het beter is een twijffelagtige Remedie in’t werck te stellen, als den Lijder 

sekerlijck te laten sterven: soo heb ick de voorgaende opening nog dieper gesneden, op hope, 
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dat ick somtijt de pis-weg soude openen, of een grooter doorgang voor de excrementen 

krijgen, maer alles was vrugteloos.50 

De handelingen van Palfijn mochten dus niet baten. De opening werd niet groter waardoor men 

uiteindelijk niets meer ondernam in deze “duystere saeck”. Het meisje heeft nog borstvoeding gehad 

en heeft gerust, maar haar buik werd dagelijks groter tot ze ten slotte een week na haar geboorte 

stierf. 

We merken hier op dat deze “duystere saeck” zeer symbolisch is. De schaamlippen sluiten als het 

ware de geslachtsdelen en de voortplantingsorganen af. Wanneer Palfijn deze opent lijkt dit dan ook 

geen pure objectieve medische zaak. Ook wanneer Palfijn de kleine opening dieper snijdt, in feite 

zelfs letterlijk een opening maakt, construeert Palfijn hier als het ware een schede. Hij was er 

immers over verwonderd dat hij de dag na de scheiding van de schaamlippen geen opening voor de 

urinebuis en van de schede kon vinden. Over deze letterlijke opening bouwt Palfijn ook een marge 

in; volgens de woorden van Celsus is het namelijk beter om een onzekere behandeling te doen dan 

iemand te laten sterven.51 Palfijn wapende zich aldus tegen kritiek op het overlijden van het meisje 

na zijn handelingen, maar misschien bouwde Palfijn ook een marge in tegen de daad zelf. Met zijn 

stilet was hij namelijk letterlijk binnengedrongen bij het meisje, bovenal op een plaats waar Palfijn 

zeer weinig zekerheden over kende. Een schede zelf had hij immers niet gezien dus Palfijn wist niet 

waar hij precies in sneed. 

Het “groote lichaem” 

Wat Palfijn daar gezien heeft, of net niet zag, was voor hem allermeest interessant om het meisje te 

dissecteren. Op de dag van haar dood opent hij dan ook haar opgespannen buik in het bijzijn van 

enkele medici en chirurgijns van de stad. Bij het opensnijden van de buik komt er een zeer stinkende 

damp uit en ziet Palfijn een vreemd “rondagtig lichaem” dat de hele onderbuik in beslag neemt. 
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Figuur 7: Het grote, ronde lichaam in de buik van het kind met op de linkse afbeelding een stuk van de blaas (F) , 

bovenaan de dikke darm (O) en onderaan de “schamelheyt”. Op de rechtse afbeelding zien we duidelijker de 

twee baarmoeders (E en E) met de eileiders en de eierstokken.
52

 

Dit “groote lichaem” zat vol uitwerpselen zodanig dat de rechtse baarmoeder (rechtse afbeelding, E) 

opengebarsten was en de uitwerpselen uitgelopen waren op de darmen en het “groote lichaem”. 

Om zeker te zijn dat de darm (linkse afbeelding, O) uitkwam in dit “groote lichaem” blies Palfijn erin 

en merkte hij dat dit lichaam zich vulde met lucht. Vervolgens sneed hij het open om de binnenkant 

te examineren (rechtse afbeelding).53 

Het “groote lichaem” bezorgt Palfijn veel kopzorgen wanneer hij zich afvraagt uit welke delen dit 

lichaam bestaat. Volgens Palfijn bestaat het voor een stuk uit de blaas (linkse afbeelding, F), want de 

urinebuis (linkse afbeelding, G; rechtse afbeelding, C) kwam uit in de “schamelheyt”. Dit was ook het 

onzichtbare gaatje waaruit de kleine hoeveelheid uitwerpselen waren gekomen toen het kind nog 

leefde. Waaruit de zijkanten (linkse en rechtse afbeelding, A en A) van het “groote lichaem” bestaan 

is Palfijn niet zeker. Hij denkt dat dit de baarmoeder is, waardoor het “groote lichaem” dus bestaat 

uit een halve blaas en een onvolmaakte baarmoeder. Na wat experimenten met zijn pijp en spuit 

besluit Palfijn uiteindelijk dat het “groote lichaem” bestaat uit een halve blaas en een onvolmaakte 

maar gemeenschappelijke schede voor de twee baarmoeders. Deze schede is volgens Palfijn 

onvolmaakt omdat ze helemaal geen opening had in de “schamelheyt”.54 
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De hypothese die we stelden bij de dissectie van de monsterkinderen lijkt hier aldus bevestigd te 

worden. Opnieuw bekijkt hij de voortplantingsorganen tot in de kleinste details en gaat hij met zijn 

pijp en spuit op zoek naar de ligging en de werking van deze baarmoeders en de onvolmaakte 

schede. Ook kunnen we opnieuw argumenteren dat hij enkel interesse toont in deze vergroeiing, 

want het kind heeft bijvoorbeeld geen nieren maar wel “nier-doosjes”. Palfijn snijdt deze “nier-

doosjes” wel door, maar wijdt er niet meer dan twee alinea’s aan. Het is duidelijk dat er volgens 

Palfijn opnieuw allerhande vreemde dingen voorkomen bij de vrouwelijke geslachtsorganen en dat 

dit zijn voornaamste zorg is. 

Wat we hier bovenal ook opmerken, is dat Palfijn dit meisje behandelt als een ‘monsterkind’. Hij zegt 

opnieuw over de moeder: 

“Dese Vrouw, gedurende haer bevrugting, en heeft nergens na verlangt om te eten: oock en 

heeft sy niet verschoten, nog eenige verkeerde inbeeldingen gehadt. Sy was altijt 

onpasselijck, met kleynen apetijt, swaermoedig, en seer beswaert in het dragen: op het leste 

van de dragt seggende, datse gelijck de doodt droeg. Neder geseten zijnde moest sy ergens 

aen vast houden om op te staen.” 55 

Palfijn raakt hier dus wederom enkele woorden aan over de oorzaak van dit ‘monsterkind’. De 

moeder beeldde zich opnieuw niets in tijdens haar zwangerschap, maar de vrucht zelf bleek evenwel 

zeer lastig. Volgens Palfijn zei de moeder zelfs dat het leek alsof ze de dood in haar droeg. We 

kunnen aldus opnieuw weinig concrete conclusies trekken over de oorzaken die Palfijn suggereert. 

Wel lijkt het alsof de voortplantingsorganen zelf voor de meeste last zorgen. De moeder van Johanna 

en Theresia had immers negen maanden een “bloedt-vloedt” gehad, waarna ze plots ook veel water 

verloor. Ook hier was de moeder steeds “onpasselijck” en waren de kinderen zeer zwaar om te 

dragen. Hoewel dit niet ongewoon is bij het dragen van een tweeling lijkt dit de voornaamste link te 

zijn tussen de suggesties die Palfijn doet voor de monsterkinderen en dit meisje. Niettegenstaande 

de oorzaken die Palfijn aangeeft voor dit ‘monsterkind’ bruikbaar zijn voor ons onderzoek is het toch 

merkwaardig dat hij dit meisje beschouwt als een monsterlijk wezen. Historici wijzen er bij 

onderzoek naar monsters meestal op wat ze bij anderen opwekken. Lorraine Daston en Katharine 

Park wijzen er bijvoorbeeld op dat monsters angst opwekten, omdat ze tekens waren van Gods 

woede. Daarnaast wekten ze ook plezier op, monsters werden vaak in ruil voor geld tentoongesteld, 

maar ook afkeer omdat ze werden gepercipieerd als fouten van de natuur.56 We wezen er hier ook al 

op dat het monster bij Palfijn net verwondering opwekt voor de creatie van God. In al deze gevallen 

gaat het duidelijk om specifieke uiterlijke kenmerken en lijkt dit contradictorisch met het gegeven 

dat de moeder zelf deze vergroeiing pas na drie dagen zag. Dat Palfijn dit meisje als een 

‘monsterkind’ beschouwt, duidt iets aan over de wijze waarop Palfijn deze misvormde 

voortplantingsorganen percipieert. We kunnen ook concluderen dat Palfijn dit kind enkel 

dissecteerde omdat haar geslachtsdelen waren vergroeid. Deze stelling was nog problematisch bij 
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Johanna en Theresia omdat Palfijn de opdracht had gekregen van de stad om ze te dissecteren, maar 

is hier zeer duidelijk. 

En de vroedvrouw? 

Over de ‘geheime lichamen’ hebben we in het traktaat van Palfijn al enkele zaken vastgesteld, maar 

over de ‘geheime kennis’ werden we nog niet veel wijzer. Alan Bates wijst erop dat er steeds weinig 

werd vermeld over de verlossing van monsterkinderen, terwijl het steevast heel moeilijke 

bevallingen waren. Vroedvrouwen waren meestal de eerste getuigen van een monstergeboorte, 

alhoewel op het eind van de zeventiende eeuw er vaak een ‘chirurgien accoucheur’ bij was. Door de 

vaak lange bevalling stierven monsters geregeld tijdens de bevalling en werd de moeder in bepaalde 

gevallen verlost door een embryotomie. Een lange bevalling resulteerde ook wel eens in de dood 

van de moeder.57 

Ook Palfijn weet relatief weinig te vertellen over de geboorte van Johanna en Theresia en de dochter 

van Pieter Hex. De verlossing van de monsterkinderen kende volgens Palfijn weinig moeilijkheden en 

duurde niet zo lang. De moeder zat ’s avonds rond negen uur nog voor haar deur; de bevalling begon 

tussen tien en elf uur en drie uur later werden Johanna en Theresia geboren. Over de kinderen zegt 

Palfijn: 

“...waer van het eene, een weynig kloecker was, als’t ander en eerst quam, hebbende de 

Navel-strenge of Peserick rondom den hals, die korter, en dicker was, als gewoonlijck, en van 

de Vroedvrouw in’t baren af-gedaen wiert, soo alsse my geseyt heeft.”58 

Johanna en Theresia zijn blijkbaar ter wereld gebracht door een vroedvrouw; er werd geen chirurgijn 

bijgeroepen. In dit geval duurde de verlossing misschien te kort om dit te doen. We leiden er 

alleszins uit af dat de vroedvrouw de kinderen succesvol ter wereld bracht en de navelstreng rond de 

nek van het kind kon verwijderen. Ook de moeder overleefde de bevalling, maar stierf echter twee 

weken later. 

Over de bevalling van het tweede kind zegt Palfijn ons niet meer dan dat de moeder “na een aerbeyt 

van ontrent de agt uren van dit sware pack verlost was”. Zij overleefde de bevalling ook en was 

samen met haar ander kind in goede gezondheid bij de publicatie van Palfijn’s werk. Over het werk 

van vroedvrouwen bij deze bevallingen kunnen we aldus zeer weinig concluderen. We merken wel 

op dat Palfijn het werk van de vroedvrouw niet onderscheidt van zijn werk of van een andere 

vroedmeester. Het lijkt eerder een erkenning van haar werk; ze kon de navelstreng verwijderen rond 

de nek van de baby en Palfijn neemt aan wat ze over de bevalling vertelt. Misschien was de polemiek 

tussen vroedvrouwen en vroedmeesters in de Zuidelijke Nederlanden in deze periode heel wat 

minder dan in Frankrijk? Of kunnen we eventueel in navolging van Monica Green stellen dat de 

plaats van medici en chirurgijns in de verlossingskamer voldoende geconsolideerd was? Volgens 

Green dook er in het zeventiende-eeuwse Frankrijk immers een polemiek op omdat vroedvrouwen 

zich op het terrein waagden van de gezaghebbende kennis en bijvoorbeeld Louise Bourgeois zelf 
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traktaten publiceerde.59 Het werk over de vrouwelijke voortplantingsorganen kan op dit vlak meer 

uitsluitsel brengen. 

“Bysondere wegen” in ongeboren kinderen 

Na de dissectie van de monsterkinderen en de dochter van Pieter Hex heeft Palfijn als laatste een 

Verhandeling van de bysondere wegen die gevonden worden in de ongeboren Kinderen, en waer 

door het Bloedt circuleert in de selve, anders als in de beiaerde Persoonen. In dit werk stelt hij dat de 

bloedsomloop bij ongeboren en pasgeboren kinderen door drie bijzondere wegen loopt die zich 

vervolgens enige tijd na de geboorte sluiten. Vooreerst is dit het “aderagtig canael” dat zich dicht bij 

de lever bevindt. Het tweede is het “foramen ovale of ’t ovale gat”, gelegen bij het hart en de derde 

en laatste weg is het “slagaderlijck canael of canael van communicatie” en is verbonden aan de 

grote slagader.60 

 

Figuur 8: Bovenaan de lever met het “aderagtig canael’ (E), rechtsonder de long (H) en het hart (G) en het 

“foramen ovale” en linksonder het hart (A) met de longen (S en S) en het “slagaderlijck canael” (M). 
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Palfijn onderzoekt vervolgens waartoe deze drie bijzondere wegen dienen. Hij stelt dat ongeboren 

kinderen net als geboren kinderen en volwassen mensen alsook “logtdeeltjes” nodig hebben om te 

overleven. Vermits het ongeboren kind toch minder zuurstof krijgt van de moeder, door de lange 

weg die het bloed moet afleggen, dan dat het zelf lucht zou inademen heeft de “Autheur van de 

Natuur” deze drie wegen in het leven geroepen. Omdat kinderen minder zuurstof nodig hebben in 

de baarmoeder omdat ze weinig bewegen zijn deze wegen dus aangepast aan de weinige 

bewegingen van het kind en het feit dat de longen nog niet optimaal gebruikt worden.61 

Dit werk over de drie “bysondere wegen” leert ons weinig bij over de ‘secrets of women’ die we hier 

onderzoeken. Palfijn stelt wel dat de zuurstof van de moeder zeer belangrijk is voor het kind. De 

moeder krijgt hier aldus wel een grote verantwoordelijkheid toebedeeld, maar zeer opmerkelijk is 

dit niet. 

“...dat de logt-deeltjes, die de Moeder inademt absoluyt nootsakelijck, en het gene is, waer 

door het Kindt in’t leven onderhouden wort: aengesien dat soo haest, als dese logt-deeltjes 

af-gesneden worden, het Kindt in seer korten tijt komt te sterven.”62 

Conclusie 

We argumenteerden dat Palfijn bij zijn dissectie van de monsterkinderen en van het ander kind 

enkel geïnteresseerd was in de geslachtsdelen van de meisjes. Bij de monsterkinderen kan dit logisch 

lijken want de kinderen zijn net op deze plaats vergroeid, maar het ander kind was de facto 

allesbehalve een monsterkind. Dat Palfijn dit kind als een monsterkind beschouwde zegt duidelijk 

iets over hoe hij deze vergroeiingen interpreteerde. Voor hem is het duidelijk dat er allerhande 

vreemde zaken gebeuren bij de vrouwelijke geslachtsdelen en voortplantingsorganen. Dit leidt tot 

een grote interesse die resulteert in de publicatie van de Ontleed-kundige beschryving van de 

vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling dienen. In navolging van Park kunnen we dus stellen dat de 

geheimen van de voortplanting onthullen vooral een anatomische zaak was: 

“Thus where the anatomies of men were mostly occasions for demonstrating familiar truths, 

the anatomies of women could provide opportunities for answering open questions. In this 

sense, the female reproductive organs became the exemplary object of dissection, 

demanding visuel inspection in order to be known.”63 

Voorts stelden we ook vast dat de dissectie van de monsterkinderen voornamelijk een lofrede was 

op de jonge, bloeiende chirurgie. In het schilderij toonde Vrouwe Medicina de jeugdigheid van de 

heelkunde, de haan toonde de waakzaamheid en de knopen in de staf van Asklepius waren de 

moeilijkheden die de groeiende chirurgie nog te wachten stond. Alsook argumenteerden we dat de 

dissectie een bewondering was van de creatie van de “Autheur van de Natuur’ en gebeurde om de 

normale machine van het menselijk lichaam te zien. Mijns inziens was Palfijn hier aldus gericht op 

het ontdekken van de normale werking van de vrouwelijke voortplantingsorganen. De vergroeiingen 
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waren ten slotte niet de enige afwijkingen in de kinderen. De dochter van Pieter Hex had 

bijvoorbeeld geen nieren en bij de monsterkinderen vond Palfijn een vreemd rood water. Ook 

toonden allerlei zaken rond Palfijn dat er veel eigenaardigheden gebeurden in de vrouwelijke 

voortplantingsorganen. Therese Marie de Wevere had bijvoorbeeld negen maanden bloedverlies 

gehad, waarna ze beviel van een monstertweeling. De chirurgie, en bovenal het chirurgijnsmes van 

Palfijn zelf, kon aldus de geheimen van de vrouwelijke voortplantingsorganen blootleggen. 

Wat betreft de oorzaken van de monstertweeling konden we uit dit werk weinig concrete zaken 

concluderen. Palfijn gaf in eerste instantie al aan dat hij zichzelf niet bevoegd acht om hierover 

uitspraken te doen, want hij wil zijn “seysen niet in een ander-mans Kooren slaen”. In 1708 laat hij de 

Franse vertaling van dit werk wel publiceren met het Traité des monstres van Fortunio Licetus dat 

een systematisch verslag geeft van welke oorzaken er bij welk monster horen. Dit traktaat kan 

misschien meer uitsluitsel bieden over welke oorzaken Palfijn het meest belangrijk vond voor de 

monsterkinderen. 
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Traité des monstres 

In 1708 verscheen aldus de Franse vertaling van de dissectie van de monsterkinderen, samen met de 

Franse uitgave van de Ontleed-kundige Beschryving van de Vrouwelyke Deelen die ter Voort-teeling 

dienen en ook het Traité des monstres, de leur causes, de leur nature et de leur differences van 

Fortunio Licetus. Het Traité des monstres is een Franse vertaling van het originele De Monstrorum 

caussis, natura, et differentiis dat voor het eerst verscheen in 1616 te Padua. Deze had in 

tegenstelling tot de tweede editie in 1634 geen illustraties.1 De Franse vertaling die Palfijn ten slotte 

bij zijn twee traktaten voegde is een uitgave van Gerard Blasius die het in 1665 vertaalde.2 

Fortunio Licetus (1577-1657) was een Italiaanse medicus en filosoof. Volgens de legende dankt hij 

zijn voornaam aan het grote geluk dat hij heeft gehad als prematuur kind. Zijn vader zou de zeven 

maand oude Fortunio in een primitieve couveuse hebben gelegd waardoor hij zijn vroegtijdige 

geboorte overleefde. Licetus studeerde filosofie en geneeskunde aan de universiteit van Bologna en 

werd later professor in de logica aan de universiteit van Pisa. De logica was toen nog helemaal 

gebaseerd op de leer van Aristoteles. In 1609 werd Licetus professor filosofie aan de universiteit van 

Padua en in 1631 ten slotte professor theoretische geneeskunde aan de universiteit van Bologna. 

Deze positie hield hij aan tot zijn dood in 1657. Licetus schreef in zijn carrière meer dan vijftig 

boeken waaronder de De Monstrorum caussis, natura, et differentiis in 1616. Het is een zeer 

uitgebreide systematische classificatie van monsters en hun oorzaken. Zo waren er uniforme 

monsters van dezelfde soort, menselijke monsters, monsters met een enorme grootte,... Bij de 

heruitgave van zijn werk in 1634 publiceerde Licetus rijkelijke illustraties bij zijn traktaat.3 
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Figuur 9: een tweelingmonster geboren in 1316 in Firenze.
4
 

Bij de uitgave van Gerardus Blasius (ca 1625-1692) werden nog enkele andere monstergeboortes 

toegevoegd. Blasius studeerde geneeskunde in Kopenhagen en werd in 1660 stadsdokter en 

hoogleraar aan het Atheneum Illustre van Amsterdam.5 Blasius had blijkbaar grote bewondering 

voor het werk van Licetus. In zijn voorwoord stelt hij dat iedere medicus het werk van Licetus zou 

moeten lezen. Daar vinden we ook dat hij enkele zaken uit het originele werk van Licetus heeft 

weggelaten en dat er enkele voorbeelden van monsters zijn bijgevoegd. Sommigen werden 

overgenomen van medici zoals Nicolaas Tulp, Thomas Bartholin,... 

Er is geen twijfel dat Palfijn bewust het Traité des monstres liet verschijnen met zijn werken. Bij het 

voorwoord van de Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération zegt 

Palfijn immers:  

“Or afin que le Lecteur pust avoir une Idée claire, et distincte de la Matrice, aussi bien que des 

autres parties de la femme, que servent à la generation, nou ferons preceder ce livre (qui 

traite des Monstres) d’une Description des Organes de la femme servans à cette action.”6 
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Palfijn zegt hier expliciet dat hij het boek over de monsters laat voorafgaan door een beschrijving 

van de vrouwelijke voortplantingsorganen zodat de lezer een helder beeld zou hebben van de 

baarmoeder en de andere voortplantingsorganen van de vrouw. In de lijn van wat we in vorig 

hoofdstuk hebben vastgesteld lijken de vrouwelijke voortplantingsorganen, en de baarmoeder in het 

bijzonder, zelf de oorzaak van de monsterkinderen. Palfijn zegt immers dat de lezer een duidelijk 

beeld moet hebben van de baarmoeder en de andere voortplantingsorganen vooraleer men het 

traktaat over de monsters leest. We zullen zien dat de oorzaken die Licetus aangeeft voor een 

Siamese tweeling ons weinig bijbrengen over de concrete oorzaken die Palfijn zou definiëren voor de 

monsterkinderen Johanna en Theresia. Wel zien we Licetus’ nieuwe benadering van monsters 

terugkeren bij Palfijn en toont de publicatie van de drie werken duidelijk hoe Palfijn de 

voortplantingsorganen percipieert: deze organen zijn de oorzaak van een monsterkind. 

Definitie en aard van monsters 

Fortunio Licetus deelde de De Monstrorum in twee delen in. Een eerste boek handelt over monsters 

in het algemeen. Licetus bewijst vooreerst dat er effectief menselijke monsters zijn en beschrijft hun 

oorzaken volgens de leer van Aristoteles. Ook geeft hij ten slotte een allesomvattende definitie van 

een monster. In het tweede boek classificeert Licetus monsters volgens hun soort en duidt hij per 

soort hun oorzaken aan. 

Volgens Licetus vinden we onder monsters mensen die vreemd worden geboren, de orde en de 

wetten van hun soort overstijgen, heroïsche daden doen, vreemde misvormingen hebben, of ook 

zeer opmerkelijk, vrouwen met een betoverende schoonheid. Licetus maakt een duidelijk verschil 

tussen voortekens en monsters die verbazing en verwondering opwekken. Een voorteken heeft 

volgens Licetus geen natuurlijke oorzaken, terwijl een monster dat net wel heeft. Zo zegt hij ook: 

“C’est de plus, que quoy que nous lisions dans l’Ecriture, que Dieu a fait une infinité de 

prodiges, nous n’y lisons pourtant pas qu’il y ait produit aucun Monstre, à dessein de 

presager l’avenier; C’est enfin, parce que la plus part des Monstres étant des productions de 

la paillardise, ce seroit un blasféme que de dire, que le Bon Dieu voulust se servir de ce moyen 

pour avertir les hommes de ce qu’il doit faire.”7 

Een monster is volgens Licetus aldus geen voorteken, maar een teken van onkuisheid. Dit is niet 

helemaal in lijn met wat we in het vorig hoofdstuk hebben gezien. Palfijn was eerder gefascineerd 

door de verschillende gedaantes die de voortplantingsorganen konden aannemen. Ook Marie 

Helene Huet wijst er op dat monsters sterk werden geassocieerd met de menselijke voortplanting. 

Volgens haar dacht men minder in termen van boven- of tegennatuurlijk; monsters herinnerden de 

mensen er eerder aan dat na de zondeval men geconfronteerd werd met seksualiteit en schaamte.8 

Vervolgens beschrijft Licetus de vier oorzaken van monsters volgens de leer van Aristoteles. Deze 

zijn de materiële oorzaak, de formele oorzaak, de efficiënte oorzaak en de finale (of doel)oorzaak. 
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Naar het idee van Aristoteles bracht bij de voortplanting het sperma van de man de vorm aan van 

het embryo en droeg het menstrueel bloed van de vrouw materie bij aan die vorm.9 Volgens Licetus 

wordt bij monsters de vorm bewaard, maar is er een andere materie dan bij een perfecte 

reproductie. In deze zin stelt Licetus dat het doel van de natuur bij monsters niet is mislukt, want ze 

planten ook hun soort voort maar in een andere materie. Bij de efficiënte werkende oorzaken geeft 

Licetus als eerste de hoeveelheid zaad aan van de ouders met daaraan de ziel van de vader en de 

moeder gekoppeld. De tweede efficiënte oorzaak is de baarmoeder van de moeder.10 Licetus sluit af 

met de volgens hem enige werkelijke definitie van een monster: 

“Le Monstre est un animal vivant ici bas, horriblement difforme dans la disposition de ses 

membres, qu’on voit rarement, engendré selon les Lois d’un second ordre de la Nature, 

empeschée dans les principes de sa conformation, qui cause de la surprise é de l’admiration à 

ceux qui le voyent.”11  

Een monster is volgens Licetus aldus een misvormd wezen, gevormd volgens de wetten van een 

tweede orde in de natuur en dat men zelden ziet waardoor het bij mensen verbazing en 

verwondering opwekt. Licetus neemt hier duidelijk afstand van de cultuur van voortekens; 

voortekens hebben immers geen natuurlijke oorzaken, terwijl monsters dat wel hebben. Toen de De 

Monstrorum voor het eerst verscheen in 1616 was dit een belangrijk gegeven. Ambroise Paré stelde 

bijvoorbeeld dat monsters, zoals een kind met twee hoofden, tegennatuurlijk waren en onheil 

voorspelden.12 Ook Alan Bates stelt dat Licetus’ definitie een belangrijke verandering was in deze 

tijd. Het monster was niet langer een heilsvoorspelling, maar vertelde iets over zijn natuur en zijn 

herkomst.13 Lorraine Daston en Katharine Park wijzen er bij Licetus op dat hij als één van de eerste 

geleerden monsters associeert met plezier. Licetus schreef volgens een nieuw medisch genre dat 

monsters en hun oorzaken classificeerde. Door hun natuurlijke oorzaken aan te duiden was het 

volgens Daston en Park ook makkelijker om monsters plezierig te vinden.14 Deze visie is ook gelinkt 

aan wat we bij Palfijn zien. Hij is net als Licetus verwonderd over het monster, omdat het een 

specifieke creatie is van de natuur. Licetus stelt ook dat natuur en kunst bij monsters samenkomen; 

de één of de ander kan niet maken wat ze willen, maar ze maken ten minste wat ze kunnen.15 

Oorzaken van uniforme monsters 

In het tweede boek classificeert Licetus monsters volgens hun soort. Hij bewijst telkens eerst dat 

deze verschillende monsters werkelijk bestaan en overloopt vervolgens hun oorzaken. Volgens 

Licetus bestaan er zes verschillende soorten. Vooreerst zijn er uniforme gemutileerde monsters. 

Deze hebben ofwel een teveel aan materie ofwel een twijfelachtige natuur. Siamese tweelingen zien 

we vooral bij de uniforme monsters met een teveel aan materie. Daarnaast zijn er ook misvormde 
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en ongevormde monsters. Onder ongevormde monsters verstaat Licetus mensen die bepaalde 

lichaamsdelen missen. Ten slotte zijn er ook enorme monsters (reuzen) en monsters met meerdere 

vormen maar van dezelfde soort. Bij deze laatste classificeert Licetus onder andere hermafrodieten. 

Licetus beschrijft als laatste nog een heleboel monsters die meerdere vormen hebben, maar niet van 

dezelfde soort. Dit zijn mensen die lijken op dieren zoals saters (boswezens) en demonen. Hier 

bespreken we enkel de uniforme monsters met een teveel aan materie, omdat Siamese tweelingen 

hier enkel nuttig zijn voor ons onderzoek. 

De principes die volgens Licetus bijdragen aan de vorming van een menselijk lichaam zijn het zaad 

van de vader en de moeder, hun ziel, hun verbeeldingen, het bloed van de moeder, de baarmoeder, 

hun intelligentie, de hemel en God. Monsters die gemaakt zijn door God zijn volgens Licetus 

bovennatuurlijk en worden niet besproken in zijn boek. Als er geen fouten sluipen in deze principes 

en hun werking dan is er een perfecte conceptie en voortplanting.16 We merken hier wel op dat 

ondanks het feit dat Licetus een sterk aristotelisch gedachtegoed heeft hij toch geloof hecht aan het 

bestaan van vrouwelijk zaad. Dit zaad kan volgens Licetus evenwel bijdragen aan de voortplanting, 

maar slechts op een negatieve manier. Licetus gelooft aldus ook in navolging van Aristoteles dat het 

menstrueel bloed van de moeder de materie vormt van de foetus. 

Licetus begint opnieuw met het bewijzen dat er wel degelijk “monstres uniforme, qui vient de l’excez 

et superfluité de la matière” bestaan. Dit doet hij aan de hand van voorbeelden uit de gehele 

geschiedenis gaande van een kind met vier voeten uit Constantinopel in 601 tot een kind uit Padua 

in 1611 met een te groot hoofd voor zijn lichaam.17 Vervolgens bespreekt hij in deze volgorde de 

oorzaken: 

1. De verbeelding van de ouders 

2. Te veel materie 

3. Gebrek aan materie 

4. Superfoetatie of overbezwangering 

5. Herhalende hartstochtelijkheid van het zaad van de moeder in de baarmoeder zonder 

superfoetatie 

6. Te nauwe baarmoeder 

7. Ouders zijn zelf monsters 

8. Te weinig voeding voor de baby 

9. De passies van de ziel van de vader en de moeder 

10. De moeder heeft te veel geschud 

11. Ziekte van de foetus zelf 

We zien dat Licetus als eerste oorzaak de verbeelding van de ouders aangeeft en merken op dat hij 

niet enkel over de moederlijke verbeelding spreekt. Volgens Licetus kan de verbeelding de materie 
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niet kleiner of groter maken, maar kan het door zijn wil wel delen van de foetus misvormen. Bij te 

veel materie vermeldt Licetus dat de materie in dit geval ook viezer en dikker is en bij een gebrek 

aan materie argumenteert hij dat er al bepaalde delen gevormd zijn om twee kinderen te maken, 

maar er aldus niet genoeg materie is.18 

De vierde oorzaak lijkt voor ons onderzoek interessant. Licetus zegt erover: 

“Car la superfétation se peut faire dans les premiers momens de la grossesse de la femme, 

parce que la semence de l’homme s’attachant au Fétus qui a déjà été conceu, peut former 

une nouvelle partie dans l’endroit du premier Fétus, auquel elle se sera attachée.”19 

Bij overbezwangering hecht het zaad van de man zich aldus vast aan de foetus die al in de 

baarmoeder groeide waardoor het een nieuw deel vormt aan de eerste foetus. Gewone tweelingen 

worden in tegenstelling tot dit geval volgens Licetus op hetzelfde moment gevormd. We denken hier 

terug aan wat Palfijn misschien suggereerde bij de oorzaken van de monstertweeling in vorig 

hoofdstuk. Therese Marie de Wevere had zich niets ingebeeld en niets verkeerd gegeten, maar haar 

buik zwol wel negen maand aan. Dit ging gepaard met negen maanden bloedverlies en werd gevolgd 

door een verlies van “schielijck veel water door de baarmoeder”. Het lijkt er hier aldus op dat er een 

foetus groeide in de buik van Therese Marie, maar dat ze er niet van beviel. Ook kan het zijn dat de 

foetus er wel was, maar niet groeide; Therese Marie had immers negen maanden bloedverlies 

waardoor de voeding voor de foetus eigenlijk verloren ging. Haar buik verminderde na deze negen 

maanden langzaam, maar groeide plots weer aan. Toen twijfelde Therese Marie niet dat ze zwanger 

was. De zwangerschap en ontwikkelingen bij Therese Marie lijken hier op een overbezwangering in 

de termen van Licetus, maar volgens Licetus gebeurt een overbezwangering echter in de eerste 

momenten van het zwanger zijn. Palfijn kan hier de mening gevolgd hebben van de filosoof Licetus; 

Palfijn vond immers dat de oorzaken aanduiden een zaak van filosofen was. Zeker zijn we dit 

evenwel niet, want Palfijn zegt dit nooit uitdrukkelijk en citeert Licetus ook niet in verband met de 

monsterkinderen. 

De vijfde oorzaak toont aan dat volgens Licetus niet enkel de materie, het menstrueel bloed van de 

vrouw, voor een monstertweeling kan zorgen maar dat haar zaad ook een negatieve invloed kan 

hebben op de foetus. Volgens Licetus kan er enkele dagen na de conceptie zaad vrijkomen van de 

vrouw door een sterke verbeelding of plezier tijdens geslachtsgemeenschap. Dit zaad kan zich in de 

baarmoeder mengen met het menstrueel bloed waardoor het zaad van de man hier op reageert en 

aldus een tweede foetus wordt gecreëerd. 

Het lijkt er aldus op dat de moeder in vele gevallen de oorzaak is van het monsterkind. Haar materie 

is te veel of te weinig, de baarmoeder is te klein, ze heeft te veel geschud, ze produceert zaad tijdens 

haar verbeelding... Vooralsnog was het opmerkelijk dat Licetus aangeeft dat de verbeelding van de 

vader ook een rol speelt, maar bij de negende oorzaak is het duidelijk dat enkel de moederlijke 
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verbeelding een monster kan veroorzaken. Volgens Licetus werken de beelden die de moeder ziet 

op haar geest en dragen ze samen met het sperma van de man bij aan de vorming van het kind. 

Wanneer niets fout is gelopen bij de conceptie kan de verbeelding van de moeder wel nog een beeld 

drukken op de materie waardoor alsnog een monster wordt gevormd. Als we ook de oorzaken 

bekijken van de andere soorten monsters die Licetus bespreekt zien we dat dezelfde oorzaken vaak 

terugkomen. De verbeelding van de ouders, een te nauwe baarmoeder, de ouders zijn zelf 

monsters,... Bij de misvormde of ongevormde monsters ziet Licetus de oorzaak vooral in de 

baarmoeder. De baarmoeder zelf is te nauw of te kleverig, ze bevat een ‘mola’ of de foetus bewoog 

er te veel in. We merken wel op dat ondanks de moeder vaak aan de basis ligt van de oorzaak het 

sperma van de vader volgens Licetus ook voor een fout kan zorgen in de vorm van de foetus. 

Palfijn en Licetus? 

Het is moeilijk om concrete zaken te concluderen uit de oorzaken die Licetus definieert voor 

monsterkinderen. Of Palfijn nu geloofde in de moederlijke verbeelding of dat de materie van de 

moeder volgens Palfijn van groot belang was, kunnen we niet zeker afleiden. In verband met dit 

laatste merken we ook op dat de aristotelische ideeën over de voortplanting in het begin van de 

zeventiende eeuw in het algemeen verlaten werden voor een meer galenische interpretatie. 

Mannen en vrouwen hadden in deze zin eerder een specifieke seksuele functie waarbij vrouwen ook 

zaad produceren.20 We zien bij Licetus dat hij dit idee enigszins assimileert, maar er enkel een 

negatieve functie aan toeschrijft. Over de moederlijke verbeelding concluderen we hier dat Palfijn er 

waarschijnlijk wel geloof aan hechtte gezien Licetus dit als één van de voornaamste oorzaken 

beschouwt en Palfijn er zelf ook over spreekt in zijn werk over de monsterkinderen. Volgens hem 

hebben de moeders van de monsterkinderen zich niets ingebeeld. De centrale stelling van Marie 

Helene Huet is dat het geloof in de moederlijke verbeelding in de achttiende eeuw net zeer sterk 

was, omdat de opinies van voor- en tegenhangers radicaliseerden.21 Ook Alan Bates stelt dat de 

moederlijke verbeelding het langst werd aangeduid als oorzaak van monsterkinderen. De theorie 

kan dan ook theoretisch en empirisch nooit helemaal weerlegd worden. Men kan enkel vaststellen 

dat er te weinig mechanismen zijn die bewijzen dat het de foetus werkelijk beïnvloedt. Volgens 

Bates was het geloof vooral sterk omdat er steeds veel voorbeelden werden gegeven. Ook in de late 

zeventiende eeuw publiceerden de geleerde gemeenschappen zoals de Royal Society nieuwe 

voorbeelden.22 

We merken ook op dat er in de oorzaken die Licetus aangeeft er enkele opvallend afwezig zijn. 

Geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie vinden we bijvoorbeeld maar één keer terug bij 

Licetus.23 Ottavia Niccoli onderzocht deze opvatting in de vroegmoderne tijd en stelde gelijk vast dat 

de theorie medio zeventiende eeuw vergeten lijkt te zijn. Nochtans was dit idee sterk opgekomen in 

de zestiende eeuw samen met een groeiende interesse voor monsters in Europa. Niccoli wijst er 
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evenwel op dat dit vooral een theologische verklaring is en dat deze oorzaak in de vergetelheid 

geraakt wanneer monsters meer uit een medische hoek worden bestudeerd. Licetus is hier volgens 

Niccoli belangrijk omdat hij het menstruele taboe medisch verklaart en de relatie tussen 

monstruositeit en menstruatie niet meer blindelings volgt. Zo is menstrueel bloed bij Licetus soms 

wel deeloorzaak bijvoorbeeld wanneer het menstrueel bloed voor de vorming van de foetus wordt 

gemengd met het menstrueel bloed dat dient om de foetus te voeden.24 Daarnaast merken we ook 

op dat bestialiteit geen belangrijke oorzaak is volgens Licetus terwijl Aristoteles dit wel als dé 

oorzaak aanduidde voor monsters die bestaan uit twee soorten.25 

We hebben gezien dat overbezwangering, de vierde oorzaak van Licetus, het dichtst aanleunt bij het 

geval van de monsterkinderen. Palfijn specifieert dit echter nooit zelf. Wat we vooral kunnen 

afleiden uit deze Franse publicatie in 1708 is dat Palfijn een duidelijke link legde tussen de 

voortplantingsorganen en monsterkinderen. Volgens Marie Helene Huet herinnerden monsters de 

mensen ook aan seksualiteit en de schaamte die ermee gepaard ging.26 In deze zin kunnen we een 

belangrijke rol toeschrijven aan de seksuele ethiek. Ottavia Niccoli argumenteert dat in het licht van 

de reformatie en de contrareformatie monsters werden ervaren als een zonde tegen de seksuele 

moraal. Ze stelt dat teksten zoals De Secretis Mulierum in deze tijd opnieuw worden bovengehaald 

met een sterke morele component.27 Monsters waren in deze zin geen voorteken, maar eerder een 

straf van God. Niettegenstaande monsters anders geïnterpreteerd werden aan het eind van de 

zeventiende eeuw kunnen we wel stellen dat deze ideeën enigszins doorleefden en dit ook een 

achterliggende gedachte kon geweest zijn bij Palfijn. Wat evenwel het meest duidelijk lijkt, is dat 

vooral de voortplantingsorganen voor een monsterkind kunnen zorgen. In vorig hoofdstuk zagen we 

dat de voortplantingsorganen in alle gedaantes kunnen verschijnen; ze kunnen aldus ook allerlei 

gedaantes opleggen aan de foetus die er groeit. Palfijn zegt zelf ook dat hij deze Description 

anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération laat voorafgaan aan het traktaat 

over de monsters zodat de lezer een goed beeld zou hebben van de baarmoeder en de andere 

vrouwelijke voortplantingsorganen. Wat Palfijn nu concreet te vertellen heeft over deze duistere 

delen zien we in volgend hoofdstuk. 
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Ontleedkundige beschryving van de 

vrouwelyke deelen die ter voortteeling 

dienen 

De beschrijving van de vrouwelijke voortplantingsorganen die in 1708 was verschenen met het Traité 

des monstres verschijnt pas zestien jaar later, in 1724, in het Nederlands. Het traktaat is gedrukt in 

Gent, maar wel voor de uitgever Johannes Du Vivie in Leiden. Volgens Michel Thiery schreef Palfijn 

dit werk in het Frans “om de jeugdige lezer niet te verderven”.1 Thiery lijkt hier Palfijn te citeren, maar 

dit citaat heb ik niet, noch Roger Blondeau die de recentste en meest uitgebreide biografie van 

Palfijn publiceerde, gevonden. Volgens Blondeau schreef Palfijn dit werk al vroeg, misschien zelfs 

vóór 1700, maar durfde hij het niet naar de drukker dragen omdat hij de materie te kies vond voor 

een volks publiek. Blondeau stelt dat Palfijn er over verteld had aan Franse vrienden en dat een 

Parijse chirurgijn aandrong om het te publiceren.2 Blondeau baseert zich hier op een korte inleiding 

van de uitgever in 1708: 

“L’auteur de ce petit ouvrage, Ami lecteur, est Flamand de nation, il l’a composé 

premièrement en sa langue maternelle, et ayant ensuite été prié, par un Chirurgien François 

de ses amis de le traduire en François, Lange qu’il possède peu, il n’a pû luy refuser ce plaisir, 

en voilà assés pour faire excuser les fautes que vous trouverez en le lisant.”3 

De uitgever excuseert zich hier aldus voor de fouten die er in het traktaat kunnen staan. Deze 

inleiding hoort echter bij het naar het Frans vertaalde werk over de monsterkinderen dat in 1708 ook 

werd gepubliceerd. Concrete aanwijzingen wanneer Palfijn dit werk heeft geschreven en waarom hij 

het pas in 1724 in het Nederlands liet publiceren zijn er dus niet. In de Republiek was nochtans al 

veel onderzoek gebeurd naar de vrouwelijke voortplantingsorganen. Onder andere Jan 

Swammerdam (1637-1680), Reinier de Graaf (1641-1673) en vader en zoon van Roonhuyse hadden 

er onderzoek naar gedaan en werken over gepubliceerd. De Graaf ontdekte bij nauwkeurig 

onderzoek de kleine blaasjes rond de eicel, ofwel de Graafse follikels. De reden waarom Palfijn’s 

werk pas laat in het Nederlands verscheen, is misschien omdat er wat tegenkanting kwam in Gent; 

het Nederlandse traktaat was er immers wel gedrukt maar kon enkel bekomen worden in Leiden. Het 

‘Collegie der Medicyne’ bood mogelijk weerstand omdat Palfijn leraar was aan hun heelkundige 

school en zijn leerlingen alsook de Gentse chirurgijns zijn werken lazen. Bovendien schreven 

Swammerdam en de Graaf hun werken in het Latijn; deze materie toegankelijk maken in de volkstaal 

was dus waarschijnlijk het grootste probleem. 
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De Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling dienen bestaat uit 

drie delen. Na een opvallende voorrede bespreekt Palfijn vooreerst de externe delen met een 

uitgebreid stuk over de clitoris en het maagdenvlies. Daarna licht hij de interne organen toe waarbij 

de baarmoeder het belangrijkst is. Palfijn voegt ten slotte voor hij over de maandstonden spreekt 

nog een hoofdstuk toe uit de Nieuwe ontleedkundige aanmerkingen over de Beenen, over hare 

ongemene Ziekten, en over eenige ander onderwerpen van Jan Joseph Courtial. Dit hoofdstuk handelt 

over een kind dat buiten de baarmoeder is gevonden.4 Over Courtial is weinig meer bekend dan dat 

hij “Raad en gewoon Geneesmeester van den Kooning” was in Toulouse.5 

Voorrede 

In vorig hoofdstuk hebben we gezien dat Palfijn een duidelijke link legde tussen monsterkinderen en 

de vrouwelijke voortplantingsorganen. Deze toon houdt Palfijn ook onmiddellijk aan in zijn voorrede: 

“Hoewel dat de Ontleeders zeer zyn verdeeld, over de wys, op dewelke dat de Voortteeling 

geschied; soo komen sy niet te min alle eenparig overeen, dat de Gedrogten, al zo wel als de 

Kinderen, welke dat van een natuurlyke gestelte zyn, gemeenlyk een seekeren tyd lang in de 

Lyfmoer zyn beslooten, alwaar dat sy voedsel ontfangen tot datse volkomen ryp zyn, wanneer 

dat sy buiten de Lyf-moer werden gestooten, even eens als de Kinderen die natuurlyk zyn 

gesteld.”6 

Palfijn’s voornaamste zorg is hier aldus dat de “gedrogten” groeien in de baarmoeder en daar gevoed 

worden tot hun geboorte. In tweede instantie zegt hij dat dit hetzelfde is bij gewone kinderen. We 

zien hier opnieuw de belangrijke stelling van Licetus in 1616 dat monsters geen teken zijn van God; 

ze hebben net als gewone kinderen natuurlijke oorzaken. Op de kopergravure in de inleiding zien we 

ook duidelijk dat de link met monsterkinderen wordt gelegd. 
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Figuur 10: Voorblad van de Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling dienen 
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Op deze afbeelding zien we vooreerst, net als op het schilderij van Norbert Sauvage over de dissectie 

van de monsterkinderen, opnieuw verwijzingen naar de groeiende kunst van de chirurgie. Vrouwe 

Medicina, de centrale figuur, toonde op het schilderij “dat men in een rijpe, vigoreuse, of stercke 

jonckheyt in die jaren, meer konst, en verstandt heeft, als in den hoogen ouderdom”.7 Het nut van de 

heelkunde wordt alsook opnieuw getoond door de haan die de waakzaamheid van de chirurgie 

verbeeldt. We zien ze op de staf van Vrouwe Medicina en onderaan in het midden. Ook zien we de 

slang, traditioneel gelinkt aan de Griekse god van de geneeskunde Asklepius, linksonder en onder het 

boek met het opschrift “Description anatomique des parties de la femme qui servent a la 

generation”. Ten slotte zorgen de antieke figuren op de afbeelding voor prestige en uitstraling van 

Palfijn zelf en zijn chirurgie. Naast deze zaken merken we vooral op dat Palfijn monsters hier verbindt 

met de vrouwelijke voortplantingsorganen die hij beschrijft in zijn werk. Rechts zien we tekeningen 

van enkele monsters en helemaal links zien we een monster op sterk water. Monstergeboortes 

werden op deze manier vaak bewaard in een rariteitenkabinet, een verzameling van allerlei vreemde 

en zeldzame voorwerpen. We kunnen hier aldus besluiten dat Vrouwe Medicina niet enkel staat voor 

de jeugdigheid van de chirurgie, maar tegelijkertijd aantoont dat de chirurgie de ‘secrets of women’ 

blootlegt. In navolging van Park stellen we dat vrouwen de mysteries van de natuur verbeelden8; 

voor Palfijn de mysteries die gebeuren bij de vrouwelijke voortplantingsorganen en een invloed 

hebben op de foetus. Bij Palfijn ontstaat hier een ware wisselwerking. Hij wil enerzijds de vrouwelijke 

voortplantingsorganen blootleggen omdat daar vreemde zaken gebeuren, maar de vrouw en haar 

voortplantingsorganen geven de chirurgie van Palfijn anderzijds prestige want hij claimt om deze 

geheimen te kunnen blootleggen. Voor Palfijn is dit absoluut noodzakelijk; we zien dit bijvoorbeeld in 

de twee taferelen die zich links en rechts in de achterkamers afspelen. Op beide zien we een vrouw 

die aan het bevallen is, maar voor Palfijn is dit sowieso ellende. De zwangere vrouw aan de linkse 

kant lijkt de wanhoop nabij en de vrouw aan de rechterzijde lijkt vastgehouden te worden door de 

twee andere figuren. 

Voor Palfijn is het onontbeerlijk dat de vrouwelijke voortplantingsorganen worden beschreven. Dit 

zien we ook in de rest van zijn voorrede. Hij begint zijn traktaat met een heldere boodschap; de lezer 

moet een duidelijk beeld hebben van de vrouwelijke voortplantingsorganen omdat ze zorgen voor 

alle ellende in de wereld: 

“...zo zullen wy een Beschryving doen [...] van die Deelen welke dat aan de Vrouwen 

duisenden van Elenden toebrengen, die de Mannen op duisentderlei wyse ontzeenuwen; 

welke maaken dat de Vrouwen, die van haar zelven swak en zonder Wapenen zijn, over de 

dapperste Mannen Zeege-pralen, die veele en zeer magtige Koningen ter neer gebonst, 

overwinnende Keisers bedorven, wyse Personagien tot Zotten gemaakt, de Geleerde 

bedroogen, de Voorzigtige verleid, de Gesonde in schandelyke Ziektens gestort, de Ryke van 

haren Rykdom berooft, en de berugtste Helden hebben ter needergevelt, welke dat d’oorzaak 

zyn van het meerendeel van onse hart-zeeren, zo wel als van onse vermaaklykheeden: en ik 

                                                           
7
 J. Palfyn, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, p. 13. 

8
 K. Park, ‘Dissecting the female body: from women’s secrets to the secrets of nature’, p. 40. 
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derf zeggen, dat schier alle de wanorders die immer op ’s Werelds schouw-toneel zyn 

verscheenen, en welke dat nog alle daagen gebeuren, van die Deelen koomen.”9 

Wat hier bovenal op te merken is, is dat Palfijn geen afkeer toont tegenover vrouwen zelf of hun 

verbeelding die de foetus misvormt. Het zijn net de voortplantingsorganen die vrouwen de 

mogelijkheid geven om de machtigste mannen te overwinnen. Volgens Palfijn vindt men op deze 

plaats de bron van alle ellende; ook de ellende van vrouwen zelf zoals hij hier aangeeft en we ook al 

zagen op de verlossingstaferelen op de vorige afbeelding. Palfijn vertelt vervolgens verder wie al het 

slachtoffer was van deze delen: 

“Deese zelfde Deelen syn het welke den Heiligen Profeet David hebben vervoerd; den Wysen 

Salomon tot Afgodery hebben gebragt; den sterken Samson ter aarden gebonst, en den 

grooten Hercules genoodsaakt tot den Spinrok; en welke dat hebben veroorsaakt de 

verwoesting der Stad Sichem, d’omkering van Troyen, en het verdelgen van veele 

Koninkryken. Dit syn deese Deelen, dewelke, als door heimelyke betooveringen, de 

allervoorsigtigste Mannen tot een slag van Gekheid konnen brengen.”10 

Palfijn haalt de grootste helden uit de antieke en Bijbelse geschiedenis aan om de noodzaak aan te 

duiden waarom ze beschreven moeten worden. Marie Helene Huet argumenteert hier dat de 

vrouwelijke voortplantingsorganen bovenal de bron zijn van allerlei fouten: individuele, politieke en 

historische fouten. Ze bedriegen de zintuigen, de rede en de wetenschap; wat vrouwen verbergen en 

zijn is monstruositeit zelf. Huet stelt in haar onderzoek naar de moederlijke verbeelding dat de 

moederlijke verbeelding de natuur kon corrumperen door monsters te produceren. Het lichaam van 

de moeder kan echter op zijn beurt de verbeelding vertroebelen zodat het monsterlijke wanorde 

brengt in de samenleving, de politiek en de wetenschap.11 In deze zin zorgen vrouwen, door hun 

verbeelding en hun lichaam, voor alle wanorde in de wereld. Palfijn maakt in zijn werk echter enkele 

keren duidelijk dat ook vrouwen het slachtoffer zijn van deze organen. Voor hem is het vooral een 

kwestie van de vrouwelijke voortplantingsorganen te definiëren en hun werking te snappen zodat ze 

kunnen gecontroleerd worden. Palfijn geeft ook onmiddellijk aan dat het in ieders belang is dat de 

vrouwelijke voortplantingsorganen worden gedefinieerd. Zo citeert hij Augustinus en Tertullianus: 

“Al wie onbeschaamd en onkuis tot deese Letteren toetreed, laat hy de schuld en schand, en 

niet de Natuur vermyden; laat hy de daaden van zyn oneerlykheyt opteekenen, niet de 

woorden van onse noodzakelykheyt, waar in dat my een suivere en godsdienstige Leeser of 

Toehoorder het ligtelyk zal quytschelden.” Augustinus, De Civitate Dei.12 

                                                           
9
 J. Palfyn, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, pp. II-II. 

10
 J. Palfyn, op. cit., pp. III-IV. 

11
 M.H. Huet, Monstrous imagination, pp. 56-61. 

12
 J. Palfyn, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, p. I. 
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“Schaam u derhalven over den noodzakelyken uitleg niet. Eerwaardig en niet beschaamd 

makend is de natuur. De wellust, maar niet de gesteltenis heeft den Byslaap besmet.” 

Tertullianus, Boek van de Ziel.13 

Palfijn legitimeert met deze citaten zijn niet voor de hand liggend onderwerp en zo ook de 

noodzakelijkheid van zijn traktaat. Deze citaten wendt Palfijn ook aan omdat zijn werk in de volkstaal 

verschijnt, in het Frans in 1708 en in het Nederlands in 1724, en het aldus voor iedereen toegankelijk 

wordt. Hij wil de indruk vermijden dat hij de voortplantingsorganen met enige wellust beschrijft en 

dat alsook de lezer dit werk met seksuele lust leest. In tegenstelling tot vandaag maakte de lezer toen 

geen duidelijk onderscheid tussen een anatomische beschrijving en verhalen over de vrouwelijke 

geslachtsdelen. Palfijn citeert vanuit dezelfde motivatie ook Clemens van Alexandrië, een kerkelijk 

schrijver uit de tweede eeuw, en Cicero: “Aan woorden zig te Ergeren, is een bewys van ziekte of 

zwakheyt.14 

Palfijn probeert aldus afstand te nemen van de vrouwelijke voortplantingsorganen. Hij wil duidelijk 

maken dat hij geen seksuele lust voelt, maar er met de ogen van een anatoom naar kijkt. In zijn 

zoektocht naar een ideale positie om de vrouwelijke voortplantingsorganen te beschrijven 

onderwerpt hij ze door ze de meest verachtelijke en vieze plaats op de wereld te noemen: 

“...en terwijl datse gelooven, dat by de Vrouwen, deese Deelen vol soetigheid, bekooringen en 

schoonheeden zyn, hoewel dat’er geen leelyker aan het gantse lighaam zyn, datse aan zeer 

veele zeer lasterlyke quaalen onderworpen syn; datse zomtyds door een bedorven bloed, en 

van veele vuiligheeden besmet syn, datse alle daagen door den Pis bevuild en bevogt zyn, 

datse een stinkende en als gezwaavelde lugt van zig geeven, en datse van de Schepper der 

Natuur zyn verzonden, als onwaardig om aangeschouwen te werden, na den verborgenste en 

meest veragtelyksten hoek, van het gantse Lighaam, digt by den Aars en de uitdygsels, en 

welke dat eindelyk uit sig selfs, gelyk als d’algemeene Goot en Riool van’t gantse Lighaam 

zyn.”15 

De vrouwelijke voortplantingsorganen lijken op het eerste zicht zoet en mooi, maar zijn volgens 

Palfijn aldus de meest verachtelijke plaats van het lichaam. We argumenteerden in de voorbije 

hoofdstukken dat Palfijn vooral bekommerd was om de voortplantingsorganen zelf; daar gebeuren 

de vreemdste dingen die derhalve kunnen doorgegeven worden aan de foetus. Ook in dit traktaat 

specifieert Palfijn bij elk orgaan wat er kan misgaan. Hij noemt de voortplantingsorganen de eerste 

bron van alle kwaad en bedrog in de wereld en de meest vieze plek op aarde; dit geeft hem en zijn 

lezers permissie om de geheimen ervan in de kleinste details bloot te leggen, te definiëren en 

uiteindelijk te controleren. Uit zijn voorrede blijkt ook dat Palfijn vooral de voortplantingsorganen 

zelf als de voornaamste bron van ellende beschouwt; voor mannen én vrouwen. Desalniettemin 

heeft dit ook specifieke implicaties voor vrouwen zelf: vrouwen hebben volgens Palfijn enkel macht 
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 J. Palfyn, op. cit., p. 2. 
14

 J. Palfyn, op. cit., p. 1. 
15

 J. Palfyn, op. cit., p. III. 
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via hun geslachtsorganen en vrouwen worden de onderzoeksobjecten van Palfijn’s wetenschap en 

chirurgie.  

Wanneer vrouwen zelf het onderzoeksobject worden van wetenschap heeft dit vooral gevolgen voor 

vroedvrouwen die in de eerste plaats dragers zijn van deze kennis. We denken hier aan Michel 

Foucault en zijn kennis/macht-theorie. Foucault wees er enkele decennia geleden op dat wetenschap 

niet objectief is en het sowieso bepaalde machtsrelaties impliceert. Zo onderzocht hij de groeiende 

gezondheidszorg in de negentiende eeuw en stelde hij dat in de naam van filantropie mensen 

werden geclassificeerd als ziek, gek of simpelweg crimineel.16 Bij Palfijn zien we ook een sterke 

wisselwerking tussen kennis en macht. Zowel Katharine Park als Jacques Gélis wijzen erop dat de 

expertise van vroedvrouwen vaak werd erkend doordat ze zelf van enkele kinderen waren bevallen.17 

Vrouwen worden hier echter zoals Katharine Park ook stelt de onderzoeksobjecten zelf in plaats van 

dragers van deze kennis.18 Dit ondermijnt vooreerst vroedvrouwen die kennis hebben over deze 

zaken, maar zorgt ook voor een machtsrelatie tussen Palfijn en vrouwen wat betreft de kennis over 

hun geslachtsorganen. Cathy McClive stelt bijvoorbeeld dat er veel ambiguïteiten bestonden omtrent 

de vrouwelijke seksualiteit en de zwangerschap. Het was zeer belangrijk om vast te stellen dat er 

werkelijk een kind groeide in de baarmoeder en het dus geen valse vrucht (een ‘mola’) was. De 

ervaringen van toekomstige moeders zelf werd in veel gevallen niet geloofd; het vrouwelijke lichaam 

verhulde volgens velen de waarheid op allerlei manieren.19 Dissectie bood in elk geval de enige 

zekerheid; we denken hier ook aan Vesalius die op de voorpagina van de De Humani Corporis Fabrica 

bewijst dat de vrouw in tegenstelling tot haar bewering niet zwanger was.20 We stellen hier vast dat 

Palfijn met zijn chirurgie de geheimen en dubbelzinnigheden van de voortplantingsorganen wil 

blootleggen, zodat hij nooit voor verassingen komt te staan. Vooral met betrekking tot de kinderen 

die er groeien is dit voor Palfijn heel belangrijk; in plaats van zaken aan te nemen van de moeder zelf 

zoekt Palfijn hoe hij zeker kan zijn over de dingen die hij wil weten. Lynne Tatlock merkt in haar 

onderzoek ook op dat het kind in de baarmoeder de voornaamste zorg is van de ‘chirurgien 

accoucheur’. Vroedmeesters beschouwen een bevalling als geslaagd wanneer het kind levend en wel 

is geboren. De Duitse vroedvrouw Justine Siegemund noemt een bevalling met een dood geboren 

kind in tegenstelling ook succesvol; zij is aldus meer bekommerd om de moeder. Volgens Tatlock zijn 

vroedmeesters meer bezorgd om de voortzetting van hun familie en hun eigen entiteit.21 Bij Palfijn 

stellen we hetzelfde vast. Hij wil via zijn geneeskunde en chirurgie zelf met zekerheid vaststellen of 

een vrouw maagd is, zwanger is en of de foetus in goede omstandigheden groeit. Dit impliceert 

evenwel dat vrouwen het onderzoeksobject zelf worden en dat Palfijn door de kennis die hij vergaart 

macht kan uitoefenen. Wanneer een vrouw zegt dat ze maagd is, kan Palfijn daar immers door zijn 

kennis zelf over oordelen. 
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 M. Foucault, Power-knowledge, pp. 59-62. 
17

 K. Park, Secrets of women, pp. 91-92. + J. Gélis, De boom en de vrucht, pp. 171-172. 
18

 K. Park, op. cit., p. 91. 
19

 C. McClive, ‘The hidden truths of the belly’, pp. 210-212. 
20

 K. Park, Secrets of women, p. 211. 
21

 L. Tatlock, ‘Speculum Feminarum’, pp. 753-757. 
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Vrouwen worden aldus de onderzoeksobjecten zelf van Palfijn’s chirurgie; omdat daar veel kan 

misgaan en ze mannen én vrouwen veel ellende bezorgen, maar ook omdat vrouwen “die van haar 

zelven swak en zonder Wapenen zijn” door hun voortplantingsorganen macht kunnen uitoefenen. 

Het is zodoende de seksualiteit van vrouwen die Palfijn voor de noodgedwongen handeling stelt om 

ze te onderzoeken; de voortplantingsorganen boezemen volgens hem “eerlyke vreese” in. Het 

maagdenvlies is bijvoorbeeld een zeer belangrijk onderwerp in Palfijn’s traktaat. Ook de clitoris, 

waarvan hij beweert dat dit bij sommige vrouwen zo lang is dat ze als mannen door het leven kunnen 

gaan, is voor hem een grote bron van bedrog. Palfijn wendt hier opnieuw zijn chirurgie aan om 

mogelijk machtsmisbruik van vrouwen te ontmaskeren. Door zijn chirurgie moet hij vrouwen zelf niet 

vertrouwen op hun woord, maar kan hij zelf vaststellen hoe de vork precies aan de steel zit. 

We concluderen dat Palfijn zich met alle ogen richt op de vrouwelijke voortplantingsorganen. Ze 

geven vrouwen macht, er kunnen allerlei zaken misgaan waardoor ze mannen én vrouwen veel 

ellende bezorgen, maar bovenal kunnen ze een monster maken van het kind dat er groeit. Palfijn 

balanceert hier derhalve op een fijne lijn. Vrouwen zijn immers zelf vaak het slachtoffer van de 

ellende, zoals een monsterkind, die het hen bezorgt maar ze bezitten volgens Palfijn door hun 

voortplantingsorganen alsook macht. De kennis/macht-theorie van Foucault lijkt hier zodoende zeer 

belangrijk. Palfijn vertrouwt deze zaken niet en wendt daarom zijn chirurgie aan om de 

voortplantingsorganen te doorgronden, er kennis over te vergaren en te definiëren. In dit traktaat is 

hij ook voortdurend op zoek naar externe tekenen van maagden, welke vrouwen een grote 

schaamstreek hebben,... Palfijn verwerft aldus controle door zijn chirurgie omdat het hem zekerheid 

geeft. Hierdoor hoeft hij de vrouw ook niets te vragen over haar zwangerschap of over haar ‘razende 

baarmoeder’. De machtsbalans wordt hier als het ware door de chirurgie van Palfijn overgeheld. De 

‘secret bodies’-problematiek die Katharine Park aldus opmerkte in De Secretis Mulierum is hier 

zodoende nog allermeest aanwezig. De vrouwelijke voortplantingsorganen lijken volgens Palfijn bijna 

een eigen leven te leiden; ze maken monsterkinderen van foetussen en zijn machtsinstrumenten van 

vrouwen. Daarom worden ze tot in de kleinste details blootgelegd en gedefinieerd. 

De externe delen 

Algemeen 

In het eerste deel bespreekt Palfijn de “uitwendige Deelen der Vrouwen, dewelke dienen tot de 

Voort-Teeling”. Dit is volgens hem de “schamelheid” (het schaamdeel), het “heuveltje” (de 

venusheuvel), de “grote kloove” en de grote schaamlippen. Daaronder bevindt zich nog de “kittelaar” 

(clitoris), de “nymphen” (kleine schaamlippen), de “ingang der pisgang” (urinebuis) en de ingang van 

de vagina. Palfijn beschrijft telkens de aard, de grootte, de plaats, het uitzicht, het nut,... van het 

geslachtsdeel. De clitoris en het maagdenvlies worden hier apart besproken omdat Palfijn er veel 

aandacht aan besteedt. 
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Figuur 11: Het schaamdeel van een maagd
22

 

Palfijn beschrijft eerst de venusheuvel en de “groote kloof”. Opvallend is dat hij onmiddellijk een 

onderscheid maakt tussen maagden, vrouwen die veel geslachtsgemeenschap hebben en vrouwen 

die kinderen hebben gehad. Zo geeft hij aan dat je door het “scheuren van’t vorkje” kan zien of een 

vrouw al kinderen heeft gehad. Dit is een kleine scheuring in het perineum23 dat ook kan voorkomen 

bij vrouwen die frequent geslachtsgemeenschap hebben. De “groote kloof” is bij maagden veel 

kleiner en nauwer omdat ze nog niet is uitgerekt door de “venus bataille” (geslachtsgemeenschap) en 

de bevalling van een kind. Zoals we hierboven argumenteerden wil Palfijn zelf zaken over vrouwen 

vaststellen en is hij bekommerd over het bedrog waarop hij zou kunnen stuiten. Daarom zoekt hij zelf 

uitwendige tekenen. Zo haalt hij Adriaan van den Spiegel (1578-1625) aan, een Vlaamse anatoom en 

botanicus die gestudeerd had in Padua.24 Hij beschrijft hoe je uitwendig kan zien hoe groot de 

schaamstreek is. Spigelius heeft ervaren dat vrouwen met een grote mond en ogen, alsook deze die 

dik zijn en grote borsten hebben, een grote “vrouwlykheid” hebben. Platte vrouwen met kleine 

borsten, een kleine mond en spitse kin hebben dan een kleine en nauwe “vrouwlykheid”. Palfijn 

zoekt bij elk deel dat hij bespreekt uitwendige of andere tekenen om een onderscheid te kunnen 

maken tussen maagden, vrouwen die veel geslachtsgemeenschap hebben en vrouwen die kinderen 

hebben gehad. Palfijn beschrijft bijvoorbeeld dat de schaamlippen van maagden aan de uiteinden 

meer gespannen zijn. Over de kleine schaamlippen stelt hij dat ze dun en fijn zijn bij “vrysters” tot 

vijfentwintig jaar; het verschil tussen een maagd en een vrouw die veel geslachtsgemeenschap heeft 

is dus niet te zien. Bij oudere vrouwen die ook kinderen hebben gehad zijn ze dikker en kunnen ze 

doorhangen. De grootte ervan is meestal gelijk aan de vingers van dezelfde vrouw. Bij de urinebuis 

vertelt Palfijn zelfs dat sommigen kunnen vaststellen of een vrouw al dan niet maagd is aan het 

lawaai wanneer ze plast.25 Wanneer Palfijn ten slotte de schede bespreekt, stelt hij de zaken nog wat 

duidelijker: 
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 J. Palfyn, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, Tabel 1, figuur 2. 
23

 Het perineum is de huid tussen de uitwendige geslachtsdelen en de anus. 
24

 L.J. Vandewiele, ‘Spiegel (Spigelius), Adriaan van den, anatoom, botanicus, hoogleraar’, in: Nationaal Biografisch 
Woordenboek. Brussel, Paleis der Academieën, 1981, p. 709.  
25

 J. Palfyn, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, pp. 3-7, p. 17 en p. 19. 
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“In de Maagden, en by de Vrouwen, die het houwelijck weinig gebruiken [...] gelyk als ook by 

de zulke, welke noit kinderen hebben gehad, of die door geen Witte Vloed [gonorroe] zyn 

geplaagt geweest, zyn dese Rimpels van de Schede in meerder getal en meer gedrongen als 

by die gene welke meermalen hebben gekinderd, en by de Hoeren, die haar dikwils inden 

Venus stryd laten vinden, by dewelke datse ongevoelig verdwynen.”26 

Palfijn zegt hier aldus dat bij vrouwen waar de rimpels in de schede verdwijnen ze ofwel hoeren zijn 

of veel kinderen hebben gehad. Ook specifieert Palfijn dat maagden en vrouwen die weinig 

geslachtsgemeenschap hebben een nauwe schede hebben. Zoals we hier stelden zorgt Palfijn dat hij 

het woord van vrouwen niet moet vertrouwen; de zaken die hij wil weten bekomt hij door zijn 

externe tekenen of chirurgie. Zo kan hij zelf uitmaken wie maagd is, wie veel geslachtsgemeenschap 

heeft en wie veel kinderen heeft gehad. 

Een tweede belangrijk punt dat we opmerken bij Palfijn is dat hij bij elk orgaan zaken toelicht die 

kunnen misgaan. Dit zijn ongemakken voor vrouwen zelf, maar ook voor mannen. Zoals we op de 

taferelen zagen in de achterkamers op afbeelding tien kan de bevalling voor veel ellende zorgen. 

Palfijn beschrijft bijvoorbeeld dat het perineum kan scheuren tijdens de bevalling waardoor men een 

“vervaarlyk hol” ziet. Ook moet men er volgens Palfijn steeds op letten dat de zijden van de schede 

elkaar niet raken na de bevalling, want deze zouden zich kunnen dicht lijmen. Dit is blijkbaar een veel 

voorkomend probleem. Palfijn stelt alsook dat de schaamlippen kunnen dicht groeien en verhaalt 

hierbij een voorbeeld van Ysbrand van Diemerbroek (1609-1674), hoogleraar geneeskunde in 

Utrecht.27 Hij kon succesvol een vrouw genezen na het opensnijden van haar schaamlippen. De kleine 

schaamlippen zijn in sommige gevallen ook te lang. Volgens Palfijn komt dit zelden voor in onze 

contreien maar wel in Egypte. Ze worden vervolgens afgesneden omdat ze zo mismaakt zijn. Het 

projecteren van seksuele afwijkingen op exotische vrouwen of volkeren gebeurde zeer vaak in de 

vroegmoderne tijd.28 Dit is nog duidelijker wanneer Palfijn de clitoris bespreekt. De zaken die kunnen 

misgaan bij de vrouwelijke voortplantingsorganen zijn dus een last voor vrouwen zelf, maar ook een 

ongemak of zelfs bedreiging voor mannen. Te lange schaamlippen spreken immers tot de 

verbeelding en schaamlippen die zijn dicht gegroeid maken het ontoegankelijk om zwanger te 

worden. Dit kan misschien nog het best geïllustreerd worden door Palfijn die Licetus aanhaalt. Hij 

stelt dat sommige vrouwen twee “grootte kloven”, dus twee schaamstreken, hebben.29 

Ten slotte beschrijft Palfijn ook bij elk orgaan wat er gebeurt tijdens de “byslaap” of 

geslachtsgemeenschap. Vermits Palfijn steeds toelicht wat er verkeerd kan gaan of hoe men het 

bedrog van vrouwen moet ontmaskeren lijkt het alsof mannen een gegronde vrees moeten hebben 

bij seksuele betrekkingen. Palfijn stelt ze daardoor gerust aan de hand van een citaat van Spigelius: 
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 J. Palfyn, op. cit., p. 23. 
27

 H.D.J Van Schevichaven, ‘Diemerbroeck (Ysbrand van)’, in: Nieuw Nederlands biografisch woordenboek, Leiden, A.W. 
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“Hy [de schede] omhelst en besluit de Roede van alle kanten, en schikt zig na alle syne 

afmetingen, door dit middel gaat syse te gemoed als se kort is, sy wykt aan die lang is, sy 

verwyd zig wanneer datse dik is, en trekt zig in, als se dun is, want den Autheur der Nature 

heeft zodanig aan alle de verschillentheden vande Roede voorsien, dat het niet nodig is om 

met kommer een schede te gaan opsoeken die tot den degen past, maar men vindse door syn 

goedheid overal.”30 

We merken hier ook op dat de schede hier verschillende gedaantes kan aannemen; dit hebben we 

ook al vastgesteld over de voortplantingsorganen in hoofdstuk vijf. Wat hier ook belangrijk is, is dat 

Palfijn toch een duidelijke afstand neemt van seksueel geweld en verkrachting. Dit citaat impliceert 

immers dat geslachtsgemeenschap met elke vrouw en op elk moment mogelijk is. Palfijn wijst er op 

dat de schede zich verwijdt bij seksuele wellust en dat zonder deze verwijding vrouwen geen 

vermaak, maar “groote smert” voelen. Hij verduidelijkt ook dat pasgetrouwde koppels met enige 

wellust geslachtsgemeenschap moeten hebben, want de vrouw kan anders sterven.31 Dit is een 

belangrijk gegeven omdat bij sommigen de opvatting leefde dat een vrouw enkel zwanger kon raken 

als ze ook plezier beleefde aan de geslachtsgemeenschap. Deze opvatting is gestoeld op de 

galenische theorie over de voortplanting; volgens hem dragen vrouwen ook zaad bij aan de vorming 

van de foetus. Dit zorgde er voor dat bij verkrachtingen waarbij de vrouw zwanger raakte men 

bijvoorbeeld beweerde dat ze wel plezier had beleefd aan de seksuele betrekkingen.32 Palfijn neemt 

hier aldus afstand van en benadrukt dat er voor beide seksuele opwinding moet zijn. 

Het maagdenvlies  

Het maagdenvlies of hymen is naast de clitoris een grote zorg voor Palfijn. Deze twee zaken kunnen 

het meest bedriegen. Palfijn’s grootste bekommernis over de maagdelijkheid was dat vrouwen 

kunnen liegen of ze al dan niet maagd zijn. Hij zoekt bij elk orgaan hoe hij verschillen kan zien met 

vrouwen die veel geslachtsgemeenschap hebben of kinderen hebben gehad, maar het maagdenvlies 

zou het ultieme bewijs moeten zijn van een vrouw haar maagdelijkheid. Palfijn stelt in tegenstelling 

vast dat het maagdenvlies “een zaak vol twyffel, duisterheid en onsekerheid” is.33 

Palfijn merkt onmiddellijk op dat noch de antieke medici, noch de hedendaagse het eens zijn over de 

aard, de gedaante en de plaats van het maagdenvlies. Hij citeert enkele medici zoals Reinier de Graaf 

en Ambroise Paré over hun bevindingen maar gelooft enkel de Graaf die stelt dat jonge vrouwen 

vaak bloedingen hebben tijdens een ontmaagding; oudere vrouwen hebben integendeel minder pijn. 

Palfijn vertelt dat hij tevergeefs heeft gezocht naar een maagdenvlies, maar dat hij het maar zelden 

heeft gezien.34 Daarom besluit hij:  

“Maar alle dese Maagdelyke Vliesen en Sluitingen syn tegens de Wetten van den Auteur der 

Natuur, [...] Want hoe zouden wy ons konnen wys maken, dat het was van’t bestuur des 
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Almagtigen, dat ‘er altyd een Vlies is, ’t welk den ingang na de Lyfmoer toesluit en ’t welk op 

d’eerste zamenkomst moet breken, [...] als het zig stelt tegens het inbrengen van de Roede. 

En mids dat het van de schikking van den eersten Meester aller Werken is, dat de Vrouw 

vrugtbaar zy, zo is het waarschynelyk te seggen, dat den Almagtigen de Vrouw niet op die 

wys heeft gemaakt, datse zig moet stellen tegens syn eerste gebod, en tegens syne eerste 

inzigten.”35 

Palfijn stelt aldus dat een maagdenvlies simpelweg tegennatuurlijk is, want dit is tegen de wil van 

God. Dit is voor hem logischer want hij heeft het immers zelden gezien. Er waren alleszins felle 

discussies over het al dan niet bestaan van het maagdenvlies in de zeventiende eeuw. Reinier de 

Graaf was een fervent tegenstander, terwijl onder andere Gabrielle Fallopius een sterk voorstander 

was.36 Als er van nature geen maagdenvlies bestaat, is dit uiteraard een groot probleem voor Palfijn, 

want dit zou het ultieme bewijs kunnen zijn van maagdelijkheid. Hij wil evenwel niet vertrouwen op 

het woord van vrouwen en zoekt daarom naar andere uiterlijke kenmerken. 

Palfijn licht eerst zes uiterlijke tekenen toe die volgens hem “onzeker, beuselachtig en overgelovig” 

zijn. De maagdelijkheid zou ondermeer te meten zijn aan de grootte van een vrouw haar hals of door 

vrouwen bepaalde geuren te laten ruiken. Wanneer ze in dit laatste geval wel of niet plast is ze nog 

maagd. Als laatste citeert Palfijn Albertus Magnus die stelt dat maagden hun schaamdeel altijd 

sluiten.37 Palfijn geeft ten slotte de vier belangrijkste tekenen aan die meer betrouwbaar zijn. Deze 

zijn overgenomen van Melchior Sebizius, een arts uit Straatsburg: 

I. “De tegenwoordigheid van ’t Vlies Hymen.” 

II. “De engte van den ingang der Schede door de zamenvoeging van de Myrten-blad gelyke 

Vlees Heuveltjens.” 

III. “Het uitstorten van Bloed, by d’eerste Zamenkomst.” 

IV. “De Pyn welke de Vrouw gevoeld, in dit eerste treffen.”38 

Palfijn argumenteert dat wanneer het maagdenvlies niet te vinden is bij vrouwen de laatste drie 

tekenen wel kunnen voorkomen. Hij erkent uiteindelijk dat er bij sommige vrouwen een 

maagdenvlies is, maar dat dit kan aangetast worden door de maandstonden, gonorroe of eigen 

aanrakingen van vrouwen. Het tweede uiterlijk kenmerk wordt hierdoor ook minder sluitend. Bij 

oudere vrouwen verslapt de schede ook waardoor de twee laatste tekenen zich alsook minder 

voordoen. Palfijn argumenteert dat deze laatste tekenen voorkomen bij jonge vrouwen met een 

goede gezondheid en niet bij deze die op latere leeftijd huwen.39 Palfijn’s probleem had dus een 

directe betrekking op de maatschappij waarin hij leefde. In Noord-West Europa huwden mannen en 
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vrouwen tussen de vijfentwintig en dertig jaar, lang na hun seksuele volwassenheid.40 Hij verklaart in 

dit verband waarom de maagden in antieke of Bijbelse verhalen wel altijd bloeden, terwijl dit in zijn 

tijd niet meer altijd gebeurt. De proef bij de “dogters van Israel” mislukte volgens hem nooit omdat 

ze veel vroeger werden uitgehuwelijkt; in een tijd (ten laatste vijftien jaar) waarin ze steevast 

bloeden bij de eerste seksuele betrekkingen. Palfijn argumenteert dat de “hedensdaagse dochters” in 

tegenstelling veel later worden uitgehuwelijkt waardoor ze “niet meer in staat zyn om de minste pyn 

te voelen, of om bloed te storten bij d’eerste aannaderingen van hunne nieuw getrouwde Mans”. Hij 

geeft nog mee dat bepaalde zaken zoals een vrouw haar zeden, opvoeding, levenswijze, gestel,... een 

invloed kan hebben of deze tekenen zich al dan niet voordoen.41 

 

    Figuur 12: het maagdenvlies uitvergroot
42

 

Het maagdenvlies is aldus een groot probleem voor Palfijn, omdat dit een sluitend bewijs zou 

moeten zijn van maagdelijkheid. Bovendien vindt hij ook geen enkel uiterlijk teken dat volstrekte 

zekerheid biedt. Hij moet in deze gevallen vertrouwen op vrouwen of vroedvrouwen, maar maakt 

met betrekking tot deze laatste duidelijk dat ze niet genoeg verlicht zijn om er uitspraken over te 

doen. Zoals we hierboven argumenteerden, worden vrouwen en vroedvrouwen hier hun autoriteit 

over hun lichaam ontnomen, omdat ze zelf het onderzoeksobject worden. Dit impliceert voor Palfijn 

dat vroedvrouwen geen kennis kunnen hebben van deze zaken want ze zijn de kennis zelf. Voor 

Palfijn is een vroedvrouw ook simpelweg een andere vrouw die kan liegen over haar of een andere 

vrouw haar maagdelijkheid. Het maagdenvlies zou hier uitsluitsel moeten geven, maar de zaak blijft 

voor Palfijn vol twijfel, duisterheid en onzekerheid. 

De clitoris 

Voor Palfijn is de clitoris hét orgaan dat vrouwen macht geeft en de wereld kan bedriegen. Dit is ook 

het orgaan van de vrouwelijke seksualiteit; daar plaatste God volgens Palfijn de wellust en de 
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onkuisheid van vrouwen. De clitoris werd (her)ontdekt door Gabrielle Fallopius, een zestiende-

eeuwse Italiaanse anatoom die ook de eileiders (‘Fallopian tubes’) ontdekte. Realdo Colombus 

claimde echter dat hij het had ontdekt, maar dit werd zelden of niet erkend. Katharine Park stelt dat 

men de rol in de seksuele opwinding waar Colombus op wees wel erkende.43 Ook Palfijn zegt dat 

Colombus zich valselijk beroemde op deze ontdekking, maar het wel “de liefde of de soetigheid van 

Venus” noemde. Hier vindt men de wellust van de vrouwen en ontsteekt de brand en razernij van de 

liefde.44 

 

Figuur 13: Het schaamdeel van de vrouw met de clitoris (A), zijn voorhuid (B) en zijn twee spieren (H en H)
45

 

Palfijn beschrijft de clitoris net als Fallopius en andere anatomen als een vrouwelijke penis. Het richt 

zich ook op bij seksuele opwinding; het heeft ook een voorhuid en net zoals in de penis ook een eikel. 

Volgens Palfijn verschillen ze enkel in hun lengte. We hebben gezien dat volgens het ‘one-sex model’ 

van Thomas Laqueur de vagina van vrouwen eigenlijk al een inwendige penis was. De schaamlippen 

waren vervolgens de voorhuid van de penis, de baarmoeder dan de balzak en de eierstokken ten 

slotte een inwendige versie van de teelballen. Laqueur stelde dat na de herontdekking van de clitoris 

deze ook in het ‘one-sex model’ werd gepast46, maar volgens Katharine Park werd het hierdoor 

eigenlijk opgeheven. Vrouwen hadden de facto nu twee penissen, maar konden zich bovenal nu voor 
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man uitgeven en seksuele betrekkingen hebben met andere vrouwen. Vrouwen met een grote 

clitoris waren vòòr de late zestiende eeuw een exotisch gegeven. Dit werd ook vaak verward met 

enorme schaamlippen; zoals we hierboven zagen stelde Palfijn ook dat te lange schaamlippen vooral 

in Egypte voorkwamen. Vrouwen met een grote clitoris waren dus uitzonderlijk, maar het besef dat 

de clitoris een normale structuur was bij de vrouwelijke voortplantingsorganen zorgde voor een 

schokgolf. Vooral omdat in Frankrijk ook steeds meer de link werd gelegd met homoseksualiteit. Een 

grote clitoris werd zodoende een politieke en sociale bedreiging omdat vrouwen zich als mannen 

konden voordoen. Ze werden ook een seksuele bedreiging omdat vrouwen konden kiezen met welk 

geslacht ze betrekkingen hadden.47 

Bij Palfijn zien we ook een sterke bekommernis om vrouwen met een grote clitoris en hun 

homoseksualiteit. Hij stelt dat er vrouwen zijn waarvan de “kittelaar” uitermate lang is zodat ze hem 

misbruiken met andere vrouwen. Dit is net wat “Bassa Tribada” deed en waar Martialis een gedicht 

over schreef.48 Palfijn publiceert er een stukje van: 

“Esse videbaris, fateor, Lucretia nobis: 

At tu, pro o facinus! Bassa fututo eras. 

Inter se geminos audes committere cunnos, 

Mentiturque Virum prodigiosa Venus. 

Commenta est dignum T hebano enigmate monstrum 

Hic, ubi vir non est, ut sit adulterium.”49 

 

Volgens een vrije vertaling van Joseph Salemi betekent dit:  

“And so, I guess I naturally assumed that you were what you seemed: a chaste Lucretia. But 

hell no. Why, you shameless little tramp, you were an active humper all the time. You 

improvised, by rubbing cunts together, and using that bionic clit of yours to counterfeit the 

thrusting of a male. Unbelievable. You've managed to create a real conundrum, worthy of the 

Sphinx: adultery without a co-respondent.”50 

Homoseksualiteit en vrouwen met een te grote clitoris waren aldus de grootste bedreiging volgens 

Palfijn. Ze brachten wanorde in de wereld omdat een vrouw zich kon uitgeven voor een man. 

Bovenal was een te grote clitoris ook een seksuele en sociale bedreiging. Katharine Park wijst erop 

dat vrouwen nu simpelweg seksuele betrekkingen met mannen konden afzweren om bijvoorbeeld 

niet zwanger te worden.51 Deze bekommernis zien we ook duidelijk bij Paflijn: 
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“Wel, zoude men ons wel konnen doen geloven, dat het Vrouw-volk zig zou willen wagen om 

negen maanden zo een lastig pak te dragen, om de smerten vande baring uit te staan, en zig 

van sorg, die se op haar hebben om hare kinderen wel op te brengen steeds te knagen, indien 

niet de Maker der natuer een gevoel van zoetigheid en vermaak aan alle de Deelen der 

Vrouwlijkheid had ingedrukt.”52 

Palfijn ervoer aldus een reële sociale bedreiging van de clitoris. Het kon er voor zorgen dat de 

familienaam niet werd verder gezet. Katharine Park stelt alsook dat de seksuele grenzen niet enkel 

door medische of wettelijke autoriteiten werden bewaakt; families en individuen zelf deden dit ook 

om een ideaal huwelijk te kunnen voltrekken.53 In dit licht zien we ook de opmerking van Palfijn 

wanneer hij besluit over het maagdenvlies. De vier tekenen die de meeste zekerheid boden waren 

nog niet sluitend, maar zaken zoals een vrouw haar zeden, opvoeding, gestel en levenswijze konden 

dit wel beïnvloeden. Dit zijn concrete aanwijzingen om een goede vrouw te kiezen zodat de familie 

kan worden uitgebreid. 

Palfijn haalt over de clitoris nog voorbeelden aan van Reinier de Graaf, Diemerbroek en ook Bartholin 

die vertelt over een lange clitoris die zelfs beenachtig werd waardoor de vrouw “hare Liefhebbers” 

hinderde en kwetste. Volgens hem zijn er ook voldoende voorbeelden te vinden bij Leo Africanus, 

Plazzonus, Riolanus,... Riolanus was een zeventiende-eeuwse anatoom aan de medische faculteit in 

Parijs en volgde het aristotelische idee dat hermafrodieten in feite speciale tweelingen waren. De 

materie van de vrouw die bijdroeg aan de foetus was te veel voor één kind, maar te weinig voor 

twee. Volgens Aristoteles waren mannen en vrouwen ook fundamenteel verschillend en had 

iedereen in feite één werkelijk geslacht. Hermafrodieten waren voor veel zestiende en zeventiende-

eeuwse anatomen dan ook een vrouw met een te grote clitoris; al kwam hier wel kritiek op door een 

meer galenische interpretatie waarbij hermafrodieten een tussengeslacht hadden.54 Bij Palfijn zien 

we eerder het aristotelische idee. Vrouwen met een te grote clitoris noemt hij “confricatrices”, 

“tribades” en “hermaphroditen” wat volgens hem ‘man-vrouw’ betekent. Hij stelt zich ten slotte nog 

de vraag of hermafrodieten zaad kunnen produceren via hun clitoris. Palfijn besluit dat dit 

onmogelijk is en dat vrouwen helemaal geen zaad produceren.55 Hij neemt wel in overweging dat het 

vocht in de eierstokken een zaad kan genoemd worden. Wanneer Palfijn over de maandstonden 

spreekt zullen we ook zien dat hij sterke aristotelische ideeën heeft over de voortplanting maar 

balanceert met galenische opvattingen. 

Vrouwen kunnen aldus via hun clitoris of door het gemis van een maagdenvlies bedriegen en de 

politieke en sociale orde doen wankelen. We argumenteren hier evenwel dat Palfijn’s grootste 

bekommernis de voortplantingsorganen zelf zijn omdat zich daar net de bron bevindt. Wanneer hij 

deze kan controleren moet Palfijn niet meer vragen aan vrouwen of ze al dan niet maagd zijn; 

evenmin hij bij twijfel moet vragen welk geslacht ze hebben. We merken hier wel op dat Palfijn in 
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beide gevallen geen sluitende oplossingen vindt. Dit heeft hij voor de andere externe organen wel 

gevonden. Marie Helene Huet stelt in haar onderzoek naar de moederlijke verbeelding alsook dat de 

vrouwelijke voortplantingsorganen de voornaamste bron zijn van individuele, politieke en historische 

fouten. Ze hebben een invloed op de moederlijke verbeelding zodat vrouwen wanorde brengen in de 

maatschappij en de politiek.56 Mijns inziens zijn het de voortplantingsorganen zelf en aldus de 

vrouwelijke seksualiteit die voor Palfijn een grote bekommernis is. In hoofdstuk vijf zagen we onder 

andere dat bij beide monsterkinderen de moeder zich volgens Palfijn niets had ingebeeld. Ook de 

afbeelding, figuur tien, waarmee Palfijn dit traktaat begint maakt duidelijk dat de vrouwelijke 

voortplantingsorganen een foetus kunnen maken van het monsterkind; daar worden ze expliciet aan 

elkaar gelinkt. Palfijn heeft het bovenal ook niet enkel over moeders die bedreigen; het gaat over alle 

vrouwen die via hun voortplantingsorganen kunnen misleiden. Ten slotte zien we ook aan de 

tekeningen die Palfijn bij zijn traktaat publiceert dat al zijn ogen gericht zijn om de vrouwelijke 

voortplantingsorganen in kaart te brengen en te definiëren. We zagen al op de afbeeldingen van het 

schaamdeel van de vrouw, het maagdenvlies en de clitoris dat er geen vrouw op getekend staat; 

enkel de voortplantingsorganen zelf zijn getekend. Ook op het gehele beeld van de 

voortplantingsorganen staat geen vrouw. 

 

 
Figuur 14: de inwendige voortplantingsorganen van een zwangere vrouw met de schede vooraan die uitkomt in 

de baarmoeder en aan beide zijden eileiders en eierstokken.
57
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Figuur 15: De baarmoeder van een vrouw aan de achterzijde
58

 

Lianne McTavish stelt dat Franse zeventiende-eeuwse ‘chirurgiens accoucheurs’ zoals François 

Mauriceau een sterke nadruk legden op goede anatomische kennis van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen bij de obstetrie. Vroedmeesters hadden het probleem dat ze veelal niet 

mochten kijken tijdens de bevalling; via goede anatomische kennis konden ze zich evenwel 

onderscheiden en konden ze ook een ideale hulp zijn bij de verlossing. Op de tekeningen in het 

traktaat van Mauriceau staat een passieve vrouw met haar benen open. Mauriceau argumenteerde 

dat wat normaal verborgen blijft bij vrouwen moest getoond worden in zijn traktaat. Volgens 

McTavish wordt het vrouwelijk lichaam hier geseksualiseerd en letterlijk geopend om er in te kijken; 

er wordt een link gelegd tussen het vrouwelijk lichaam zien en er kennis van hebben.59 Bij Palfijn 

merken we allerminst een seksualisering van het vrouwelijke lichaam op, want enkel de 

voortplantingsorganen zelf zijn getekend. Er is geen passieve vrouw afgebeeld met een geopend 

abdomen en gespreide benen, enkel de delen zelf zijn te zien. Mijns inziens is dit een duidelijk 

gegeven dat Palfijn de precieze plaats en werking van de voortplantingsorganen, los van een vrouw, 

wou snappen want dit gaf precies macht aan vrouwen en had een dubieuze relatie met het kind dat 

er groeide. Voor Palfijn is het aldus geen kwestie om vrouwen zelf te onderwerpen; wel de 

vrouwelijke seksualiteit die voortkomt van hun voortplantingsorganen wil hij controleren. Voor de 

inwendige delen heeft dit vooral betrekking op het kind en speelt de baarmoeder een belangrijke rol. 

In volgend stuk merken we dan ook de grilligheid en zelfstandigheid van de baarmoeder op. 
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De interne delen 

Bij de interne voortplantingsorganen bespreekt Palfijn vooreerst de baarmoeder. Dit orgaan sprak 

steeds tot de verbeelding en Palfijn wijdt er ook een heel stuk van zijn traktaat aan. Daarnaast 

bespreekt hij de eileiders en eierstokken en raakt hij enkele woorden aan over de voortplanting. 

Opnieuw wordt de gedaante, de grootte, de plaats,... van de verschillende organen besproken. Ten 

slotte behandelt Palfijn de menstruatie. Bij deze twee laatste zien we dat aristotelische ideeën sterk 

leefden bij Palfijn, maar dat hij ook veel zaken van anderen opneemt. In het grote debat eind de 

zeventiende eeuw over de voortplanting neemt Palfijn verschillende standpunten in. 

De baarmoeder  

De baarmoeder is zoals Michael Stolberg stelt een bewonderenswaardig orgaan met speciale 

krachten. Het trok sperma van de man aan, maar stootte het ook af; het hield de foetus vast, voedde 

het, maar dreef het ook naar buiten. Het zuiverde alsook het vrouwelijk lichaam van menstrueel 

bloed.60 Ook Palfijn verwondert zich over dit “zeer merkwaardige huis” dat zich vergroot of kleiner 

maakt naar de gedaante van de “inwoonder” en zegt dat het moeilijk te begrijpen is: 

“Waarlyk ’t een Lichaams Deel, dat zeer is onder aangestelt, en op de laagste verdieping 

geplaatst dog van zo groote overweging, dat de verhevenste Verstanden opregtelyk 

bekennen, dat men’er zig mag over verwonderen, maar se niet kan begrypen.”61 

Palfijn argumenteert dat de baarmoeder benen heeft gekregen van de “maker der natuur” omdat het 

als een zeer belangrijk gebouw moet versterkt worden. Dit dient om de foetus goed te kunnen 

onderhouden en om vijanden af te weren. Ian Maclean stelt dat de baarmoeder vanaf de 

zeventiende eeuw een grote bewondering uitlokt bij medici voor zijn rol in de voortplanting. De 

inferioriteit naar het aristotelische idee maakte hier plaats voor een meer positieve notie.62 Bij Palfijn 

zien we ook grote bewondering maar vooral vrees; de baarmoeder lijkt als het ware een eigen leven 

te leiden. 

Palfijn maakt in zijn anatomische beschrijving enkele keren duidelijk dat hij de voortplantingsorganen 

bekeken heeft van koeien, paarden of varkens. Dissectie en anatomie werden zeer belangrijk in de 

vroegmoderne tijd, maar het was zeer moeilijk om vrouwelijke lichamen te verkrijgen. Dit was zeker 

het geval voor zwangere vrouwen die pas na de geboorte van hun kind werden geëxecuteerd. De 

grootste kans om een zwangere vrouw te dissecteren was wanneer een vrouw tijdens de verlossing 

stierf.63 Anatomen steunden daarom voor de inwendige voortplantingsorganen vaak op dissectie van 

dieren. Zo zegt Palfijn: 
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“Het is door de naspeuring van de Deelen der Dieren, datmen te ligter het gebouw en den 

zamenstel van den Mens kent; Insgelijks, sal men de Lyfmoer der Vrouwen beter kennen, na 

dat men die van een Koe heeft beschouwt.”64 

Palfijn bekijkt aan de hand van een volle baarmoeder van een koe hoe een baarmoeder van een 

hoogzwangere vrouw er precies uitziet. Hij doet ook allerhande experimenten zoals de baarmoeder 

in water leggen, het vocht van de baarmoeder koken, het vocht van de eierstokken koken,... Dit doet 

hij in feite niet enkel voor de inwendige voortplantingsorganen. Ook de spieren van de schaamlippen 

van vrouwen vergeleek Palfijn met die van merries en koeien.65 

We merken bij de bespreking van de baarmoeder dezelfde zaken op als bij de uitwendige 

geslachtsdelen. Palfijn maakt opnieuw een onderscheid tussen maagden, vrouwen die veel 

gemeenschap hebben en vrouwen die al kinderen hebben gehad. Daarnaast geeft hij ook een resem 

voorbeelden over welke zaken er kunnen gebeuren met de baarmoeder. De baarmoeder van 

maagden is volgens Palfijn en Reinier de Graaf platter en kleiner dan vrouwen die seksuele 

betrekkingen hebben. Wanneer een vrouw kinderen heeft gehad wordt de baarmoeder nog groter. 

Volgens Palfijn hangt het ook af van de leeftijd van een vrouw en hoeveel kinderen ze al heeft 

gehad.66 

Wat vooral sterk naar voor komt, is dat Palfijn een controle wil krijgen op de vreemde zaken die 

gebeuren in de baarmoeder. Zijn grootste bekommernis is hierbij de foetus, maar het bezorgt 

vrouwen zelf ook een hoop ellende. Vooreerst kan een vrouw een “rasende moer” krijgen. Volgens 

Palfijn wordt het vocht van vrouwen dat vrijkomt tijdens geslachtsgemeenschap in dit geval scherp 

en zout omdat het zich opstapelt in de baarmoeder: 

“Dese is het welke d’inbeelding ontstelt, de geheugenis bederft, dat de reden omver smyt, en 

die tegens de wetten der natuur, des bloedsbeweging tegen houdende, of het doende 

opbruissen, het Vrouw Volk zot en dol, dom, ja selfs verrukt en vervoerd, stout, ja rasend en 

als bezeten maakt.”67 

Een “rasende moer” trad aldus op omdat de baarmoeder steeds verlangt naar 

geslachtsgemeenschap. Palfijn stelt ook dat ze “aan haar een brandende begeerte inblaast om zig 

verlieft met een man te paren”. De symptomen werden vaak verward met deze van epilepsie, een 

beroerte of een depressie. Het idee van een “rasende moer” stamt vooral uit de oudheid, omdat 

bijvoorbeeld Plato het een dier had genoemd dat verlangt naar de voortplanting.68 Galenus stelde 

vooral dat de baarmoeder afzonderlijk kon bewegen; in de vroegmoderne tijd waren er dus 

verschillende opvattingen over de onafhankelijkheid van de baarmoeder.69 Volgens Palfijn had de 
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baarmoeder alsook versterkte ‘benen’, baarmoederbanden waardoor ze verbonden is aan de schede, 

de endeldarm, de blaas,... Het vlies van de baarmoeder omhult deze ook allemaal. Wanneer de 

baarmoeder dus beweegt zijn er ook problemen met andere organen. Palfijn haalt een heleboel 

medische autoriteiten aan (Hippocrates, Averroes, Paré, Licetus,...) om te bewijzen dat de 

baarmoeder werkelijk kan uitzakken. Hierdoor kan ze bijvoorbeeld uit de schede komen. Volgens 

Palfijn gebeurt dit vooral op vochtige plaatsen. Ten slotte onderzoekt hij ook op welke manieren de 

baarmoeder zich helemaal kan omkeren. Wanneer de baarmoeder aldus uitzakt of zich omkeert 

heeft dit grote gevolgen voor de organen er rond. Palfijn verhaalt een geval over een meisje in het 

Parijse Hôtel Dieu dat hierdoor talrijke problemen had met haar darmen en maag. Ten slotte voegt 

Palfijn nog een hoofdstuk bij uit de Nieuwe ontleedkundige aanmerkingen over de Beenen, over hare 

ongemene Ziekten, en over eenige ander onderwerpen van Jan Joseph Courtial, Koninklijke arts in 

Toulouse. Dit hoofdstuk handelt over een kind dat buiten de baarmoeder is gevonden.70 

Bij Palfijn’s talloze voorbeelden vertelt Palfijn nog een opmerkelijk verhaal dat ons iets meer kan 

vertellen over de moederlijke verbeelding. In 1695 was er volgens Palfijn te Parijs een meisje dat al 

enkele jaren zeer ongelukkig was door een man die haar had afgewezen. Een minnaar kon haar 

uiteindelijk troosten, maar ze werd echter zwanger. Naarmate haar buik groeide, wist de hele buurt 

dat ze zwanger was en veroordeelden ze het meisje voor haar wangedrag. Het meisje kreeg grote 

schrik over haar misdaad dat “de vrugt volgende de meening van de moeder” zich aan de 

baarmoeder hechtte. Na negen maanden bleef zij aldus zwanger en kreeg ze waterzucht omdat het 

water in haar baarmoeder bedierf. Het meisje beleefde nog zeven droevige jaren, terwijl haar buik 

alsmaar meer groeide. Uiteindelijk moest ze geopereerd worden om haar van deze ellende te 

verlossen. De chirurgijns vonden in haar baarmoeder “scheer-vlokken, hairen, ongel, beenen en kleine 

blaasjens”. De ouders van het meisje weigerden na haar dood echter een dissectie waardoor 

chirurgijn Prevot samen met Palfijn de baarmoeder afzonderlijk bekeek. Ze vonden er veel water en 

vreemde lichamen in; het haar en de beenderen zaten alsook vast aan de baarmoeder en men 

ontdekte de bovenkaak van het kind, verhard en met een rij tanden.71 Palfijn maakt hier aldus sterk 

de suggestie dat het meisje door haar verbeelding de foetus aan de baarmoeder kon vasthechten. 

Haar schrik zorgde ervoor dat ze uiteindelijk door de buurt niet aan de schandpaal werd genageld. Dit 

impliceert dat moeders een macht hebben, al dan niet bewust, over hun voortplantingsorganen. 

Cathy McClive stelt bij dit voorval dat Palfijn suggereerde dat het meisje door sterke verbeelding en 

vrees haar lichaam dwong om de waarheid te verhullen. Palfijn en Prevot als anatomen ontdekten 

door hun dissectie uiteindelijk wel de waarheid.72 Deze opvatting is in strijd met wat we hier eerder 

vaststelden. We merkten op dat Palfijn zich richt op de voortplantingsorganen omdat dit de bron is 

van alle ellende. Ze geven vrouwen via seksualiteit macht, kunnen een slechte invloed hebben op de 

foetus en zorgen voor allerlei medische ellende. Mijns inziens wijst Palfijn hier ook eerder op de 

kracht van de baarmoeder en dat het dus op de mentale toestand van dit meisje kon ageren. Ook 

wijst Palfijn erop dat dit verhaal “onder alle d’Ongesteldheden die aan de Moer en de Vrugt 
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onderworpen syn, *dit+ een van de seldzaamste en minst gehoordste is, die’er oyt zyn geweest.73 De 

stelling van McClive kan hier aldus kloppen, maar het is volgens Palfijn waarschijnlijk geen vaststaand 

feit dat de moeder zo een sterke invloed kan hebben op haar baarmoeder. Dit kunnen we ook 

afleiden uit wat Palfijn zegt over de baarmoedermond: 

“De Werking door welke dat d’Innerlyke Mond der Moer sig opend en sluit, na de verscheide 

noodzaaklykheeden, is geheelyk buiten ’s Mensen magt, dat zeer wel ter snede dus is 

geschied; want in dien de beweeging van deesen Mond, van den wil der Vrouwen afhing, zo 

zouden’er zeer veele wesen, welke dat door dit middel souden voorkomen om zwanger te 

werden, ongeagt het byslapen, en wel veele zouden goddeloos genoeg syn, om aftedryven en 

uit te werpen, wanneerse maar wilden, daarse van waren bevrugt; ten einde om van 

d’ongemaakken van ’t Zwanger zyn, ontslaagen te wesen, en om altyd in staat te zyn van met 

wellust te konnen voldoen aan d’onversaadelyke begeertens van dit Deel.”74 

Palfijn stelt hier aldus dat vrouwen geen macht hebben over de baarmoeder en stelt dit ook vast in 

medische termen. Hij ziet dat de baarmoedermond gesloten is en zich enkel opent om sperma door 

te laten en om menstruatie, “suigers” (een valse vrucht of molen) en andere vreemde lichamen te 

verwijderen.75 We merken hier niet alleen op dat de baarmoeder dan in feite op zichzelf staat. De 

innerlijke mond van de baarmoeder van het Parijse meisje moest zich aldus openen na negen 

maanden zwangerschap zodat ze kon bevallen; maar dat deed het aldus niet. Wanneer er vreemde 

dingen gebeuren is dit derhalve door de baarmoeder zelf. 

De voortplanting 

Palfijn bespreekt bij de inwendige voortplantingsorganen ook de “trompetten van Fallopius” (de 

eileiders) en de eierstokken. Hier stellen we dezelfde zaken vast als bij de voorgaande delen. Hij 

bespreekt eerst hun gedaante, hun grootte, hun plaats,.... Vervolgens maakt hij een onderscheid 

tussen maagden en vrouwen die veel geslachtsgemeenschap hebben. Ten slotte verduidelijkt hij 

welke vreemde zaken er kunnen gebeuren bij deze organen. Volgens Palfijn zijn de eierstokken van 

vrouwen die seksuele betrekkingen hebben kleiner of groter en zachter of harder dan normaal. 

Palfijn citeert enkele medici die elk een andere abnormale grootte hebben waargenomen van de 

eierstokken: de één was zo groot als een vuist, de andere als een ganzenei en zat vanbinnen vol 

haar,...76 

Over de eierstokken zegt Palfijn dat ze veel zachter, slapper, kleiner en ongelijker zijn dan van 

mannen.77 Michael Stolberg argumenteerde dat er geen sprake was van een ‘one-sex model’ omdat 

anatomen en medici fundamentele verschillen zagen tussen de geslachtsorganen van mannen en 

vrouwen.78 Palfijn ziet de vrouwelijke voortplantingsorganen enigszins als een inversie van de 
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mannelijke. Hij ziet bijvoorbeeld een lijn op de baarmoeder die gelijkaardig is aan deze van de 

balzak79 en ook de clitoris was duidelijk een vrouwelijke penis. We stellen wel vast dat de vrouwelijke 

voortplantingsorganen andere benamingen hebben dan de mannelijke. De eierstokken worden 

bijvoorbeeld nog naar de ballen vernoemd, maar ze worden ook systematisch eieren genoemd. Wij 

zijn hier geneigd de kritieken op Thomas Laqueur te volgen dat er geen eenduidig ‘one-sex model’ is. 

Zoals Michael Stolberg zegt hadden vrouwen een specifiek andere seksuele functie.80 Wanneer 

Palfijn de vrouwelijke voortplantingsorganen onderzoekt, bekijkt hij zelfs de specifieke vrouwelijke 

seksualiteit die totaal verschillend is van de mannelijke. 

Over de voortplanting zelf zegt Palfijn dat hij deze niet bespreekt omdat ze al door vele geleerden is 

beschreven. Toch zegt hij hier enkele zaken over en kunnen we doorheen het traktaat ook enkele 

ideeën oppikken. Vooreerst stellen we vast dat Palfijn de galenische notie van de voortplanting 

geheel verwerpt. Deze stelde dat een vrouwelijk zaad ook bijdraagt aan de vorming van een embryo 

en dat het geslacht van het kind vooral bepaald werd door de plaats in de baarmoeder; rechts voor 

jongetjes, links voor meisjes. Palfijn verwerpt dit uitdrukkelijk en stelt bovendien dat vrouwen geen 

zaad produceren. Volgens hem worden de eieren van de vrouw bevrucht door het “geestachtige deel 

van ’t zaat des mans”. Hij stelt ook geen aderen vast waar het zaad van vrouwen zou moeten 

doorlopen. Hij vindt wel aderen die het menstruele bloed naar de foetus brengen om het te 

voeden.81 We stellen hier aldus vast dat Palfijn een aristotelische notie heeft van de voortplanting. 

Nochtans werden de ideeën van Aristoteles aan het begin van de zeventiende eeuw grotendeels 

verlaten voor een galenische notie van geslachtsverschillen en seksualiteit. Dit betekende onder 

andere dat mannen en vrouwen fundamenteel anders werden gezien.82 Aan het einde van de 

zeventiende eeuw waren er echter sterk uiteenlopende opinies. Enkele medici geloofden dat 

mannen en vrouwen bijdroegen aan de voortplanting; de man door sperma en de vrouw door de 

eierstok. Andere geloofden dat de moeder enkel bijdroeg aan de foetus (‘ovisme’), terwijl anderen 

eerder geloof hechtten aan een actieve rol van het sperma (‘animalculisme’). Daarnaast konden deze 

drie nog verdeeld zijn over het idee dat de mens als een geheel al in de zaad- of eicel zit 

(‘preformationisme’) of dat er een graduele ontwikkeling plaatsvindt (‘epigenesis’).83 Palfijn is hier 

aldus een voorstander van het ‘animalculisme’, maar hij heeft wel een specifiek uitgangspunt voor de 

voortplanting. Volgens hem komt al het leven voort uit eieren. Volgens hem is dit bij vogels met een 

schaal rond omdat ze buiten worden gebroed; bij mensen groeit er geen schaal omdat het kind in de 

baarmoeder groeit. Ook stelt hij dat de planten voortkomen uit eieren, want zaden zijn er 

gelijkaardig aan.84 Dit is althans een opvallende opvatting over de voortplanting omdat de eieren 

toebehoren aan de vrouw; het is een kleine nuance aan de opvatting dat enkel het zaad van de man 

bijdraagt aan het embryo. 
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De maandstonden 

Terwijl Hippocrates op de rol van maandstonden had gewezen bij vrouwenziektes groeide in de 

vroegmoderne tijd eerder de opvatting dat menstruatie exuberante vloeistoffen in het lichaam 

afscheidt. Zo was menstrueel bloed geen eigenheid meer van vrouwen; ook mannen konden door 

allerlei plaatsen bloed verliezen.85 Dit idee zien we ook bij Palfijn, maar hij wijst er in de eerste plaats 

op dat men zich hier moet verwonderen over de macht van God. Hij heeft immers veel meer bloed 

gegeven aan vrouwen dan dat ze nodig hebben. Dit geeft hen de mogelijkheid om ook iemand anders 

in hun lichaam te voeden.86  

Palfijn bespreekt vooreerst de ‘normale’ maandstonden. Vrouwen krijgen deze tussen hun 

veertiende en zestiende en verliezen ze tussen de veertig en vijftig jaar. Dit gebeurt normaal één keer 

per maand tussen drie en zes dagen, maar het kan ook twee of meerdere keren zijn zonder dat 

vrouwen daar hinder van ondervinden. Hippocrates probeerde vast te stellen welke hoeveelheid 

vrouwen normaal verloren, maar volgens Palfijn kan dit niet worden bepaald. Dit hangt af van een 

vrouw haar leeftijd, temperament, lichaamsgewoontes, streek, manier van leven,... Het menstrueel 

bloed komt normaal uit de baarmoeder, maar als er te veel bloed is kan het zich ook afscheiden door 

de ogen, de oren, het tandvlees, de borsten,... De natuur wil zich ontlasten van overtollig bloed, maar 

wanneer de gewone wegen bezet of gesloten zijn dan kiezen ze een andere weg. Dat het menstrueel 

bloed zich natuurlijk afscheidt via de baarmoeder is voor sommige medici een probleem wanneer 

een vrouw zwanger is; overtollig bloed kan immers de vrucht verstikken en een miskraam 

veroorzaken. Volgens Palfijn is dit geen probleem; bloedrijke vrouwen moet men aderlaten zodat het 

bloed weg kan of zoals bloed via allerlei wegen het lichaam verlaat, kan het ook dat het menstrueel 

bloed uit de schede komt en niet via de baarmoeder.87 Palfijn is hier aldus weinig bezorgd over een 

miskraam. Dit lijkt contradictorisch met wat we hier eerder vaststelden. Volgens McClive was het 

vermijden van een miskraam zeer belangrijk; een vrouw mocht geen zware dingen heffen, geen 

warme baden nemen, geen verre reizen doen,...88 We merkten hierboven op dat Palfijn beducht was 

voor bedrog over de zwangerschap of over de maagdelijkheid. Bij de clitoris vermeldde hij dat 

vrouwen seksuele betrekkingen met mannen konden weren en seksueel plezier zoeken bij andere 

vrouwen. Bij de baarmoeder wees hij er ook op dat vrouwen geen macht hadden over de 

baarmoedermond waardoor ze geen zwangerschap kunnen voorkomen of afbreken. Een verklaring 

kan zijn dat Palfijn enkel niet geloofde dat menstruatie tijdens de zwangerschap een miskraam kon 

veroorzaken; het onderwerp dat hij hier behandelt is ook enkel de menstruatie. We merken evenwel 

op dat Palfijn een zeer positieve toon aanhoudt wanneer hij over de maandstonden spreekt in 

tegenstelling tot de andere geslachtsdelen. 

We hebben al opgemerkt dat er aan menstruatiebloed allerlei schadelijke eigenschappen werden 

toegeschreven. Alles wat een menstruerende vrouw aanraakte of bekeek werd aangetast en 
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verging.89 Palfijn beschrijft ook de ideeën die vele auteurs na Plinius hebben gevolgd: wijnen worden 

zuur, zaden worden onvruchtbaar, bijen sterven, koper en ijzer verroest,... Hij zegt er ten slotte over: 

“Indien het Vrouw-volk wist, dat de Wys-geeren en de Genees-meesters, in ernst zo veele 

sottigheeden hebben gelooft, zy zouden reden hebben om’er meede te lachen.”90 

Palfijn neemt hier aldus duidelijk afstand van de negatieve waarden die aan de menstruatie werden 

toegeschreven. Het lijkt erop dat de bederfelijkheid van menstrueel bloed eerder een volksmythe 

werd en dat de filosofen en medici van Palfijn’s tijd er geen geloof meer aan hechtten. Het is immers 

onwaarschijnlijk dat hij zomaar zegt dat vrouwen reden hebben om filosofen en medici uit te lachen. 

Palfijn argumenteert deze zaak zelfs niet; volgens hem is het “tyd verlies omse te verhalen”. Ian 

Maclean merkt in de zeventiende eeuw een soort ‘feministische beweging’ op in medische sferen. 

Hiermee doelt hij op de aristotelische ideeën over de voortplanting die plaats maakten voor een 

eerder galenische notie. Deze impliceert een specifieke seksuele functie voor beide geslachten; elk 

hebben nu een andere fysiologie. Hierdoor werd ook veel minder nadruk gelegd op de 

verderfelijkheid van de menstruatie.91 Ook Michael Stolberg wijst erop dat het idee dat menstruatie 

het vrouwelijk lichaam zuivert van giftige stoffen in de zeventiende eeuw verdwijnt. Er komt een 

eerder positief begrip van de menstruatie; het menstrueel bloed was nu puur en voedend. Het 

voedde de foetus in de baarmoeder en via borstvoeding. Het bloed verwijderde zich iedere maand 

wanneer een vrouw niet zwanger was omdat het zich simpelweg niet kon ophouden in de vaten.92 

Deze opvatting vinden we exact terug bij Palfijn. Het menstrueel bloed is volgens hem bloed uit de 

slagaderen van de baarmoeder. Wanneer een vrouw zwanger is dan voedt het de baby via de 

moederkoek; tijdens de borstvoeding heeft ze hetzelfde bloed nodig om haar kind alsnog te voeden. 

Als een vrouw integendeel niet zwanger is, verwijdert het bloed zich via de baarmoeder uit het 

lichaam.93 Het menstrueel bloed is aldus niet verderfelijk omdat het gewoon bloed is: 

“Hier uit blykt het dat het Maand-stondig bloed, geen vuil uitwerpsel is, nog een bedorven 

bloed, en nog veel minder een zeer quaadaardig bloed, gelyk als veel Menschen zig inbeelden, 

sijnde het stipt van den zelfden aart als het geen dat door het overige lighaam omloopt.”94 

Palfijn duidt er evenwel op dat menstrueel bloed wel kwade eigenschappen kan hebben als het van 

zijn normale substantie is afgeweken. Natuurlijk bloed is volgens de antieken gelijkaardig aan dat van 

een geofferd beest en stremt onmiddellijk. Zo zegt Palfijn ook dat een foetus die verwekt is tijdens 

dat de vrouw menstruatiebloed met “eenige quaadaardigheid” afscheidde hier nadeel kan van 

ondervinden.95 De opvatting dat monsters worden verwekt tijdens de menstruatie waar Ottavia 

Niccoli over spreekt verdwijnt dus niet helemaal, maar is wel afgezwakt door een positief begrip van 
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menstrueel bloed. Zelf gaf ze nochtans aan dat medio zeventiende eeuw men zelfs vergeten was dat 

de theorie ooit heeft bestaan.96 

Geheime kennis 

Over de geheime lichamen waar Katharine Park over spreekt konden we in dit traktaat al veel 

concluderen, maar vroedvrouwen vermeldt Palfijn weinig tot simpelweg niet. De enkele keren dat 

Palfijn over vroedvrouwen spreekt, is dat ze aanwezig waren bij een bepaalde geboorte of hoe 

vroedvrouwen een bepaald fenomeen noemen. Mijns inziens erkent Palfijn op deze manier wel de 

hulp en vakkundigheid van vroedvrouwen bij de bevalling. Hij zegt bijvoorbeeld over een kleine 

scheuring aan de ingang van de schede dat vroedvrouwen dit het “scheuren van’t vorkje” noemen. 

Alsook zegt hij dat vroedvrouwen de baarmoedermond de “krooning” noemen omdat het tijdens de 

verlossing het hoofd van het kind als een kroon omringt.97 Dit wijst er op dat vroedvrouwen enige 

kennis hebben van de bevalling en dus een goede hulp kunnen zijn voor de toekomstige moeder. 

Bovendien merkt Palfijn bij zijn aanmerkingen meestal op dat er één of meerdere vroedvrouwen 

aanwezig waren. Dit zijn altijd gevallen waar vreemde dingen gebeuren bij de voortplantingsorganen 

of zaken mislopen tijdens de bevalling. Palfijn laat hierbij geen enkele keer uitschijnen dat de 

vroedvrouw een schuld had aan het scheuren van het perineum of de geboorte van een 

monsterkind. Lianne McTavish argumenteert dat Franse chirurgijns en geneesheren het er over eens 

waren dat vroedvrouwen zich enkel mochten bezighouden met de verlossing. Ze onderscheidden 

zich op andere manieren; via moeilijke geboortes en specifieke anatomische kennis over de 

vrouwelijke voortplantingsorganen. De ‘chirurgiens accoucheurs’ werden immers vaak niet 

toegelaten om te kijken tijdens de bevalling. Om hun positie daar toch enigszins te legitimeren 

verwierven ze anatomische kennis. Op deze manier konden ze alsnog kijken; er werden bijvoorbeeld 

zeer vaak vrouwen gedissecteerd in het Parijse Hôtel Dieu.98 Bij Palfijn zien we een enkele opmerking 

over de schuld van vroedvrouwen, maar het is bij een citaat van Reinier de Graaf. De Graaf stelt dat 

de baarmoeder zich kan omkeren door de onvoorzichtigheid en onwetendheid van de vroedvrouw; 

wanneer de baarmoeder is vastgehecht aan de moederkoek en de vroedvrouw te hard trekt aan de 

nageboorte.99 

Het feit dat Palfijn weinig zegt over vroedvrouwen leidt ons tot twee belangrijke conclusies. Een 

eerste is dat de plaats van vroedvrouwen, zoals Lianne McTavish argumenteert, bij een normale 

geboorte voldoende geconsolideerd was. Franse chirurgijns aanvaardden deze waardoor er geen 

tegenstand komt tegen vroedvrouwen zolang ze op het terrein blijven die chirurgijns en medici voor 

hen hebben afgebakend. Monica Green wijst er op dat vroedvrouwen niet per se werden 

buitengesloten van de geneeskundige praktijk, maar wel van het produceren van gezaghebbende 

kennis. Volgens Green was deze positie soms helemaal geconsolideerd, maar in sommige tijden ook 

helemaal niet. Wanneer artsen en chirurgijns niet zeker waren van deze positie zien we volgens haar 
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een polemiek tegen vroedvrouwen opduiken.100 Voor Palfijn hebben we aan de hand van de statuten 

van het ‘Collegie der Medicyne’ enigszins een idee hoe de relatie zich verhield tussen dokters en 

chirurgijns enerzijds en vroedvrouwen anderzijds. Over vroedvrouwen staat er: 

“Geen Vrouw-persoonen en zullen haer vermogen voor Vroe-vrouwe uyt-te-geven, ofte het 

Officie van Vroe-vrouwen te bedienen binnen deser stede ende in haer jurisdictie voor al-eer 

dat sy zullen hebben van haerlieder deugdelyck leven van hunnen Pastor gebrocht 

behoorelyck bescheedt, waer naer sy zullen moeten geexamineert worden van de Doctoren 

ten pensioene, ende van’t Collegie, ende de Rechten betaelt hebbende ’t Collegie toe-be-

hoorende, zullen alsdan voor d’Heeren van ’t Magistraet doen den Eedt van getrouwigheyt 

ende deugt-saemheyt: nochte en zullen vermogen eenige purgierende, ofte afdryvende 

medicamenten te geven ofte te ordonneren, nochte cureren de Vrouwe-sieckten op de 

verbeurte van Twintig Guldens.”101 

De Gentse vroedvrouwen moesten aldus eerst wat we vandaag ‘een bewijs van goed gedrag en 

zeden’ noemen, kunnen voorleggen vooraleer ze het examen van vroedvrouw konden afleggen. Dit 

examen gebeurde voor de Gentse dokters en chirurgijns van het college. Hoewel vroedvrouwen 

erkend werden door het college waren ze nochtans niet vertegenwoordigd. De statuten wijzen ook 

aan dat ze van toepassing waren op de dokters, apothekers en chirurgijns die in het bestuur 

zetelden. We kunnen concluderen dat de positie die de dokters, apothekers en chirurgijns in Gent 

voor vroedvrouwen hadden afgebakend waarschijnlijk voldoende geconsolideerd was en er derhalve 

ook geen polemiek ontstond. Dit stellen we ook vast aan de enige keer dat Palfijn beweerde dat 

vroedvrouwen geen kennis hebben van een vrouwelijk geslachtsdeel: het maagdenvlies. Dit was voor 

Palfijn zeer belangrijk omdat het definitief uitsluitsel zou moeten geven over wie al dan niet maagd 

is. Palfijn kon echter geen zekere tekenen vinden waardoor het een gevoelige zaak bleef. Hij zegt 

erover: 

“De Vroed-Vrouwen, welke het gebruik tot Regters en scheids-lieden, over den Maagdom der 

Dogters heeft gestelt, en van de kuisheid der Vrouwen, hebben te weinig verligting van dese 

stoffe, om d’eenige te zyn, aan welke men zig mag vertrouwen om daar van d’uitspraak te 

doen. Men dient in de Ontleedkonst meer verligt als sy te zyn, om zo regtvaardige en 

waaragtige Bescheiden, als dese, dewelke d’oorsaak zyn van het aansien, ende hoogagting 

der Regters, van d’eer der Dogters, van d’ontschuldiging van een Man, en van de rust der 

menslyke Maatschapy te doen. Want daar zyn weinig gesteltenissen in het menslyk lighaam, 

waar van dat de Geneeskundige en de Natuurkenners zo vele Kentekenen hebben gegeven, 

gelyk als sy van den Maagdom in het Vrouwlyk Geslagt hebben gedaan.”102 
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We argumenteerden hierboven dat Palfijn zich hoofdzakelijk richt op de voortplantingsorganen, 

maar dat dit ook impliceert dat vrouwen de onderzoeksobjecten zelf worden van medische kennis. 

Vroedvrouwen als dragers van kennis over de verlossing of de geslachtsorganen worden hier 

zodoende van uitgesloten. Vroedvrouwen zijn volgens Palfijn hier ook eerder vrouwen die kunnen 

liegen over hun of andere vrouwen hun maagdelijkheid. Palfijn wendt hier zijn chirurgie aan zodat hij 

niet enkel meer moet steunen op het woord van vrouwen over hun maagdelijkheid of zwangerschap. 

Zo worden ze wel enige autoriteit over hun lichaam ontnomen. Dit citaat van Palfijn is dan ook van 

toepassing op de theorie van Monica Green. Zij stelt dat er een tegenreactie komt wanneer vrouwen 

zich op het terrein wagen van de gezaghebbende kennis. Dit houdt vooral het schrijven van boeken 

over medische kennis in. In dit geval zien we bij Palfijn ook een tegenreactie, maar op het gegeven 

dat vroedvrouwen een autoriteit zouden zijn over het vrouwenlichaam en vooral over de 

maagdelijkheid. Hij stelt immers duidelijk dat men niet enkel op hen mag vertrouwen in een 

rechtszaak. Anna Delva wees er op dat vrouwen in de late middeleeuwen vaak optraden als experts 

in rechtszaken.103 Ook voor de tijd van Palfijn is dit aldus het geval; anders zou hij er immers geen 

opmerking over maken. 

Een tweede belangrijk besluit dat we hier maken, of liever een gegeven waar we een groot 

vraagteken bij plaatsen, is dat Palfijn misschien geen verlossingspraktijk had. Dit moeten we met 

enige voorzichtigheid verduidelijken. Het betekent immers niet dat Palfijn geen verloskundige was 

omdat we geen concurrentie opmerken met vroedvrouwen. Bij dit besluit kunnen we drie zaken naar 

voor schuiven. Vooreerst zijn er geen bewijzen van Palfijn’s chirurgijnspraktijk. Roger Blondeau stelt 

zich terecht de vraag van welke inkomsten Palfijn leefde tot hij zich in 1698 definitief vestigde in 

Gent. Hij was ofwel in opleiding te Kortrijk, Gent en Ieper; ofwel bracht hij zijn tijd in Frankrijk door. 

Palfijn kan door deze vele verplaatsingen evenmin een vast klantenbestand hebben gehad. Volgens 

Blondeau bestaat wel de mogelijkheid dat Palfijn door zijn stages in Frankrijk een faam had 

verworven waardoor hij steevast patiënten had wanneer hij thuis was.104 Een chirurgijnspraktijk had 

Palfijn bij momenten naar alle waarschijnlijkheid wel.105 We merken hier evenwel als tweede punt op 

dat Palfijn zelden of in deze traktaten zelfs nooit een voorbeeld geeft van een verlossing die hij zelf 

heeft gedaan. De voorbeelden komen van andere medici en chirurgijns of zijn er die hij heeft 

meegemaakt in Parijs. We kunnen eerder stellen dat Palfijn meer bezig was met het schrijven van 

boeken, zijn connecties in Frankrijk en ten slotte zijn leraarschap aan de Gentse heelkundige school 

dan dat hij een (verlossings)praktijk had. Een derde en laatste punt is dat verschillende biografen van 

Palfijn stellen dat hij wel geregeld de ondeskundigheid van andere chirurgijns aankaartte in zijn 

werken.106 Zoals Lianne McTavish aldus stelt voor de obstetrische traktaten in Frankrijk merken we 

hier op dat Palfijn zichzelf wel profileert en autoriteit toont tegenover andere chirurgijns.107 Een 
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voorbeeld zijn we ook in het werk over de voortplantingsorganen. Palfijn verhaalt een moeilijke 

bevalling die Mauriceau had gedaan in 1695 en waarbij de moeder uiteindelijk na vier dagen stierf. 

Mauriceau had dit verhaal zelf gepubliceerd omdat hij van vele andere chirurgijns de schuld kreeg 

van haar dood. Palfijn neemt in deze kwestie duidelijk het standpunt in van Mauriceau en zegt: 

“en dat de Quaadspreekers, en nevens alle die op de agting en het aansien van Mr. 

Mauriceau nydig waren, gelegentheid namen, van dit Toeval van de Mevrouw, om hem zo 

wel valslyk, als quaadaardig d’oorzaak toe te wyten”108 

We kunnen evenwel ook opmerken dat er een grotere polemiek kon geweest zijn tussen de medici 

en chirurgijns onderling. Toch is het belangrijk dat we hier vraagtekens kunnen plaatsen bij de 

verlossingspraktijk van Palfijn. Hij is vooral beroemd geworden door een Belgisch nationalisme medio 

negentiende eeuw waarbij aan het begin van de staat België moest getoond worden hoe belangrijk 

de Belgen wel (geweest) waren.109 Deze roemden Palfijn vooral voor zijn uitvinding van de verlostang 

waardoor hij nu ook vooral als verloskundige wordt herdacht. Een definitief besluit kunnen we hier 

evenwel niet vormen; bij gebrek aan concrete archieven is dit immers niet mogelijk. Het is wel 

belangrijk dat we hier kunnen aangeven dat er in feite weinig concrete bewijzen zijn. 

Geheime lichamen 

Over de voortplantingsorganen merkten we op dat Palfijn zich met beide ogen hierop richt. Dit 

stelden we in zijn voorrede expliciet vast. We argumenteerden dat de voortplantingsorganen volgens 

Palfijn door drie redenen moeten beschreven worden. Vooreerst geven ze vrouwen macht. Het zijn 

immers deze delen die er voor zorgen dat de “geleerden worden bedrogen, de voorzigtige verleid en 

de gesonde in schandelyke ziektens worden gestort”. Ten tweede zijn de voortplantingsorganen niet 

alleen een bescherming voor de foetus, maar kunnen ze het ook in gevaar brengen. De link tussen de 

vrouwelijke voortplantingsorganen en monsters werd ook duidelijk op afbeelding tien. Ten slotte 

zorgen de voortplantingsorganen ook voor allerlei ellende, voor mannen en vrouwen. Dit werd door 

Palfijn steeds toegelicht wanneer hij besprak wat er kan misgaan met welk orgaan. 

We argumenteren hier dat Palfijn zich vooral richt op de voortplantingsorganen en niet op vrouwen, 

omdat hij net deze onderwerpt in zijn voorrede. Het is de vrouwelijke seksualiteit die Palfijn grote 

parten speelt, maar de bron daarvan is volgens Palfijn bij de voortplantingsorganen te vinden. Voor 

Palfijn als chirurgijn lijkt dit ook de beste en meest voor de hand liggende keuze. Hij kiest ervoor om 

de vrouwelijke seksualiteit in medische termen te begrijpen en zoekt de oorzaken dan ook bij de 

precieze plaatsing, gedaante en bovenal werking van de vrouwelijke voortplantingsorganen. Dit zorgt 

ook voor een wisselwerking. Palfijn kan via zijn chirurgie de voortplantingsorganen helemaal bloot 

leggen, maar dit brengt zijn chirurgie ook prestige bij. Zoals Katharine Park stelt, stond de 

baarmoeder bijvoorbeeld bekend om haar mysteries; het was aldus de ultieme grens van een arts 

zijn verstand.110 We stellen derhalve vast dat de ‘secrets of women’ waar Katharine Park over spreekt 
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minder betrekking hebben op vrouwen, maar eerder op de voortplantingsorganen zelf. Dit merken 

we bijvoorbeeld ook op aan de gravures die bij dit traktaat zijn gevoegd. De biografen van Palfijn 

interpreteerden zijn sterke gerichtheid op de voortplantingsorganen zelf lang als 

verwetenschappelijking van de genees- en verloskunde. Wij interpreteren het hier eerder als een 

sterke bekommernis om de vrouwelijke seksualiteit en wat dit voor gevolgen heeft voor de 

maatschappij. Verwetenschappelijking werd ook steeds gezien als een grote vooruitgang, terwijl we 

aan de hand van Foucault duidelijk hebben vastgesteld dat vrouwen en vroedvrouwen de autoriteit 

over hun lichaam werden ontzegd. Ook Lisa Forman Cody wees er op dat ‘wetenschap’ in de vorm 

van een mannelijke vroedvrouw, natuurfilosofie of bevolkingstheorie de autoriteit over de 

voortplanting overnam.111 

De vrouwelijke seksualiteit speelt Palfijn het meest parten omdat het een maatschappelijke 

bedreiging is. Deze kan hem via de voortplantingsorganen bedriegen. Daarom beschrijft Palfijn de 

voortplantingsorganen tot in de details zodat hij via zijn chirurgie zelf kan vaststellen wat hij wil 

weten. Zo moet hij niet meer naar de zwangerschap of maagdelijkheid van een vrouw vragen; hij 

heeft zelf de uiterlijke tekenen vastgesteld om een oordeel te kunnen vormen. Palfijn is zo bezorgd 

om de vrouwelijke seksualiteit omdat het een sterke sociale bedreiging is. Vrouwen kunnen zich door 

een lange clitoris bijvoorbeeld voordoen als een man. Dit is bovenal ook een familiaal en individueel 

probleem. Palfijn geeft concrete kenmerken van vrouwen aan waarin de tekenen van maagdelijkheid 

zich het meest kunnen voordoen. De vrouwelijke seksualiteit blijft ook een bekommernis. Palfijn 

vindt geen sluitende aanwijzingen voor het maagdenvlies dus de sociale bedreiging is niet afgewend. 

Voor de baarmoeder kon hij wel vaststellen dat een vrouw geen controle heeft over haar 

baarmoedermond. We stellen hier in feite vast dat de vrouwelijke onbedwingbare seksualiteit die we 

in De Secretis Mulierum opmerkten bij Palfijn ook een belangrijke kwestie is. Palfijn probeert er 

evenwel via een medische weg, zijn chirurgie, de vinger op te leggen. 

Het feit dat de voortplantingsorganen een monster, of eender welke andere gedaante, kunnen 

maken van de foetus of dat ze veel vrouwen veel ellende toebrengen is alsook een sociale, en vooral 

familiale en individuele bedreiging. In beiden brengt het de zorg mee om zich voort te planten. Lynne 

Tatlock wees er op dat vroedmeesters bij de verlossing eerder bezorgd waren om het kind, terwijl 

vroedvrouwen een bevalling met een doodgeboren kind maar met een gezonde moeder ook 

succesvol noemden.112 Bij Palfijn zien we aldus ook vooral een bekommernis om het kind en de 

noodzaak om de familienaam verder te zetten. Cathy McClive argumenteert dat er veel 

onzekerheden waren in de vroegmoderne tijd over de zwangerschap, omdat het vrouwelijke lichaam 

de waarheid op talloze manieren verhulde. Daarom werden vrouwen ook vaak niet geloofd als het 

over deze zaken ging.113 Palfijn wendt hier zijn chirurgie aan om deze onzekerheden weg te nemen 

en om zelf steeds een zeker oordeel te kunnen vellen over deze geheime en mysterieuze delen die 
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ten slotte betrekking hadden op een zeer belangrijke sociale bekommernis: zich voortplanten en de 

familienaam verderzetten. 
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Conclusie 

In deze masterproef hebben we Jan Palfijn vanuit een genderperspectief grondig bestudeerd. Aan de 

hand van twee traktaten bekeken we de oorzaken van monsterkinderen en de ‘secrets of women’, 

het dubbelluik van Katharine Park. De Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende de 

wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen,... en de Ontleed-

kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling dienen linkt Palfijn zelf aan 

elkaar door ze in 1708 in het Frans te laten publiceren met het Traité des monstres van Fortunio 

Licetus. Ook dit laatste werk hebben we onder de loep genomen om meer te weten te komen over 

de oorzaken van de monstertweeling Johanna en Theresia. 

We concluderen dat Palfijn geen oorzaken zoals een teveel of tekort aan mannelijk en vrouwelijk 

zaad of de verderfelijkheid van menstrueel bloed meer aangeeft. Over dit laatste stelt Palfijn zelfs 

dat mensen die dit geloven een “zotskap” waardig zijn. Ook over de moederlijke verbeelding vonden 

we geen concrete aanwijzingen. Nochtans wijzen enkele historici er op dat de moederlijke 

verbeelding nog steeds een populaire theorie was in de achttiende eeuw en dat er ook veel debat 

over was. Palfijn stelt wel dat de moeder van de monstertweeling en de moeder van het andere 

gedissecteerde kind zich niets hebben ingebeeld. Een polemiek over dit onderwerp merkten we 

echter allerminst op. We besloten in dit verband dat Palfijn waarschijnlijk wel geloofde in de 

moederlijke verbeelding, omdat Licetus dit aangaf als de voornaamste oorzaak voor allerhande 

monsters. Het werk over de vrouwelijke voortplantingsorganen toonde ons echter duidelijk iets 

anders. Het feit dat Palfijn het Traité des monstres van Licetus samen liet verschijnen met het werk 

over de vrouwelijke voortplantingsorganen wees er vooral op dat de voortplantingsorganen de 

oorzaak zijn van de monsterkinderen. Dat de kinderen zo uit de baarmoeder waren gekomen 

verwonderde Palfijn aldus het meest. Hij kiest er als chirurgijn dan ook voor om via een medische 

benadering de baarmoeder te snappen zodat men monsters in het vervolg kan voorkomen. Het gaat 

hier aldus om controle die voortvloeit uit een grote bezorgdheid om het kind. De verhandeling over 

de bijzondere wegen in ongeboren kinderen heeft Palfijn waarschijnlijk ook geschreven uit deze 

motivatie. 

Een controle die voortvloeit uit een bekommernis om het kind vonden we ook voornamelijk terug bij 

het werk over de vrouwelijke voortplantingsorganen. De geheimen van de voortplantingsorganen 

boezemden een enorme vrees in. Ze konden aldus een monster maken van een kind dat er groeide, 

bezorgden medische ellende aan vrouwen, maar ze waren bovenal een middel waarmee vrouwen 

konden bedriegen. In de eerste plaats is de maagdelijkheid hier belangrijk. Palfijn zoekt allerlei 

externe tekenen zodat hij een vrouw niet om haar maagdelijkheid hoeft te vragen. Via deze tekenen, 

of via dissectie na de dood van een vrouw, wil hij zelf te weten komen of ze nog maagd is of niet. Een 

tweede punt dat Palfijn grote zorgen baarde, is het feit dat vrouwen niet zouden willen zwanger 

worden. Palfijn verduidelijkt ook dat indien God geen plezier had gekoppeld aan de geslachtsdelen 

vrouwen zeker geen “lastig pak” zouden willen dragen. De clitoris is in dit verband de grootste 
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bedreiging omdat dit de facto een kleine penis was. Wanneer deze langer is dan normaal kunnen 

vrouwen seksuele betrekkingen hebben met andere vrouwen. Op deze manier kunnen ze een 

huwelijk of een zwangerschap ontlopen en mannen aan de kant schuiven. De vrouwelijke 

seksualiteit was aldus een grote sociale en familiale bedreiging. De bekommernis om het kind 

vloeide derhalve voort uit de wil om de familienaam verder te zetten. Het al dan niet maagd zijn van 

een vrouw was in dezelfde lijn ook een sociale en familiale bedreiging. We zien dat Palfijn in zijn 

werk over de voortplantingsorganen de voornaamste externe tekenen aangeeft waarmee een man 

toch enige zekerheid kan hebben over de maagdelijkheid van een vrouw. Het is dan ook duidelijk dat 

Palfijn schrijft voor een mannelijk publiek. 

Palfijn kiest er aldus voor om de bedreiging die hij ervaart op een medische manier af te wenden. Dit 

is voor hem als chirurgijn ook een voor de hand liggende keuze. Via zijn geneeskunde en chirurgie 

zoekt hij externe tekenen van maagden, vrouwen die veel geslachtsgemeenschap hebben en 

vrouwen die veel kinderen hebben gehad. Bovenal probeert hij via zijn chirurgie de vrouwelijke 

voortplantingsorganen te snappen en te definiëren. Op deze manier kan hij de zaken onder controle 

houden. Hier zien we ook een wisselwerking; het bestuderen van de vrouwelijke 

voortplantingsorganen geeft de chirurgie van Palfijn ook prestige. Deze bron van monstruositeit, 

ellende en macht blootleggen, zorgde voor groot aanzien. Hetzelfde zien we ook bij de dissectie van 

de monsterkinderen. De onthulling van de vergroeiingen in de monsterkinderen geeft de chirurgie 

van Palfijn prestige maar bovenal ook het Gentse ‘College der Medicynen’ een sterke reputatie. Dat 

de kinderen net vergroeid zijn aan hun voortplantingsorganen speelt hier nog op in. Het prestige dat 

het met zich meebrengt zien we duidelijk aan het schilderij dat van de dissectie is gemaakt en tot 

1848 in de kamer van het ‘College der Medicynen’ hing. 

Over de vroedvrouwen concluderen we dat Palfijn het werk van vroedvrouwen erkent. We zien 

bijvoorbeeld dat een vroedvrouw de monsterkinderen ter wereld heeft gebracht. Ook bij de vele 

voorbeelden in de Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling 

dienen merkten we op dat er vaak vroedvrouwen aanwezig waren. Nochtans waren dit vooral 

voorbeelden van zaken die misgaan tijdens een bevalling. We besluiten echter wel dat Palfijn het 

werk van vroedvrouwen erkent zolang ze op een plaats blijven die voor hen is afgebakend. In Gent 

gebeurde dit door het ‘College der Medicynen’. Deze plaats omvat wel hulp bij de bevalling, maar 

sluit autoriteit over het lichaam of gezaghebbende kennis uit. Dit stellen we vast wanneer Palfijn 

over het maagdenvlies spreekt. In dit verband stelt hij dat vroedvrouwen te weinig verlicht zijn om 

zich uit te spreken over de maagdelijkheid en kuisheid van vrouwen. De chirurgie leent zich hier 

volgens hem veel beter toe. Door de chirurgie van Palfijn worden vroedvrouwen aldus de autoriteit 

over het vrouwelijk lichaam en de zwangerschap ontnomen. We besluiten dat vroedvrouwen in 

plaats van dragers van kennis over de vrouwelijke voortplantingsorganen net het object worden van 

deze kennis. Het feit dat Palfijn zich enkel richt op de vrouwelijke voortplantingsorganen, wat we 

bijvoorbeeld ook opmerkten bij de afbeeldingen, werd traditioneel gelinkt aan de vooruitgang van 

de wetenschap en Palfijn’s grote zin voor wetenschappelijkheid. We stappen af van deze 

teleologische visie en besluiten dat het ook betekende dat vroedvrouwen van deze kennis werden 
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uitgesloten. Ook concluderen we dat de motivatie van Palfijn om de voortplantingsorganen te 

beschrijven niet zozeer een grote wetenschappelijkheid was, maar eerder een poging om controle te 

krijgen op de sociale bedreiging die Palfijn van deze organen ervoer. Zoals we zagen bij Foucault is 

het concept van filantropie bij wetenschap, en hier bij de geneeskunde, aldus ambigue. Een juistere 

omschrijving van de voortplantingsorganen helpt vrouwen bij de ellende die ze ervan kunnen 

ondervinden, maar de motivatie van Palfijn was duidelijk uit grote onzekerheden over de 

zwangerschap en de vrouwelijke seksualiteit en daarnaast door een bekommernis om het kind zelf. 

Ten slotte is het nog belangrijk dat we vraagtekens hebben geplaatst bij de verlossingspraktijk van 

Palfijn. Hij werd lang gekenschetst als een verloskundige die grote dankbaarheid verdiende van alle 

moeders voor zijn uitvinding van de verlostang. We besluiten dat er zeer weinig tot geen bewijzen 

zijn dat Palfijn ook een vroedmeester was. We vonden immers geen enkel voorbeeld van een 

verlossing die hij zelf heeft gedaan. Het beeld van Palfijn als verloskundige werd vooreerst gecreëerd 

in de negentiende eeuw wanneer men in de beginjaren van België belangrijke figuren uit onze 

streken romantiseerde. In de twintigste eeuw werd het levensbeeld van Palfijn opnieuw 

geromantiseerd, maar deze keer vanuit een Vlaams nationalisme omdat hij steeds in de volkstaal 

schreef. Hier werd ook steeds zijn grote wetenschappelijkheid geprezen. In deze masterproef 

maakten we duidelijk dat het beschrijven van de vrouwelijke voortplantingsorganen, dimensies 

afbakenen en definiëren, meer inhoudt dan pure verwetenschappelijking. Palfijn ervoer een sociale 

en familiale bedreiging van de vrouwelijke voortplantingsorganen. Vooreerst omdat het kind niet per 

definitie veilig was in de baarmoeder en het een monster kon worden. Ten tweede omdat het de 

bron was van de vrouwelijke seksualiteit. Maagdelijkheid en zwangerschap waren belangrijke 

kwesties en Palfijn wou er via een medische benadering, zijn chirurgie, de vinger op leggen. 



119 
 

Bibliografie 

Primaire bronnen 

COURTIAL (J.J.). Nouvelles observations anatomiques sur les os, sur leurs maladies extraordinaires, et 

sur quelques autres sujets. Parijs, Laurent d’Houry, 1705, 221 p. 

LICETUS (F.). Traité des monstres, de leur causes, de leur nature, et de leur differences. Leyden, 

Bastiaan Schouten, 1708, 366 p. (editie G. BLASIUS). 

Ordonnantiën ende statuten, gemaeckt bij heer ende weth der stadt Gendt, ende geapprobeert bij 

syne majesteyt, op 't faict van de medicyne, raekende de doctoren, apotecarissen, ende chirurgyns. 

Gendt, Jan Meyer, 1685, 42 p. 

PALFYN (J.). Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende... de deelen van twee kinderen. 

Ghendt, d’Erfgenamen van Maximiliaen Graet, 1703, 95 p. 

PALFYN (J.). Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération. Leyden, 

Bastiaan Schouten, 1708, 128 p. 

PALFYN (J.). Description anatomique de la disposition surprenante de quelques parties externes et 

internes de deux enfants.... Leyden, Bastiaan Schouten, 1708, 72 p. 

PALFYN (J.). Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen. 

Gendt, Johannes du Vivie, 1724, IV + 135 p. 

SAUVAGE (N.). Dissectie van een Siamese tweeling. 1703, Gent, Museum voor de geschiedenis van de 

geneeskunde, [geen inventarisnummer]. 

Secundaire literatuur 

ARISTOTELES. Over voortplanting: vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rein 

Ferwerda. Groningen, Historische uitgeverij, 2005, 230 p. 

BATES (A.W.). ‘Good, common, regular, and orderly: Early modern classifications of monstrous 

births.’ In: Social History of Medicine, 18 (2005), 2, pp. 141-158. 

BATES (A.W.). Emblematic monsters: unnatural conceptions and deformed births in early modern 

Europe. Amsterdam, Rodopi, 2005, 334 p. 

BATES (A.W.). ‘The De monstrorum of Liceti: a landmark of descriptive teratology.’ In: Journal of 

Medical biography, 9 (2001), pp. 49-54. 

BENNETT (J.M.). History Matters: Patriarchy and the challenge of feminism. Philadelphia, University 

of Pennsylvania Press, 2006, 214 p. 



120 
 

BLONDEAU (R.A.). Jan Palfijn: een Vlaams heelmeester in de 17de en 18de eeuw. Tielt, Lannoo, 1997, 

249 p. 

BOCKAERT (N.). ‘Leon Elaut (1897-1978).’ In: Geschiedenis der geneeskunde, 6 (2000), 4, pp. 241-245. 

BOEYNAEMS (P.). ‘Uit het verleden onzer vroedvrouwen.’ In: Het Vlaams Kruis, 31 (1958), 5, pp. 65-

72, pp. 81-85, pp. 118-123 en 32 (1959), 1, pp. 11-12. 

BOUCE (P-G.). ‘Imagination, pregnant women, and monsters, in eighteenth-century England and 

France.’ In: PORTER (R.) en ROUSSEAU (G.S.). Sexual underworlds of the Enlightenment. 

Manchester, Manchester university press, 1987, pp. 86-100. 

BRANS (P.H.). ‘Chirurgyns en chirurgynsgilden in de Zuidelijke Nederlanden.’ In: Biologisch Jaarboek, 

26 (1956), pp. 327-347. 

BROEKAERT (A.). ‘De tijd van Jan Palfijn.’ In: West-Vlaanderen, 9 (1960), pp. 438-441. 

CADDEN (J.). The Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science and culture. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1994, XII + 310 p. 

CAROL (A.). ‘Esquisse d’une topographie des organes genitaux feminins: grandeur et decadence des 

trompes XVII-XIX siecles.’ In: Clio: Histoire, Femmes et Societes, 17 (2003), pp. 203-230. 

CODY (L.F.). ‘The politics of reproduction: from midwives’ alternative public sphere to the public 

spectacle of man midwifery.’ In: Eighteenth-Century Studies, 32 (1999), 4, pp. 477-495. 

CUNNINGHAM (A.). The Anatomical Renaissance: Resurrection of the Anatomical Projects of the 

Ancients. Aldershot, Scolar Press, 1997, 283 p. 

CURRAN (A.) en GRAILLE (P.). ‘The Faces of Eighteenth-Century Monstrosity.’ In: Eighteenth-Century 

Life, 2 (1995), 21, pp. 1-22. 

CURRAN (A.). ‘Afterword.’ In: KNOPPERS (L.L.) en LANDES (J.B.), eds. Monstrous bodies/political 

monstrosities in early modern Europe, Ithaca (N.Y.), Cornell university press, 2004, pp. 227-245. 

DAELS (F.). ‘Jan Palfijn.’ In: Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift, 2 (1927), pp. 28-33 en 3 (1927), pp. 

37-41 en 4 (1927), pp. 53-64 en 5 (1927), pp. 82-86. 

DASTON (L.) en PARK (K.). Wonders and the order of nature 1150-1750. New York, Zone books, 1998, 

511 p. 

DELVA (A.). Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen. Brugge, Genootschap 

voor geschiedenis, 1983, 233 p. 

DECAVELE (J.). ‘Jan Palfyn en de ‘Monstreuselycke Kinderen.’ In: Toerisme in Oost-Vlaanderen, 30 

(1981), 3, pp. 65-67. 



121 
 

DE METS (A.). ‘Geneeskunde studeren in het België van toen.’ In: De Belgische geneeskunde, 

Grimbergen, Byblos, 1984, pp. 11-17. 

DE ROM (F.). ‘Jean Palfyn, l’inventeur des ‘mains de fer’ (1650-1950).’ In: Bulletin de l’association des 

gynécologues et obstétriciens de langue Française, 4bis (1950), pp. 231-234. 

DE SCHAEPDRYVER (A.) et al. Museum voor geschiedenis der geneeskunde van de Stichting Jan Palfyn, 

Het Pand Gent: gids. Gent, Stichting Jan Palfyn, 1995, 63 p. 

EGMOND (F.), JORINK (E.) en VERMIJ (R.). ‘Het veranderende natuurbeeld en de wetenschappelijke 

revolutie.’ In: EGMOND (F.), JORINK (E.) en VERMIJ (R.), eds. Kometen, monsters en muilezels: het 

veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw. Haarlem, Arcadia, 1999, 

pp. 7-20. 

ELAUT (L.). ‘Hoofdmomenten in de structuur van de verlostang, en het aandeel dat Nederlanders in 

de historische ontwikkeling daarvan hebben gehad.’ In: Scientiarum Historia, 7 (1965), 2, pp. 57-91. 

ELAUT (L.). ‘Jan Palfijn, een toerist om der wetenschaps wille.’ In: De Toerist, 29 (1950), 20, pp. 713-

719. 

FOUCAULT (M.). Power-knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977. New 

York, Prentice-Hall, 1980, XI + 270 p. (ed. en vert. door C. Gordon). 

GELIS (J.). De boom en de vrucht: zwangerschap en bevalling voor de medicalisering. Nijmegen, SUN, 

1987, 351 p. 

Gent: 300 jaar geneeskunde. Gent, Rijksuniversiteit Gent: faculteit geneeskunde, 1990, 107 p. 

GREEN (M.). Making Women's Medicine Masculine: The Rise of Male Authority in Pre-Modern 

Gynaecology. Oxford, Oxford University Press, 2008, 496 p. 

GREEN (M.H.). ‘Bodies, gender, health, disease: recent work on medieval women’s medicine.’ In: 

DAHOOD (R.) en MEDINE (P.E.), eds. Studies in Medieval and Renaissance History, New York, AMS 

Press, 2005, 3, II, pp. 1-46. 

GREEN (M.H.). ‘Secrets of women.’ In: SCHAUS (M.). Women and gender in medieval Europe: an 

encyclopedia. New York, Routledge, 2006, pp. 733-734. (Routledge encyclopedias of the Middle Ages, 

14) 

GREEN (M.H.). ‘From Diseases of Women’ to ‘Secrets of Women’: the transformation of 

Gynecological Literature in the later Middle Ages.’ In: Journal of Medieval and Early Modern Studies, 

30 (2000), pp. 5-39. 



122 
 

GREILSAMMER (M.). ‘The midwife, the priest, and the physician: the subjugation of midwives in the 

low countries at the end of the middle ages.’ In: Journal of Medieval and Renaissance Studies, 21 

(1991), 2, pp. 285-329. 

GUTHRIE (D.). A history of medicine. London, Nelson, 1960, XVI + 463 p. 

HOUTZAGER (H.L.). ‘De mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Theorieën over hun bouw en 

functie voor de ontdekking van de Graafse follikel.’ In: Nederlands Tijdschrift voor obstetrie en 

gynaecologie, 103 (1990), pp. 368-372. 

HUET (M-H.). ‘Monstrous Medicine.’ In: KNOPPERS (L.L.) en LANDES (J.B.), eds. Monstrous 

bodies/political monstrosities in early modern Europe, Ithaca (N.Y.), Cornell university press, 2004, 

pp. 127-147. 

HUET (M.H). Monstrous imagination. Cambridge, Harvard University Press, 1993, 316 p. 

JACOBS (A.). De vrouw, haar bouw en haar inwendige organen. Amsterdam, Deventer, 1910, 48 p. 

JACQUART (D.) en THOMASSET (C.). Sexuality and Medicine in the Middle Ages. Cambridge, Polity 

Press, 1988, 242 p. 

JORINK (E.). ‘Van omineuze tot glorieuze hemeltekens.’ In: EGMOND (F.), JORINK (E.) en VERMIJ (R.), 

eds. Kometen, monsters en muilezels: het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de 

zeventiende eeuw. Haarlem, Arcadia, 1999, pp. 89-104. 

KNIPSCHEER (F.S.). ‘Blasius.’ In: Nieuw Nederlands biografisch woordenboek, Leiden, A.W. Sijthoff, 

1927, VII, pp. 138-139. 

LACQUET (A.). ‘Palfijn als anatoom en chirurg.’ In: Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Geneeskunde van België, XII (1950), 6, pp. 428-448. 

LAQUEUR (T.). Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge, Harvard 

University Press, 1990, X + 313 p. 

LEMAY (H.R.). ‘Women and the literature of Obstetrics and Gynecology.’ In: ROSENTHAL (J.T.), ed. 

Medieval women and the sources of Medieval History. Athene, University of Georgia Press, 1990, pp. 

189-209. 

LORENZ (C.). De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Meppel, 

Boom, 2008, 399 p. 

MACLEAN (I.). The renaissance notion of woman: a study in the fortunes of scholasticism and medical 

science in European Intellectual Life. Cambridge, Cambridge University Press, 1980, 119 p. 



123 
 

MATTHIJS (F.). ‘A slice of death: the art of dissection in the Low Countries.’ In: The Low Countries: 

Arts and Society in Flanders and the Netherlands: a yearbook. Rekkem, Ons Erfdeel, 2000, 8, pp. 57-

70. 

MCCLIVE (C.). ‘The hidden truths of the belly: the uncertainties of pregnancy in early modern 

Europe.’ In: Social History of Medicine, 15 (2002), pp. 209-227. 

MCTAVISH (L.). Childbirth and the Display of Authority in Early Modern France. Alderschot, Ashgate, 

2005, XIV + 257 p. 

NICCOLI (O.). ‘‘Menstruum quasi monstruum’: Monstrous Births and Menstrual Taboo in the 

Sixteenth Century.’ In: MUIR (E.) en RUGGIERO (G.), eds. Sex and Gender in Historical Perspective. 

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 1-25. 

PARK (K.). Secrets of Women: Gender, generation, and the origins of human dissection. New York, 

Zone Books, 2006, 419 p. 

PARK (K.). ‘The rediscovery of the Clitoris: French Medicine and the Tribade, 1570-1620.’ In: HILLMAN 

(D.) en MAZZIO (C.), eds. The body in Parts: Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, New 

York, Routledge, 1997, pp. 171-193. 

PARK (K.). ‘Dissecting the female body: from women’s secrets to the secrets of nature.’ In: 

DONAWERTH (J.) en SEEFF (A.), eds. Crossing Boundaries: Attending to Early Modern Women, 

Newark, University of Delaware Press, 2000, pp. 29-47. 

PARK (K.) en NYE (R.A.). ‘Destiny is Anatomy; Review Making Sex: Body and Gender from the Greeks 

to Freud by Thomas Laqueur.’ In: The New Republic, 18 februari, 1991, pp. 53-57. 

PIETERS (J.). De tranen van de herinnering: het gesprek met de doden. Groningen, Historische 

uitgeverij, 2005, 207 p. 

PORTER (R.), ed. Geschiedenis van de geneeskunde. Gent, Academia Press, 2010, VI + 408 p. 

RAES (A.). ‘Het leven en werk van Jan Palfijn.’ In: De Gidsenkring, VIII (1970), 3, pp. 24-30. 

REYNERS (M.M.J.). ‘Aidoia of genitalia externa van de vrouw in historisch perspectief.’ In: 

Geschiedenis der geneeskunde, 1 (1994), 2, pp. 27-31. 

ROGGE (C.L.). De betekenis van Ambroise Paré: mens, leermeester en chirurg (1510-1590). Groningen, 

Haan, 1973, 251 p. 

SALMON (F.) en CABRE (M.). ‘Fascinating women: the evil eye in medical scholasticism.’ In: FRENCH 

(R.) et al. Medicine from the Black Death to the French Disease. Alderschot, Ashgate, 1998, pp. 53-84. 

SAWDAY (J.). The Body Emblazoned: Dissection and the Human Body in Renaissance Culture. Londen, 

Routledge, 1995, 327 p. 



124 
 

SCHOCKAERT (J.A.). ’Jan Palfijn als obstetricus.’ In: Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie 

Voor Geneeskunde van België, XII (1950), 6, pp. 449-468. 

SCHOON (L.). ‘Het vrouwelijk lichaam als historisch slagveld. Sekse, lichaam, politiek en geschiedenis.’ 

In: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 14 (1993), 3, pp. 349-361. 

SCOTT (J.). ‘Gender: a useful category of historical analysis.’ In: American Historical Review, 91 

(1986), pp. 1053-1075. 

SEVENS (T.). Jan Palfyn's leven, werken en verdiensten. Kortrijk, Beyaert, 1889, 106 p. 

SIRAISI (N.). Medieval and Early renaissance medicine: an introduction to knowledge and practice. 

Chicago, University of Chicago Press, 1990, XIV + 250 p. 

SONDERVORST (F.A.). ‘Palfijn, chirurgijn van Vlaenderen.’ In: Belgisch Tijdschrijft voor Geneeskunde, 7 

(1951), 8, pp. 337-348. 

SONDERVORST (F.A.). Geschiedenis van de geneeskunde in België. Brussel, Elsevier, 1981, XII + 316 p. 

STOLBERG (M.). ‘A woman down to her bones: the anatomy of sexual difference in the sixteenth and 

Early seventeenth Centuries.’ In: Isis, 94 (2003), pp. 274-299. 

TATLOCK (L.). ‘Speculum Feminarum: Gendered perspectives on Obstetrics en Gynecology in Early 

Modern Germany.’ In: Signs, 17 (4), 1992, pp. 725-760. 

THIERY (M.). ‘Jan Palfyn (1650-1730) en de ‘ijzeren handen’ van Palfyn.’ In: Tijdschrift voor 

geneeskunde, 9 (2004), 60, pp. 665-667. 

THIERY (M.). ‘Jan Palfyn in een algemeen historisch kader.’ In: VERRESEN (H.), HELLIN (P.) en 

VANDEMAELE (J.). Jan Palfyn 1650-1730: gesworen heel-meester, ontleeder en lector in de heelkonst. 

Tentoonstelling n.a.v. de 20ste verjaardag van het afstuderen van de eerste kandidaat-artsen aan de 

K.U.Leuven, Kortrijk, KUL, 1994, 44 p. 

THIERY (M.). ‘De moeilijke baring door de eeuwen heen.’ In: Tijdschrift voor Geneeskunde, 51 (1995), 

3, pp. 224-227. 

THIERY (M.). ‘Hendrick (ca. 1625-1672) en Rogier (ca. 1650-1709) van Roonhuyse en het 

Roonhuysiaans geheim.’ In: Tijdschrift voor geneeskunde, 59 (2003), 21, pp. 1361-1363. 

THIERY (M.) en GOOSSENS (N.). ‘Embryotomie, een historisch overzicht.’ In: Verhandelingen van de 

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, LV (1993), 2, pp. 89-122. 

THIRY (U.). ‘Jean Palfyn est-il mort pauvre?’ In: Cahiers de la Biloque, 13 (1963), pp. 245-248. 

VANDEWIELE (L.J.). ‘Vergelijkende studie over de collegia medica in België.’ In: Pharmaceutisch 

Tijdschrift voor België, 33 (1956), 7, pp. 145-169. 



125 
 

VANDEWIELE (L.J.). ‘Spiegel (Spigelius), Adriaan van den, anatoom, botanicus, hoogleraar.’ In: 

Nationaal Biografisch Woordenboek. Brussel, Paleis der Academieën, 1981, pp. 709-711. 

VAN DE VELDE (A.J.J.). ‘Jean Palfyn (1650-1730): chirurgien de Gand.’ In: Isis, 43 (1952), 3, pp. 246-

250. 

VAN DRIESSCHE (A.). ‘Het leven van Jan Palfijn.’ In: Verhandelingen Koninklijk Vlaamse Academie voor 

geneeskunde van België, XII (1950), 6, pp. 411-427. 

VAN LAERE (J.). ‘Jan Palfijn, promotor van de verlostang.’ In: VWS-Cahiers, 155 (1992), 4, 16 p. 

VAN LAERE (J.). ‘Jan Palfijn.’ In: Kortrijkse Asklepiaden – geschiedenis van de ‘geneeskunst’ in het 

Kortrijkse, Tielt, 1985, pp. 43-93. 

VAN SCHEVICHAVEN (H.D.J). ‘Diemerbroeck (Ysbrand van).’ In: Nieuw Nederlands biografisch 

woordenboek, Leiden, A.W. Sijthoff, 1914, III, pp. 287-288. 

VAN TYGHEM (F.). Het stadhuis van Gent: voorgeschiedenis, bouwgeschiedenis, veranderingswerken, 

restauraties, beschrijving, stijlanalyse. Brussel, Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren 

en schone kunsten van België, 1978, 2 v. 

VERMEIR (R.), et al. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, Van 

In, 2008, 317 p. 

WIESNER (M.E.). Women and gender in early modern Europe. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1996, XII + 264 p. 

WIESNER (M.E.). ‘Early Modern midwifery: a case study.’ In: HANAWALT (B.), ed. Women and work in 

Preindustrial Europe. Bloomington, Indiana University Press, 1986, pp. 94-113. 

Websites 

Dissectie van een Siamese tweeling (nr: 1980-N). In: 

<http://www.museuminzicht.be/public/collecties/obj_detail/index.cfm?id=msk1980-

N&comment=1>, geraadpleegd op 14.04.2010. 

Fondament. In: 

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016814&lemma=fondament>, 

geraadpleegd op 28.06.2010. 

SALEMIS (J.). Three Sexual Poems by Marcus Valerius Martialis. In: 

<http://www.barefootmuse.com/archives/issue7/salemi2.htm>, geraadpleegd op 3.05.2010. 

Vetenskapliga revolutionen. In: <http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/idehist02-03disc.htm>, 

geraadpleegd op 23.06.2010. 



126 
 

Bijlages 

In bijlage is vooreerst de eerste uitgave van de dissectie van de monsterkinderen toegevoegd, de 

Anatomycke of ontleedkundige beschryving, rakende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en 

innerlijcke deelen van twee Kinderen, de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt zijn onder 

met den Tronck van’t Lichaem, geboren binnen de Stadt van Ghendt op den 28. April 1703. Dit werk is 

in 1703 gedrukt in Gent bij de erfgenamen van Maximiliaen Graet en telt 95 pagina’s. De tweede 

tekst in bijlage is de anatomische beschrijving van de voortplantingsorganen, de Ontleed-kundige 

beschryving van de vrouwelyke deelen die ter voort-teeling dienen. Dit is de tweede druk en de 

Nederlandse vertaling van de eerste versie in 1708. Het is gedrukt in Gent in 1724, maar kon enkel 

bekomen worden in Leiden bij de drukker Johannes du Vivie. Het telt zes pagina’s voorrede en 135 

pagina’s tekst.  

In de bijlages zijn de teksten overgenomen zoals Palfijn ze zelf heeft geschreven en laten drukken. Bij 

een drukfout, zoals drie letters na elkaar, is een [sic] toegevoegd. Ook staan er vaak letters tussen 

haakjes in de originele tekst. Dit betekent dat Palfijn verwijst naar de afbeeldingen. In de tekst staan 

ten slotte pagina’s tussen rechte haakjes om aan te geven dat de volgende pagina begint in de tekst 

van Palfijn. De paginanummers zijn hetzelfde als in zijn orginele werken. 
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Anatomycke of ontleedkundige beschryving 

[p. 1] Rakende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen, 

de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt zijn onder met den Tronck van’t Lichaem, 

geboren binnen de Stadt van Ghendt op den 28. April 1703. 

Waer by gevoegt is de Ontleedkundige Beschryving, aengaende de vremde gesteltenis eeniger 

deelen van een ander Kindt, zijnde een Tweeling, niet min wonderbaer, als in de boven geseyde 

Kinderen, geboren binnen de selve Stadt op den 27. Mey 1703. 

Als mede een seer curieuse Verhandeling van de bysondere wegen, die gevonden worden in de 

ongeboren Kinderen, en waer door het Bloedt circuleert in de selve, anders, als in de bejaerde 

Persoonen. 

Noyt voor desen in’t Nederduyts aen’t licht gebragt. Te Ghendt, By d’Erfgenamen van Maximiliaen 

Graet, inden Engel. 1703. 

[p. 2] Opgedragen aen de seer edele, wyse ende voorsienige heeren, de edele heeren Hoog-Bailliu 

ende Schepenen vander Keure der Stadt van Ghendt door Jan Palfyn, Anatomicus, ende Meester 

Chirurgijn der selve Stadt. [p. 3] M’Her FERDINANDE HIPPOLYTE DELLA FAILLE, Heere van Huysse, 

Audegoede, &c. Hoog-Bailliu der Stadt, ende Casselrye vander Auderburg van Ghendt, Colonel van het 

Koninglijck Regiment Voet-volck der Provincie van Vlaenderen & In de plaetse van den Gouverneur 

van Vlaenderen. M’Her CHARLES MAES, Ridder, Heerde van Noortvelde &c. Jor. THEODOR TRIEST, 

Heere van Meerelbeke, Lemberge, Ruddershove &c. Jor. ANTHONE SERSANDERS, Heere van 

Oudermeere. Jor. GILLIS FRANCHOIS DE LICHTERVELDE. Jor. CHARLES VAN SEVECOTE, Heere van 

Soetschoore. Jor. FRANCHOIS VANDEN BERGHE, Heere van ten Raede. [p. 4] Jor. PIETER BUILLIAME 

BILLET. D’Heer ende Mr. JAN CORNELIS LAMPREEL, Licentiaet in beede de Rechten. Mr. JAN VANDER 

BEKE, Licentiaet in beede de Rechten. d’Heer JAN GRENIER. d’Heer LOUYS DE WULF. JAECQUES BAUT. 

Aen de seer edele, wyse en voorsienige heeren, edele heeren schepenen van de keure 

[p. 5] Edele Heeren. Haer Edelheden als Vaders der Gemeente, wel wetende, hoe treffelijck, ia 

nootsakelijck het is, dat ongehoorde, of seer seltsame saken in de Natuur, principalijck van ’s 

Menschen Lichaem, als het edelste van alle de natuurlijcke wesens in hare vermaerde Stadt 

voorvallende kenbaer souden gemaeckt worden, niet alleen aen hare Onderdanen, maer oock aen de 

Republijcke der Geleerde, en de Nakomelingen, hebben dit willen bevestigen met een 

onwedersprekelijck kenteecken, wanneer haer Edelheden de goetheyt gehadt [p. 6] hebben van my 

bysonderlijck te begunstigen met hare Ordonnantie, dat ick die wonderbare Kinderen, geboren 

binnen dese Stadt, de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt onder met den Tronck van’t 

Lichaem, nu gestorven zijnde, soude Anatomiseren; en het gene ick daer in bysonders soude 

ondecken, dat ick het benevens d’uytwendige gedaente der selver, soo door een Beschryving, als 

door de selve dingen in een Schildery te laten Af-beelden, en in kopere Platen gesneden soud aen’t 

licht brengen. Ick heb haer Edelheden volgens mijn pligt als een getrouw Onderdaen, aenstonts 

gehoorsaemt, en het kleyn Talent dat ick in de Konst van Anatomie bekomen heb, in’t werck gestelt. 

Waer van haer Edelheden soo curieus zijn geweest, dat sy my vereert hebben met hare 

tegenwoordigheyt (gelijck oock gedaen hebben de Heeren van’t Collegie der Medicyne en alle de 

principaelste Medicyns en Chirurgijns deser Stadt.) Welcke Ordonnantie van haer [p. 7] Edelheden 

ick nu g’executeert hebbende, soo is’t dat ick de wonderheden die ick in de voorseyde Kinderen 

gevonden heb, aen haer Edelheden kome presenteren, als een saeck, die soo seltsaem is, datse 

geloof ick in het gansche Univers niet en is te vinden. Soo dat haer Edelheden met regt mogen 
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roemen in hare roemrugtige Stadt te hebben een van de alder-grootste Rariteyten, die’er niet alleen 

in de groote, maer oock in de kleyne werelt te sien zijn. En gelijckerwys d’onvergelijckelijcke Son door 

hare heldere stralen verscheyde uytwerckingen voort-brengt volgens de Lichamen, waer op sy 

ageert; soo sal oock van gelijcken dese incomparabel actie van haer Edelheden, dewyl sy soo Illustre 

en uytstekend is, en gelijck als voortkomende uyt een Son van verstandigheyt, sonder twijffel oock 

verscheyde uytwerckingen voort-brengen, en verstrecken. Eerst aen haer Edelheden tot eenen 

onsterffelijcken naem, aen uwe Onderdanen tot een groot genoegen, aen [p. 8] de Vremdelingen tot 

eene hooge verwondering, en aen my in’t bysonder tot subject om haer Edelheden met een groote 

nedrigheyt over een soo groot ontfangen weldaet te bedancken, en om in’t toekomende in alle 

gelegentheden van mijn Professie, haer Edelheden voorders mijnen geringen dienst aen te bieden tot 

nut van’t Publijck, ten welcken eynde ick met een diep respect verblijve 

Haer Edelhedens. Seer ootmoedige en seer onderdanig Dienaer J. Palfyn. 

Toezang door Mr. P. L. VAN HOVE  

[p. 9] Genees-heer, en Voorlezer der Heel-konst binnen Ghendt, op de ontleed-kundige Beschryving 

&c. uyt-gegeven by JAN PALFYN Ontleder en Heel-meester binnen de selve Stadt. 

Wie raeskalt, datter niets voor ons is overbleven, 

’T geen niet en is gezeit van d’outheid, en beschreven? 

’T Is redenloos, al of den Schepper van’t heel-Al 

Niet nieus op Aerderijk voort-brengen kon, of zal; 

Al of het brein en d’oogh van d’outheid zonder palen 

Had konnen en alleen en alles agterhalen. 

Nogtans ’t Orakel van de Heel-konst stelt het vast, 

Dat ’t leven kort is, en de Konst geduerig wast. 

Dit werdt bevestigt, soo men maer wil onderzoeken 

De menigvuldigheid van nieu-geschreven Boeken. 

Die elk bezonderlijk van niemandt voor-gedagt 

Iets hebben aen het ligt tot voordeel aen gebragt. 

De kortheid van dit klein gezang wil zwaerlijk doogen 

Dat ick hier Man en Stuk en Naem breng voor de oogen, 

De Konst-kronijk die zal haer doen regtmatigheid, 

En balsemen haer Faem tot de onsterfelijkheid. 

Men siet maer wat Palfyn door leerzugt aengedreven 

In sijn ontleding van de Beend’ren heeft gegeven, 

Voor hem had niemandt in het Nederduits oit klaer 

Gewezen hoe de snot gescheiden werdt, en waer 

De zelve in den Neus doorzypelt, door wat wegen 

Dit heeft hy aen den dag zeer treff’lijk voor-gedreven: 

Nu is hy wederom aen’t baren van een Vrugt 

Eerst in sijn Herssen-pan geteelt door yver-zugt: 

Dit Boekje (schoon het klein is) heeft in het bezonder 

Meer ongehoortheid, en meer raerheid, en meer wonder 

Als vele Boeken die geweldiglijk vergroot, 

Niet als een ouden trant behelzen in haer schoot: 

[p. 10] ’T is wonder (dog al lang uitdrukkelijk beschreven) 
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Dat in het Moeders Lijf geteelt zijn, ende leven 

Twee Kinderen aen een verknogt onsplijtelijk 

Den Buik aen Buik, de kruin aen kruin; dog noit gelijk 

Aen dit geval, daer twee wenschepzels aen elkander 

Met tronk aen tronk gegroeit zijn: nog en heeft een ander 

Noit geen ontleding van dit wonder werk begaen, 

En van het innerlijk gestel verhael gedaen: 

Zoo wilt gy tot u wensch des’ wonderen beschouwen, 

Zoo leest dit Boekje, die u alles zal ontvouwen 

Van top tot teen; en roep, ô Godt! Hoe eindeloos 

Zijn al u werken, onbepaelt en grondeloos 

Croont Meester Ian paLfYn ontLeDer 

Explicatie of uytlegging der figuren dienende tot welstandt, ende verciersel vande 

schildery. 

[p. 11] De welcke de Seer Edele Heeren Schepenen vander Keure geordonneert hebben te doen 

maken op’t subject van de voorseyde Kinderen, op dat de posteriteyt, of nakomelingen van het 

wonderbaer gestel deser Kinderen, soude deelachtig gemaeckt worden; en te sien is in de Kamer 

van’t Collegie der Medicyne van dese wijtvermaerde Stadt Ghendt. 

De waerachtige Af-beelding van de wonderbare gesteltenis deser Kinderen na de doodt met alle hare 

inwendige voornaemste deelen in dese Schildery, is verciert met verscheyde Allegorique, of by-

spreuckige Figuren: de welcke iets soo aengenaam hebben, datse de menschelijcke geest opwecken, 

en begeerig maken om te weten, wat sy bedieden, of beteeckenen. ’T Is oock om dese reden, [p. 12] 

dat ick met vermaeck de selve in weynige bladeren met korte woorden sal gaen beschrijven. 

Boven in het midden van de Schildery daelt een Engel uyt den Hemel met een witte satijne doeck, 

vast gehouden van twee deser Figuren: waer op in ’t Latyn met goude Letteren geschreven staen de 

volgende woorden: Deus est mirabilis in operibus suis, to een teecken van de wonderlijcke gesteltenis 

deser Kinderen. 

Eene van de Figuren, die hier nevens geplaetst is op de regte zyde, verbeeldt Apollo, den Godt van de 

Medicyne, en Chirurgie, attentyf, of aendagtig met te aenmercken de wonderheyt van dese 

Kinderen: hy is geseten op een wolck, hebbende het hooft omringt met blinckende stralen, om te 

toonen dat het de Son is, de welcke door hare hitte de Natuur in’t algemeent verwarmt, en in’t 

bysonder de kragt geeft aen de Dieren, aen de Kruyden, aen de Mijnstoffen, en aen de Meteores, of 

verhevelingen: waer van men sig bedient in dese Professien, tot genesing van de sieckten. ’T Is het 

gene Ovidius uyt-gedruckt door dese twee Verssen: 

Inventum Medicina meum est, opiferque per orbem Dicor, & herbarum subjecta potentia nobis. 

Desen Godt houdt in sijn handt een Harpe, het instrument, ’t welck de Vrede beteeckent, die soo 

nootsakelijck is tot de Konsten, en wetenschappen. De kleeding van Apollo is soodanig, datse ligt kan 

verandert, of verwisselt worden om daer door te kennen te geven, dat hy Presideert, of voor-sit niet 

alleen aen de Medicyne, en de Chirurgie; maer oock aen de Poësie, of Digt-konst, en aen de Musijck. 

De Figuur, die men onder Apollo siet aen de slincke zyde, verbeeldt de Chirurgie, of Heel-konst, 

afgebeelt [p. 13] in gedaente van een Ionckvrouw, wel gemaeckt, en in eene verhevene Majesteyt, of 

hoogmagtigheyt. Men heeftse aldus geschildert, om te toonen, dat men in een rijpe, vigoreuse of 
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stercke jonckheyt in die jaren, meer konst, en verstand heeft, als in den hoogen ouderdom, die 

meest altijt vergeselschapt is met swaermoedigheyt en swackheyt. 

Het hooft van dese Vrouw, omringt met blinckende stralen sittende op een wolck, vertoont 

d’uytstekendheyt van haer oorspronck volgens de gedagte van de Wijseman: Altissimus de celo 

creavit Medicinam &c. Men siet aen haer gelaet, datse een groot genoegen heeft over de groote 

goetheyt, die haer Edelheden gehadt hebben van dese Schildery te laten maken, niet alleen om dat 

de posteriteyt sal deelagtig gemaeckt worden van soo een wonderbare saeck; maer oock om datse 

dinen sal tot verciersel van de Kamer van’t Collegee der Medicijne, ’t welck hare Schole is. 

Sy wijst oock met haer regte handt na de voorgeseyde woorden, om een yder die dese Schildery 

komt sien, tot eene hooge verwondering te bewegen. Het oog, dat men siet in de selve handt, leert 

ons, dat den Chirurgijn al tastende (om soo te spreken) in’t gene hy doet, maer dat sijne Operatien, 

of handt-wercken meest alle blijckelijck, seker, en onfaelbaer zijn, gelijck d’Italiaensche Digter 

Palingenius seer wel heeft uyt-gedruckt in sijnen Zodiac, of Son-weg: Chirurgie certior est ars, Nam 

quid agat certum est & aperta luce medetur. 

Sy heeft in hare slincke handt den stock van Esculapius, in gedaente van een scepter, of Koningstaf, 

tot teecken van de redelijcke authoriteyt, of gesag, diese moet hebben over de siecken wanneer’s 

hun doet [p. 14] begrijpen de nootsakelijckheyt van de Operatien te lijden. De knoopen die men siet 

in desen stock, beteeckenen de difficulteyten, of swarigheden, die men moet uytstaen om tekomen 

tot perfectie, of volmaecktheyt van de Konst. De Slange en beteeckent niet alleen, dat het salutair, of 

heylsaem vlees van dit kruypende Dier in de compositie of mengeling van de Antidoten, of tegen-

giften komt; maer oock dat alle de applicatien, of toepassingen van de Chirurgie nergens anders toe 

en strecken, als tot vernieuwing van de gesontheyt, gelijck de Slangen alle somers vernieuwen van 

haer huydt: ende eyndeling dat de gene, die dese Konst oeffenen, voorsigtigheyt noodig hebben, 

waer van sy het Symbolum, of waerteecken is. 

De Boecken van Hippocrates, en Galenus, waar op sy steunt; getuygen genoegsaem dat indiense 

geluckiglijck ten eynde raeckt van ‘t gene sy aengenomen heeft, niet en geschiet als door den raedt 

van dese wijse, en ervaren Autheuren, tot onderscheyt van d’Empirici, of Proefkundige; de welcke in 

‘t gene sy doen, niet en volgen nog methode, of leer-weg, nog authoriteyt, of gesag. Al-hoe-wel dat 

het kleedt van dese jonge Vrouw van een purper koleur is, soo en is dat niet soo veel tot 

beteeckening van ‘t koleur van ‘t Bloedt, dat sy dickwils genootsaeckt is te storten, gelijck ‘t gemeene 

Volck soude konnen dencken, als wel om daer te toonen dat sy niet min yversugt, en liefde en heeft 

om de Armen bij te staen, soo wel als de Rijcke, in de alder besmettelijckste sieckten. 

De doos, die de Chirurgie by haer heeft, is vol van eenen kostelijcke Balsem, waer van sy sig bedient 

tot genesing van de wonden; en den Haen die aen haer zyde staet, behalvens dat het een met de Son 

[p. 15] opstaende Dier is, dat men aen Apollo en Esculapius opofferde, soo is hy oock het Symbolum, 

of waerteecken van de wackerheyt, of waking, een qualiteyt ten hoogsten nootsakelijck voor de 

Chirurgyns. 

De Figuur, die tegen over Apollo gevonden wort, aen de slincke zyde, is de Genie, of verstandigheyt 

van de Chirurgie. Men heeft die uitgebeeldt als eenen Iongeling by na naeckt, met vleugelen aenden 

rug, om te toonen dat hy verheven is boven’t gemeen der Konsten door de nuttigheyt van sijn 

Inventien, die voor object, of voorwerp hebben het alder-edelste van alle natuurlijcke wesens; en om 

te kennen te geven dat hem niet en moet verwerren in sijne reflexienn, en dat het in dien tijdt is, dat 

het Bloedt meer geesten voortbrengt, als in den ouderdom, en oock met meerder rassigheyt op-
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klimmen na de herssenen om middelen uyt te vinden die hem leyden tot de verscheyde eynden die 

hy sig voorstelt. 

’T Is in desen sin, dat eenen hedendaegschen Autheur geseyt heeft, dat de Genie is een geluckige 

gesteltenis van de geest, die men verschuldigt staet aen de Natuur, en die hem bequaem maeckt om 

veerdiglijk, en scherpsinniglijck vele dingen in te beelden, ten eynde van te gelucken, in het gene by 

aengenomen heeft. 

De brandende vlam, die desen Iongeling op’t hooft heeft, beteeckent den yver, of de couragie, waer 

mede men moet aengedaen zijn om noyt aft te wycken van den aerbeydt, die men doen moet, 

wanneer men wilt wercken om iets te ontdecken in d’Anatomie, of als men de Natuur in haren loop, 

of beweging wil volgen. Men verstaet nog door dit vier, dat het onmogelijck is een oneyndig getal 

van nutte remedien te bereyden, en vele Operatien te doen sonder hulpe van dit Element. 

[p. 16] Sijn kleeding in koleur als een eerst uyt-komende groen, beteeckent, dat indien den Chirurgijn 

dickwils studeert om de gebreken der Natuur te verbeteren door d’uytstekendheyt van sijn Konst, 

dat het maer en is op hope van lof en een eerlijck vergelding te bekomen, ’t welck beyde de alder-

kgragtigste beweeg-redenen zijn om de Menschelijcke geest te scherpen, en ten eynde te raken van 

de aldermoeyelijckste wercken. 

Wat aengaet de Faem, de welcke onder Apollo geplaetst is, dese en heeft by na geen uytlegging 

noodig: want daer is niemant, die niet en weet datse in dese gesteltenis gekleet zijnde in ‘r 

hemelsblauw, noyt en rust, maer altijt vliegt van’t eene Rijck, na ‘t ander, om door gansch de werelt 

te gaen verkondigen de ongehoorde wonderheyt van dese Kinderen en den onsterffelijcken lof van 

de Seer Edele Heeren van het Magistraet van dese wijdt-beroemde Stadt. 

Anatomycke of ontleedkundige beschryving 

[p. 17] Rakende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen, 

de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt zijn onder met den Tronck van’t Lichaem, 

geboren binnen de Stadt van Ghendt op den 28. April 1703. 

Al hoe wel dat alle de wercken van den Autheur der Natuur dat gemeen hebben met malkander, 

datse eenigsints allegader even gelijck wonderbaer zijn, om datse alle teeckenen dragen van de 

Almogentheyt, en oneyndige wysheyt van den Schepper; soo is’t nogtans, dat d’ervarentheyt van 

vele Eeuwen geleert heeft, dat’er van tyt tot tyt eenige aen de werelt zijn kenbaer geworden, de 

welcke om hare bysondere seltsaemheyt de Menschen tot eene hooge verwondering heeft op-

getogen, en ten opsigt van de welcke men met reden mag seggen, [p. 18] ’t gene den Koninlijcken 

Propheet eertyts geseyt heeft, Mirabilis Deus....in omnibus operibus suis. Dat Godt wonderbaer 

is....in alle sijne wercken. 

’T Is onder dit laetste getal van wonderheden dat met regt mag gestelt worden de geboorte van twee 

Kinderen, van Vrouwelijck geslagt, onlangs in dese Stadt voorgevallen, de welcke aen malkander 

monstreuselijck vereenigt zijn, en een Continuum of verknogtheyt maecken onder met den Tronck 

van’t Lichaem; soodanig dat de Steert-beenderen van agter tegen malkander aen komen, en dat men 

uytterlijck aen te sien soude seggen, datse inwendig een gemeene Buyck hebben, om dat men 

uytwendig van vooren tusschen beyde de onder-buycken geen ’t alder-minste teecken van scheyding 

en siet, hoe-wel nogtans de saeck inwendig anders gestelt is, gelijck in’t gevolg sal blijcken. 

Dese Kinderen aldus vereenigt aengemerckt zijnde sonder Armen ende Beenen, liggen t’samen in 

een regte linie met het Lichaem in de langde tegen over malkander, staende alle vier de Armen, of 

opperste extremiteyten, die wel georganiseert zijn op haer natuurlijcke plaets, ‘t gene van de 
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onderste extremiteyten, die anders oock een goede conformatie hebben niet en mag geseyt worden: 

om datse onder aen de zyden van beyde de onder-buyken geplaetst zijnde, met de Troncken der 

Lichaem (als de Beenderen uyt-gestreckt zijn) een regte hoeck maken, soodanig dat dese [p. 19] 

Kinderen in die gesteltenis gelijck een Kruys verbeelden. Siet die verbeelding van Dese Kinderen in de 

I. Tafel I. Figuur. 

Uytwendig aen te sien soo is het Hooft, den Hals, de Borst en Buyck van beyde dese Kinderen van 

eene natuurlijcke gesteltenis, behalvens dat in‘t midden der Buycken van dese Kinderen , voor beyde 

geenen Navel gevonden en wort: ‘t welck nogtans de natuurlijcke plaets is, als wordende uytwendig 

voor alle beyde maer een gemeen Navel gevonden (hoe-wel inwendig dobbel vaten zijn, soo als hier 

na sal verklaert worden) staende regt in‘t midden tusschen beyde de onder-buycken, daer de 

Schamelheyt gemeenlijck haer plaets heeft, (a) en dat in tegendeel de Schamelheden gevonden 

worden aen de zyden beyde de onderbuycken of Troncken van de Lichamen deser Kinderen.  

De Beenderen des Beckeneels, des aengesigts, de Wervelbeenderen van den Hals, des Rugs en 

Lendenen, het Heylig-been, en Steert-been met de Ribben, het Borst-been, de Sleutel-beenderen, de 

Schouder-bladeren, als mede die van d’opperste extremiteyten, hebben haer natuurlijck maecksel, 

en staen in beyde dese Kinderen op haer behoorlijcke plaets; ’t gene mede kan geseyt worden van de 

Ossa innominata, of ongenaemde Beenderen, raeckende hun maecksel, maar niet aengaende hun 

plaets: want gelijck dese in de ionge Kinderen uyt dry distincte Beenderen t’saemgestelt zyn, (b) te 

weten: het Os Ilion, Ischion en Pubis, en [p. 20] datse in een wel gestelt Lichaem door middel van een 

deel der binneste zyden van de Ossa Ilia agter vereenigt zijn met de zyden van’t Heylig-been, en van 

vooren door middel van de Ossa Pubis, of Schaem-beenderen onder in’t midden aen den onder-

buyck met malkander formerende alsoo het Pelvis, ofte Becken, waer in de Blaes, den regten Darm, 

en boven dien in de Vrouwen de Lijf-moeder met meer andere deelen in gehouden worden: soo 

staen dese Beenderen in beyde de Kinderen uyt haer plaets, soodanig na buyten, en de zyden toe 

gekeert, dat de Ossa Pubis, of Schaem-beenderen gevonden, en met malkander vereenigt zijn, te 

weten: het regte van het een Kindt, met het slincke van het ander, op de zyden ter plaets van beyde 

onder-buycken deser Kinderen. [a] Staende de Navel met de selve in een regte linie tusschen beyden 

regt in’t midden; terwijl de Ossa Ilia wel t’samen gevoegt zijn met de zyden van ’t Heylig-been, dog 

niet met het deel van haer inwendige zyden (gelijck natuurlijck is) maer met het opperste, en 

binnenste deel van dese Beenderen, te weten: met den inwendigen boort van de Costa, of ribbe. [b] 

En’t is ten opsigt van de quade situatie der ongenaemde Beenderen, dat de onderste extremiteyten 

aen de zyden van de onder-buycken deser Kinderen geplaetst zijn, en maken, dat dese Kinderen als 

een Kruys verbeelden, uyt reden dat het panneken daer het hooft ’t Os femoris, of Dhye-been in 

ontfangen wort, ’ t welck uyt [p. 21] de dry Beenderen vooren geseyt geformeert wort, mede 

buytenwaerts op de zyden na het hooft toe-gekeert staet: ’t welck voor de gene die de Osteologie 

wel verstaen niet moeyelijck en is om te begrypen. 

’T is oock de quade situatie deser Beenderen, die wetten gestelt heeft aen de onbehoorlijcke 

plaetsing van de Schamelheden aen de zyden van de Lichamen deser Kinderen, ter plaets van de 

onder-buycken, als mede tot de verkeerde loop, niet alleen van eenige der Spieren, die het Dhye-

been bewegen en des Buycks, maer selfs aen den loop der Bloedt-vaten, te weten: de Vena, en 

Arteria Iliaca externa, (a) en de Senuwen, die uyt het Heylig-been van binnen uyt quamen, als mede 

de ronde ligamenten van de Lijf-moeders, (b) die alle in hun loop naer de Dhyen regte hoecken 

maeckten met de Troncken van de Lichamen deser Kinderen.  
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’T is aenmerckens weerdig, dat wanneer men eenige verandering bemerckt in de plaetsing van 

d’inwendige sagte deelen, dat’er oock somtijt eenige varieteyt, of verandering gesien wort in het 

getal en situatie der Beenderen: en soo heb ick ondervonden in dese Kinderen, dat’er een beenig 

aengroeysel was (c) alleen op een zyde van de Lichamen deser Kinderen, ’t welck uyt gestreckt, en 

vast was en beyde de onderste zyden van de Heylig-beenderen, als mede aen het deel van 

d’inwendige zyden van de Ossa Ilia, die anders gemeenlijk met de zyden van het Heylig-been 

(wanneer de [p. 22] de ongenaemde Beenderen in hare natuurlijcke plaets staen) vereenigen. ’T 

welck in dese Kinderen soo niet en geschiede, gelijck vooren geseyt is, welck Beenig aengroeysel op 

dese plaets als een derde Heylig-been scheen te wesen, en van welckers nuttigheyt in ’t gevolg sal 

gesproken worden. 

Dese dingen soo doorsien hebbende, laet ons nu de natuurlijcke openingen, die haer uytwendig aen 

de opper-vlackte van de Lichamen deser Kinderen vertoonen eens beschouwen, en sien wat 

wonders, dat men daer in sal vernemen. Voor eerst beginnende van de Schamelheden, niet om dat 

dit de beste order is, maer om dat wy nu by gelegentheyt ontrent de Ossa Pubis, of Schaem-

beenderen zijn, ’t welck gemeenlijck de plaet is, onder welcke datse gevonden worden, al-hoe-wel sy 

in dese Kinderen seer qualijck geplaetst zijn. 

Daer staet dan voor eerst aen te mercken, dat beyde dese Kinderen voorsien zijn met twee 

Schamelheden, gelegen onder aen de Ossa Pubis, tusschen de regte Dhye van het eene Kindt, en de 

slincke van het ander, eene aen elcke zyde aen de zyden van beyde de onder-buycken; waer van de 

eene volmaeckter is, als de ander. In de volmaecktste [a] bemerckt men de groote lippen, de groote 

spleet, de nymphen, een opening voor de Vagina, of scheede, maer geene opening voor de Meatus 

Urinarius of pis-weg. De Clitoris om haer kleynheyt was niet sigtbaer.De ander Schamelheyt, die 

onvolmaecktst is, [b] daet in en sag men anders [p. 23] niet, als de groote spleet, sonder lippen en 

sonder nymphen, in welckers grondt niet anders dan een seer sigtbare opening en was voor de pis-

weg, maer geen voor de Vagina of scheede.  

’T en is niet sonder fondament of reden alhier te vragen tot welck Kindt yder Schamelheyt behoort? 

Daer wort geantwoort, dat eene deser Schamelheden niet geheel tot het een, of het ander Kindt en 

behoort, maer datse alle beyde gemeen zijn voor beyde de Kinderen: want gelijck het regte 

ongenaemt Been van het eene Kindt, t’saem-gevoegt is met het slincke van het ander, en dat aen 

beyde de zyden van hun Lichaem, soo is het oock , dat yder Kindt de helft van de sagte deelen 

contribueert tot formering van beyde de Schamelheden.  

Dese Kinderen en hebben voor haer beyden niet meer dan eenen gemeenen Anus, of aers-gat; (a) 

waer doorse haer excrementen loosden, den welcken geplaetst is aen die zyde, daer de volmaecktste 

Schamelheyt gevonden wort, een weynig beneden den ingang van de Vagina , of scheede, ’t welck in 

opsigt van die opening sijn natuurlijcke plaets is: tusschen welcke beyde het Perineum gesien wiert. 

Aen de ander zyde onder de onvolmaeckste Schamelheyt was‘er wel een seer kleyn gaetjen ter 

plaets, daer den Anus in opsigt van dat deel natuurlijck gevonden wort; maer dat gong niet dieper, 

als ontrent twee, of dry linien. 

Aengaende de andere natuurlijcke openingen, die haer uytwendig aen de oppervlackte [p. 24] van de 

Lichamen deser Kinderen vertoonden, soo waren de Oorgaten, de Oogschelen, de Neusgaten, en 

mondt, als mede de fonteyn van het Hooft in eene goede gesteltenis.  

De Vingeren, en Theenen waren alle wel van malkander gescheyden: waer van de eerste voorsien 

waren van sigtbare Nagelen, maer die van de Theenen waren soo kleyn, datse niet wel te sien waren. 
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De langde deser Kinderen, gemeten van het eene opperste des Hoofts, tot het ander, was een halve 

elle en ontrent een half vierendeel van onse Ghendtsche mate, zijnde ontrent sesthien duymen, en 

waren by na van de selfde langde, gemeten van het eene uytterste der Theenen ot het ander, weynig 

uyt-gesondert. 

Na dat men nu de buytenste circumferentie of omtreck van dit wonderbaer gebouw gesien heeft, 

soo laet ons nu na binnen gaen, en van de Buycken eygentlijck genomen eerst beginnen, niet om dat 

men door dien weg ligter, gemackelijcker en met minder resistentie te vinden daer kan in geraken, 

maer wel bysonderlijck om dat wy nieuws-gierig zijnde ons dunckt dat daer in het wonderlijckste te 

sien is. Beyde de Buycken van dese Kinderen geopent zijnde, soo heb ick bevonden, dat yder Kindt 

sijn Lever, Milt, Maeg, Pancreas, Omentum, of Net, Darmen, en Mesenterium hadde, wel gestelt, soo 

in plaets figuur, grootte, getal, connexie, koleur &c. met dit onderscheyt nogtans dat ik aen [p. 25] 

eene van de Levers deser Kinderen geen Gal-Blaes en heb gevonden. De Vena umbilicalis, of Navel-

ader die ick in‘t openen der Buycken in beyde de Kinderen prepareerde, was vele langer, alsse 

natuurlijck moest wesen: [a] om dieswil dat de distantie, of tusschenheyt van de Lever, daerse ingaet 

tot aen de Navel daerse van af-komt, den welcken in dese Kinderen geplaetst is in ‘t midden tusschen 

beyde de onder-buycken, grooter is, als in de natuurlijcke gelegentheyt des Navels, te weten: in ‘t 

midden van de Buycken.  

Dese delen soo doorsien hebbende, soo heb ick de Darmen na de Konst af gebonden, gesneden, en 

uyt de Buycken genomen, latende beyde de Intestina recta, of regte Darmen in haer plaets, tot dat 

ick d’inwendige deelen van de generatie soude examineren. Dit gedaen zijnde, was ick begeerig om 

te sien, of beyde de holligheden der Buycken van malkander gescheyden waren, om dat men 

uytwendig van vooren tusschen beyde de onder Buycken deser Kinderen geen het alder-minste 

teecken van scheyding en sag: en aenstonts heb ick gesien, datter een scheytsel tusschen beyde was: 

[b] want yder Kindt hadde tusschen beyde de onder-buycken, daerse met malkander vereenigen, sijn 

Peritoneum of Buyck-vlies; tusschen welcker beyde verscheyde vleesige draden waren met een 

weynig vet , ’t welck sonder twijffel hier een deel van de Spieren des Buycks waren, of ten minsten 

het selve gebruyck hadden: soo dat de [p. 26] scheyding van beyde de Buycken hier geschiede door 

middel van beyde de Buyck-vliesen, en eenige vleesige draden, sonder dat de holligheden der 

Buycken de minste gemeenschap met malkander hadden. 

Dese scheyding van beyde de Buycken gong van de eene zyde, daer de Ossa Pubis met malkander 

vereenigen, na de ander, loopende regt in‘t midden tusschen beyde de onder-buycken dwers over de 

Blaes, die eenig en gemeen was voor beyde Kinderen. (a) 

Dit scheytsel voorsigtelijck weg genomen hebbende aen beyde de zyden van de Blaes, soo ben ick 

gekomen tot de preparatie van de ander Navel-vaten, de welcke schoon’er sig uytwendig in dese 

Kinderen. Maer eenen gemeenen Navel en vertoonde, inwendig even-wel dobbel vaten waren: met 

dat onderscheyt nogtans, dat’er maer eenen Urachus, of Pis-navel-vat en was voor beyde de 

Kinderen, (b) het welcke vast zijnde met het bovenste eynde aen de Navel, sig plante met het 

onderste boven in het midden van de bodem, of het opperste van de Blaes, (waer doorse op-

gehouden wiert: soo dat het gebruyck, ‘t gene men gemeenlijck aen den Urachus geeft, namentlijck 

de Blaes op te houden, op datse op den hals niet en soude vallen, in dese Kinderen bysonderlijck 

blijckbaer was.) En dat het eene Kindt twee Navel-slag-aderen hadde, (c) en het ander maer eene, (d) 

zijnde dese eene wel nog eens soo groot. Als de twee andere, hebbende ondertusschen yder Kindt 

sijn [p. 27] Vena umbilicalis, of Navel-ader, gelijck vooren geseyt is. Dese grooter Slag-ader geopent, 

en op-geblasen zijnde, was vervolt met gestolt Bloedt. De Navel-Bloedt-vaten van yder deser 
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Kinderen waren besloten tusschen de verdobbeling van elcks Peritoneum, of Buyck-vlies; maer de 

Blaes, en den Urachus tusschen beyde de Buyck-vliesen deser Kinderen. 

Alle de Bloedt-navel-vaten af-gesneden hebbende, latende den Urachus vast aen de Blaes, heb ick de 

Blaes met een pijp door een kleyne opening die ick daer in maeckte, op-geblasen, en soo wiert de 

gansche Blaes vervolt met logt, en op-gespannen, waer uyt ick eenigsints konde gisten, dat’er geen 

scheytsel in en was, die de selve in tween verdeelde; maer den Urachus bleef in sijn natuurlijcke 

grootte, oock en was’er geen de alder-minste opening in te vinden. 

Op dat ick een absoluyte sekerheyt soude hebben, offer geen Septum, of scheytsel in de Blaes en 

was; soo heb ick de selve in’t midden Horisontalijck door-gesneden, [a] en dan bevond, en sag ick, 

datse eenig, en gemeen was voor beyde de Kinderen, de welcke oock om die reden tamelijck groot 

was, geplaetst tuschen beyde de onder-buycken regt in’t midden onder de Navel: soo dat op dese 

plaets de Blaes, die somtijt wel ten deele gevonden is geweest in een Bubonocele, alhier een 

Exoniphalos of Navel-breuck hadde konnen voortbrengen, soo wel als de Darmen of ‘t Omentum. 

Maer ’t Omentum, of Net in de nieuw [p. 28] geboren Kinderen, is altijt seer kleyn.  

Nadien ick nu in de holligheyt van de Blaes gekomen was, soo was ick curieus om te weten door wat 

wegen of canalen, dat de pis na buyten gebragt wiert: want men hadde in het leven van dese 

Kinderen ondervonden, dat het water door beyde de Schamelheden uytvloeyde, nogtans en was’er 

aen de zyde daer de volmaecktste Schamelheyt gevonden wiert, geen de minste opening voor de pis-

weg. Als alleen een opening voor de Vagina, of Scheede; en eene voor den Anus, of Aers gat: en aen 

d’ander zyde, daer de onvolmaecktste Schamelheyt geplaetst was, en was’er geenen ingang tot de 

Vagina, nog Aers-gat; maer alleen een opening voor de pis-weg gelijck in’t begin der Beschryving 

deser Kinderen nog geseyt is.  

Dit dan soo zijnde, heb ick een pijp genomen, en gebragt in de opening van Urethra, of pis-weg, (a) 

die de Blaes hadde, en seer kort was, om te sien wat verschijnselen daer uyt door het blasen souden 

onstaen. ‘T was aenmerckens weerdig aenstonts te sien, de opswelling van twee groote ovale 

Lichamen, gelijck twee blasen, die haer uytstreckten van weder-zyden volgens de langde van de 

Lichamen deser Kinderen, in yder tot aen de Lijf-moeders, de welcke wel een duym breet, en ontrent 

nog eens soo lang waren, soo dat ick van gevoelen was, dat het de Vagina, of Scheeden van de Lijf-

moeders waren, (b) het gene [p. 29] ick oock daer na heb ondervonden. 

Na dat ick dit gesien had, soo heb ick een spuyt gevolt met water en de pijp gebragt hebbende in de 

opening van de Urethra, daer ick te vooren in geblasen had, en siringerende, soo liep ‘t gesiringeerde 

water uyt de opening van de scheede, die gevonden wiert in de volmaeckstste Schamelheyt (de 

welcke ick de Vagina communis, of gemeene scheede sal noemen, [a] om dat de voorgaende 

scheeden gemeenschap hebben met dese door verscheyde ronde openingen, soo als in‘t gevolg sal 

getoont worden) Maer niet door de opening van de Meatus urinarius, of pis-weg, die gevonden wiert 

in de onvolmaecktste Schamelheyt, [b] waerschijnelijck om dat desen weg nauw, lang en toe-

gevallen was, en dat het water oock ten deele liep door de openingen in de scheeden boven geseyt, 

alwaer het min resistentie vondt, gelijck oock van die zyde, daer’t water uyt liep door de opening van 

de Vagina communis, of gemeene scheede. [c] 

Uyt het gesiringeerde water in de opening van de pis-weg, dat ick had sien vloeyen door de opening 

van de gemeene scheede, licht gekregen hebbende, soo heb ick een dun silver stylet met een 

hoofdeken voorsien genomen, en gebragt in de opening van die schede, het selve soetjes 

voortstekende sonder de alder-minste resistentie te vinden, om dat den weg seer wijdt was, tot dat 

ick gekomen zijnde onder de opening van de Urethra, of pis-weg van de Blaes, die seer kort was, 
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gelijck vooren geseyt is, [p. 30] en sig immediatelijck opende in het opperste deel van de gemeene 

scheede: door welcke ick als dan mijn stylet al de zijde van de door-gesnede Blaes, klaer konde sien 

en ontsloten was, waerschijnelijck omdat de Kinderen doodt waren. Ick heb mijn stylet genomen uyt 

de opening van de gemeene scheede, en gebragt in de Urethra, of pis weg al de zyde van de 

holligheyt van de Blaes, die nu Horisontalijck door-gesneden was, als wanneer ick gepasseert zijnde 

met mijn stylet door de Urethra, wederom was in de gemeene schede; en het selve na de tegen-

overige zyde soetjes voortstekende op de selve manier, als te vooren, bevond ick, dat het uyt-quam 

door de opening van de pis-weg, die gevonden wiert in de onvolmaecktste Schamelheyt, (a) soo dat 

het selve stylet gesteken zijnde in de opening van de gemeene scheede, geplaetst in de volmaecktste 

Schamelheyt, konde passeren dwers tusschen beyde de onder-buycken der Kinderen, onder de 

Blaes, en uyt komen in de opening van de pis-weg, die gevonden wiert in de onvolmaecktste 

Schamelheyt. Waer uyt ick klaerlijck konde sien, dat de pis uyt de Blaes, gaende door die korte 

Urethra, of pis-weg, storte immediatelijck in de Vagina Communis, of gemeene scheede, aen welcke 

de Blaes met haer onderste deel, of krop aen verknogt was, of een Continuum maeckte; en van daer 

konder een gedeelte van de pis loopen door de Meatus urinarius, of pis-weg, die van de gemeene 

scheede tusschen beyde de Buyck-vliesen [p. 31] deser Kinderen na de onvolmaecktste Schamelheyt 

gong, (a) en een ander door de opening van de Vagina communis of gemeene scheede, die gevonden 

wiert in de volmaecktste Schamelheyt en waer door ’t gesiringeerde water van te vooren had uyt-

geloopen: oock was het niet onmogelijck voor de pis te loopen in de openingen van de andere 

scheeden, waer doorse gemeenschap hebben met de gemeene schede.  

Na dat ick dese difficulteyt te boven was gekomen, soo heb ick g’examineert de Vasa spermatica, of 

Saet-vaten, de Ovaria, of Eyer-nesten, de Trompetten van Falopius, en de ronde ligamenten van de 

Lijf-moeders. Aengaende de saet-vaten hoe-wel sy seer kleyn waren, konden even-wel genoegsaem 

gesien worden, en waren wel gestelt, soo in getal, oorspronck, en in planting. De Ovaria, of Eyer-

nesten hadden hun behoorlijcke plaets in opsigt van de Lijf-moeders. Als mede de Trompetten van 

Falopius. (c) De ronde Ligamenten van de Lijf-moeders, naer de dhyen gaende, maeckten regte 

hoecken met de Troncken van de Lichamen deser Kinderen. (d) 

Nu had ick seer wel de Lijf-moeders met de scheeden, en beyde de Intestina recta of regte Darmen 

konnen uyt de Lichamen nemen; maer om dat de Ureteres nog vast waren aen ’t onderste deel van 

de Blaes, en dese aen het opperste van de gemeene scheede, soo moest ick eerst de Nieren met 

d’Ureteres examineren: en na dat ick wel en neerstiglijck [p. 32] gesogt had, soo bevond ick, dat het 

eene Kindt twee Nieren hadde, (a) wel gestelt, en op haer behoorlijcke plaets: dog het ander en 

hadde maer eene, (b) de welcke ontrent nog eens soo groot was, als beyde de andere, geplaetst aen 

de slincke zyde, en van welcke de Ureter, of pis-pijp die grooter was, als een van d’andere, uyt-quam 

ontrent het opperste deel der Nier, (c) loopende voorts tegen de natuurlijcke order over het Lichaem 

van de Nier na de Blaes, gelijck de twee ander Ureteres oock deden, maer volgens de natuurlijcke 

order. (d) D’inplanting van dese dry pis-pijpen met hare openingen in het onderste deel van de Blaes, 

konde men van binnen in de Blaes klaerlijck sien. (e) De Renes succenturiati, of Nier-doosjes zijnde 

niet meer dan dry voor beyde de Kinderen, gelijck de Nieren, drykantig van figuur en redelijck dick 

waren geplaetst, en vast gehegt aen het opperste deel van yder Nier, soodanig datse daer een deel 

schenen van te maken. (f) 

Na dat ick soo het grootste deel der ingewanden van de Buycken deser Kinderen hadde doorwandelt, 

soo ben ick gekomen tot de Lijf-moeders, de welcke aengaende hun plaets in beyde de Kinderen, niet 

en lagen in het Pelvis, ofte Becken, dat geformeert wort door het Heylig-been, en de ongenaemde 
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Beenderen (gelijck dat soo gemeenlijck in een wel gestelt Lichaem geschiet) maer op de Wervel-

beenderen der Lendenen. (g) Mogelijck is dese quade [p. 33] plaetsing van de Lijf-moeders 

veroorsaeckt door de langde van de scheeden, die men te vooren heeft aengemerckt, als men quam 

te blasen in de Urethra van de Blaes, die hun van wederzyden na de langde van de Lichamen deser 

Kinderen tot aen de Lijf-moeders uyt-streckten, en aenstonts sullen beschreven worden: voegt daer 

by dat de ongenaemde Beenderen in dese Kinderen, ten opsigt van hunne quade situatie, geen 

Beckens en formeerden met het Heylig-been gelijck het in een wel gestelt Lichaem geschiet. Het 

welcke genoegsaem kan verstaen worden, uyt het gene men te vooren aengaende de 

t’samenvoeging deser Beenderen met het Heylig been geseyt heeft.  

De Lijf-moeders in dese plaets gesien hebbende, soo was’er nog overig te beschouwen den loop van 

beyde de regte Darmen, en de scheeden, tot dien eynde (de Darmen van te vooren af-gebonden en 

gesneden zijnde in het weg nemen van de selve) heb ick de regte Darmen beginnen los maken, 

daerse geplaetst waren agter onder de Lijf-moeders, (a) en de scheeden, separerende de selve, tot 

dat ick ben gekomen onder de Ossa Pubis, daer de volmaecktste Schamelheyt gevonden wiert, onder 

welcke datse gongen eyndigen; soo dat ick in het opligten van beyde de regte Darmen, 

waergenomen heb, dat de selve van wederzyden onder, en agter de Lijf-moeders, en scheeden van 

beyde de Kinderen nederdaelden in de holligheyt van’t Heylig-been tot datse by malkander gekomen 

waren, als wanneer [p. 34] sy een kromming maeckten, en gongen soo voorts beyde nevens 

malkander onder de gemeene scheede, eyndigen in den gemeenen Anus [a] yder met een bysonder 

opening onder de volmaecktste Schamelheyt, soo dat de excrementen van beyde dese Kinderen 

eenen gemeenen uytgang hadden. 

’T is hier de plaets dat men sig moet verwonderen over de Goddelijcke voorsigtigheyt: want alsoo 

beyde de regte Darmen in dese Kinderen, van wederzyden nederdalende in de holligheyt van ’t 

Heylig-been, van het selve konden ondersteunt worden, en datse in dese Kinderen niet eyndigende 

op hare natuurlijcke plaets, nog een lange weg te doen hadden na de eene zyde van hun Lichamen (’t 

welck de reden is datse oock langer zijn in dese Kinderen.) Op dat de regte Darmen, gelijck oock de 

gemeene scheede, die’er boven op leyt, voorders souden ondersteunt worden; soo heeft den Auteur 

van de Natuur daer in voorsien door middel van een beenig Aengroeysel, dat hier geplaetst was 

tusschen het regte ongenaemt Been van het eene Kindt en ’t slincke van het ander, en ’t welck 

alleenelijck gevonden wiert aen die zyde van de Lichamen deser Kinderen, daer beyde de regte 

Darmen geplaetst waren; het welck hier scheen te dienen als een derde Heylig-been, tot steunsel van 

de voorseyde deelen, en van welckers connexie met de andere Beenderen te vooren gesproken is. 

[b]  

Na dat ick de situatie van de regte Darmen had gesien, soo quam ick tot de scheeden [p. 35], die’er 

boven op lagen. Beyde dese scheeden, die ick door het blasen in de Urethra, of pis-weg al de zyde 

van de holligheyt der Blaes ondeckt hadde, (a) vast zijnde van wederzyden met hun opperste deel 

aen de Lijf-moeders, en geplaetst op de regte Darmen, daelden oock van wederzyden in yder Kindt 

nederwaerts in de holligheyt van ’t Heylig-been, alwaerse t’samen komende oock een kromming, en 

met malkander een Continuum, of verknogtheyt maeckten, van welcker beyde een derde voort 

quam, die de gemeen scheede genaemt wort, om redenen vooren geseyt, de welcke voorders 

geplaetst zijnde op beyde de regte Darmen, tusschen beyde de Buyck-vliesen deser Kinderen, gong 

eyndigen onder de Ossa Pubis met een opening, die gevonden wiert in de volmaecktste Schamelheyt, 

gelijck te vooren nog geseyt is. (b) 
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Dit soo doorsien hebbende, soo heb ick beyde de regte Darmen met de Lijf-moeders, en scheeden 

uyt de Lichamen deser Kinderen genomen (de selve los makende onder de Ossa Pubis van 

d’omliggende deelen daer ickse van te vooren aen vast gelaten hadde) op dat ick alsoo ’t inwendig 

gestel deser deelen te beter soude konnen examineren. Wanneer ick met een pijp in den gemeenen 

Anus quam te blasen, soo wierden beyde de regte Darmen opgespannen van de logt. 

Ick heb voorders geblasen in de opening van de gemeene scheede, en dan wierden beyde [p. 36] de 

andere scheeden, die van wederzyden in yder Kindt tot aen de Lijf-moeders uyt-gestreckt, en aen de 

selve met haer opperste deel vast waren, aerdig met logt vervolt en van de selve op gespannen: soo 

dat ick hier door versekert was, dat dese alle gemeenschap hadden met malkander, hoe-wel ick nog 

niet en wist, op wat manier: ick hebbe om dat t’ondecken, de gemeene scheede volgens de langde 

open-gesneden, (a) tot aen de pis-weg van de Blaes, die voor alsdan nog met haer onderste deel vast 

was op die plaets aen het opperste van de gemeene scheede. Dit gedaen zijnde, soo ondeckte ick 

aenstonts een ronde opening, (b) ontrent de welcke geplaetst waren twee Valvulae, of Klap-vliesen 

van middelmatige grootte, het eene wat meerder, als’t ander, staende een voor de voorseyde ronde 

opening, en ’t ander een weynig ter zyden, van gedaente gelijck men gemeenlijck in de aderen vindt, 

de welcke open stonden na den ingang toe van de gemeene scheede. In de voorseyde ronde opening 

geblasen hebbende, soo wiert de scheede gelegen aen de slincke zyde (c) wel met logt op-

gespannen, maer niet soodanig, of daer bleef aen haer bovenste, of regte zyde, nog een deel, dat 

niet op-gespannen en wiert; waer uyt ick vermoeden kreeg, dat’er wel een scheytsel in soude 

geweest hebben waer tegen de logt gestut wiert. Om dit te weten, soo heb ick door een gedurig 

blasen in de ronde opening de voorseyde scheede op-gespannen met de logt en in [p. 37] de selve 

met een Lancet een opening gemaeckt, als wanneer ick met een schaer daer in te brengen de 

scheede in haer langde voor het grootste deel open-gesneden heb, en dan sag men klaerlijck, dat’er 

een wit, dick vlies was, ’t welck dese scheede volgens haer langde in tween verdeeld en aen haer 

bovenste deel vond ick een Lijf-moeder.  

Om nog meerder sekerheyt hier van te hebben, soo heb ick mijn pijp gebragt dieper in de gemeene 

scheede onder de opening, die de pis-weg van de Blaes hadde in het opperste deel van de selve, en 

blasende na de slincke zyde soo sag men, dat de bovenste, of regte zyde van de voorseyde scheede, 

die van te vooren met te blasen in de voorgaende ronde opening niet op-gespannen en wiert, nu 

t’eenemael vervolt wiert met logt, soodanig dat het witte, dicke vlies een convexiteyt, of 

verheventheyt maeckte, die de open-gesnede scheede voor een groot gedeelte vervolde; waer uyt 

bleeck dat’er ontrent die plaets oock een opening moest wesen, gelijck ick oock daer na heb 

ondervonden.  

Dese bovenste of regte zyde open-gesneden zynde, gelijck de voorgaende, soo was ick wel 

verwondert nog een Lijf-moeder te vinden aen haer bovenste deel: welcke beyde Lijf-moeders door 

het voorseyde witte, dicke vlies van malkander gescheyden waren: yder Lijf-moeder, [a] die vleesig 

was van substantie en redelijck dick na proportie van de grootte, hadde van binnen [p. 38] een 

holligheyt, en van vooren een Orificium, of mondt-gat, (a) waer doorse sig openden, de eene in de 

bovenste, en d’ander in de onderste zyde van de voorseyde scheede, en waer van men twee 

scheeden soude konnen maken, de eene de bovenste, en d’ander de onderste, om datse beyde in 

hun langde van malkander gescheyden zijn door’t voorseyde witte, dicke vlies, dog niet regt in’t 

midden: want de onderste is wel nog eens soo breet, (b) als de bovenste: (c) voorders hebben beyde 

dese scheeden yder een bysonder ronde opening, van de welcke te vooren eene, te weten, die van 

de onderste scheede beschreven is, waer mede datse gemeenschap hebben met de gemeene 
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scheede. (d) Yder Lijf-moeder en heeft maer een Ovarium of Eyer-nest, (e) een Trompet van Falopius: 

(f) met een rondt Ligament (g) gelegen aen d’uytwendige zyden. 

Na dat ick nu ondeckt hadde d’inwendige gesteltenis deser deelen, soo ben ick tot de andere 

scheede over gegaen, die uyt-gestreckt was op de regte zyde tot aen de Lijf-moeders, en de selve 

geopent hebbende (h) op de selve manier, gelijck beyde de voorgaende, soo heb ick gesien dat’er 

geen scheytsel in en was, en by gevolg datse niet in tween en was verdeelt: aen welckers bovenste 

deel oock twee distincte Lijf-moeders geplaetst waren, de eene nevens d’ander, (i) t’eenemael gelijck 

met alle hunnen aenhang (k) aen de voorgaende, de welcke sig openden met twee Orifica, of [p. 39] 

mondt gaten [a] in dese Vagina, of scheede. Dese scheede gelijck beyde de voorgaende heeft oock 

een ronde opening, [b] door de welcke datse gemeenschap heeft met de gemeene scheede, en dat 

was de reden waerom alle dese scheeden op-gespannen wierden van de logt, de welcke door dese, 

gelijck oock door beyde de voorgaende ronde openingen passeerde, als ick quam te blasen in de 

opening van de gemeene scheede, waer van te vooren gesproken is.  

Dese ronde openingen van de voorseyde dry scheeden worden gevonden in beyde de scheytsels, die 

gelegen zijn aen den ingang deser scheeden, en geformeert worden van het vlies, dat van binnen alle 

de scheeden bekleet, waer onder ick niet en begrijp het witte, dicke vlies of scheytsel, dat een van de 

scheeden volgens de langde in tween verdeelt, ’t welck oock van de selve substantie is, soodanig dat 

de holligheden van de voorgaende dry scheeden exactelijck souden gescheyden zijn van de gemeene 

scheede door middel van beyde dese scheytsels, indien’er die ronde openingen niet in en waren, en 

door middel van welcke datse nu gemeenschap hebben met de gemeene scheede. 

Na dat ick nu alle de voornaemste deelen, die in de Buycken deser Kinderen waren, neerstiglijck 

hadde g’examineert, soo ben ick tot de Borst gekomen, en het Borst-been in beyde de Kinderen op-

geligt hebbende, bevond ick in beyde, dat het Pericardium, of Herte-sacxken in de slincke [p. 40] zyde 

van de Borst, vast was aen de Membrana plura, of Borst-vlies, nevens het Mediastinum ontrent een 

dwersche Vinger breet, even op de selve manier, gelijck ick menigmael ondervonden heb, dat de 

Longen aen het Borst-vlies vast waren, maer in dese Kinderen en waren de Longen niet vast aen het 

Borst-vlies. In beyde de holligheden van de Borst, aen elcke zyde, in yder Kindt, vond ick een bloedig, 

roodt, onsmakelijck water, als mede in’t Herte-sacxken: voorders waren alle de andere inwendige 

deelen van de Borst, als het Herte met sijn oortjes en vaten, de Longen, Thymus, en Mediastinum wel 

gestelt. De Herssenen hadden mede haer behoorelijcke gesteltenis.  

Na dat men soo de wonderheden die haer in dese Kinderen vertoonden beschreven heeft, soo sal ick 

nu oock met een woort aenraken hunne bevrugting, en baring. De Vader van dese Kinderen genaemt 

Jan Quickelberge, oudt ses-en-twintig jaren, Kleermaker van sijn Ambagt, woonagtig in de Holstrate, 

en de Moeder met name Therese Marie de Wevere, out agt-en-twintig jaren, en van een seer korte 

gestalte, heeft korts (na dat haer eerst Kindt elf weken out zijnde gestorven was) gekregen een 

Bloedt-vloedt, den welcken met groote swelling des Buycks negen maenden geduurt heeft, als 

wanneer de vloedt is opgehouden, en heeft korts daer aen schielijck veel water door de Lijf-moeder 

quyt-geworden; waer op de swelling des Buycks [p. 41] allengskens vermindert is: maer eenige tijt 

daer na is haren Buyck wederom allengskens grooter geworden, waer in sy somtijt stercke 

bewegingen gevoelde, soo datse niet en twijffelde of datse bevrugt was: den Buyck is gedurig grooter 

geworden, en klaegde dikwils, datse seer ongemackelijck was ter oorsaeck van de stercke 

bewegingen, diese in haren Buyck gevoelde, seggende: datse meende bevrugt te zijn van twee 

Kinderen: ontrent de seven maenden verloopen zijnde, na dat de vloedt was opgehouden, en datse 

dat water quyt geworden was, soo is de Bloedt-vloedt wederom te voorschijn gekomen, maer heeft 
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niet lang geduurt, en heeft weynige dagen daer na hare Kinderen gebaert, soo dat het 

waarschijnelijck is dat dese Vrouw bevrugt geworden is immediatelijck, na dat de vloedt is op-

gehouden, en datse dat water quyt geworden is, soo dat ick meen dat dese Kinderen maer seven 

maenden gedragen en zijn geweest. 

Dese Vrouw en heeft gedurende haer bevrugting nergens na gehaeckt om te eten, nog geen 

verkeerde inbeeldingen gehadt, alleenlijck heeftse in ’t beginsel vallende wat verschoten. 

Den aerbeyt om dese wonderbare Kinderen ter werelt te brengen, en is niet seer moeyelijck, nog 

langdurig geweest: want ’s avonts ten negen uren sat de Moeder nog voor haer deure: den aerbeyt 

begon tusschen thien, en elf uren, en verloste van hare Kinderen op de agt-en-twintigsten April, [p. 

42] ’s morgens tusschen een, en twee uren, waer van het eene, een weynig kloecker was, als’t ander 

en eerst quam, hebbende de Navel-strenge of Peserick rondom den hals, die korter en dicker was, als 

gewoonlijck, en van de Vroedvrouw in’t baren af-gedaen wiert, soo alsse my geseyt heeft; en zijn 

beyde dese Kinderen op den selven dag gedoopt, en ’s anderdaegs gestorven, wesende den negen-

en-twintigsten April: het swackste ontrent ten twee uren na middag, en het kloeckste ontrent ten 

vier uren, de welcke gevolgt zijn van de Moeder op den derthiensten Mey van het selve Iaer, en aldus 

is’t dat beyde de geesten van dese wonderbare Kinderen, verlatende hare vremde, en selden 

gehoorde wooning, vertrocken zijn naer eene onuytsprekelijcke en ongehoorde vreugt.  

Hier diende nu gesproken te worden van de oorsaken, en de manier, op welcke dese wonderlijcke 

dingen in dese Kinderen voort-gebragt zijn, op dat indien de selve konden bekent worden, de 

noodige remedien om die t’eviteren daer tegen mogten gedaen worden. Maer dewijl de kleyne 

bequaemheyt, die ick daer toe hebbe om in dit geheym in te dringen, dat niet toe en laet, oock niet 

willende mijn seysen in een ander-mans Kooren slaen, soo is’t dat ick my houdende binnen de palen 

van mijn Professie, dit late dienen tot subject aen de Philosophen; en mogelijck dat dese 

verschijnselen voor-gevallen in de kleyne Werelt, alsoo veel moeyelijckheden sullen baren om te 

expliceren a priori, gelijck de Philosophen spreken, als dat’er oyt eenige gedaen hebben in de groote 

Werelt. 

Certificatie 

[p. 44] Wy onderschreven, Certifieren dat JAN PALFYN Anatomicus, ende Meester Chirurgijn der 

Stadt van Ghendt, geanatomiseert heeft twee dode Kinderen van Vrouwelijck geslagt. Geboren 

binnen de voorseyde Stadt op den 28. april 1703. de welcke aen malkander verknogt waren onder 

met den Tronck van’t Lichaem: in de tegenwoordigheyt van de Seer Edele Heeren Schepenen vander 

Keure: de Heeren Directeurs, ende Assesseurs van ’t Collegie der Medicyne, en alle de principaelste 

Medicyns, en Chirurgyns deser Stadt. En gelesen hebbende de Anatomijcke, of ontleedkundige 

Beschryving van de boven-geseyde Kinderen, by hem gemaeckt, bevinden wy de selve seer 

nauwkeuriglijck over een te komen met de waerheyt, oversulcks weerdig om gedruckt, en aen de 

Republijcke mede-gedeelt te worden. In teecken van welcke hebben wy onderteeckent dit 

tegenwoordig Certificat. Gedaen in Ghendt den 1. September 1703. 

J. BAUT Medicus Pensionarius, D. SOMER M.D. & Civitatis Gandensis Pensionarius, P.H. LIPPENS M.L. 

& Civitatis Gandensis anatomicus Pensionarius, P.I. LOTTIN M.L., P.L. VAN HOVE Chirurgie Praelector, 

C. LEMEN M.D., J.B HEEMS M.L., PROVOOST Chirur. Jurat. & Pensionarius Civitatis Gandensis. 
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Byvoegsel of ontleedkundige beschryving  

[p. 45] Aengaende de vremde gesteltenis eeniger deelen van een ander Kindt, zijnde een Tweeling, 

niet min wonderbaer, als in de voorgaende Kinderen. Geboren binnen de selve Stadt op den 27. Mey 

1703. 

Na dat men in maent van April twee Tweelingen met malkander vereenigt in dese Stadt hadde zien 

geboren worden; soo is’t dat in de volgende maent van Mey twee andere, maer van malkander 

gescheyden verschenen zijn, waer van in het een de uyt, en innerlijcke deelen, die tegens den regel 

van de Natuur of gesontheyt gevonden worden, niet min wonderbaer en zijn gestelt, als in de 

voorgaende Kinderen. En op dat dit aen den Leser kenbaer soude gemaeckt worden, soo is’t dat op 

den 27. mey 1703. wesende den eersten Sinxen-dag in dese Stadt ’s morgens tusschen negen, en 

thien uren in ’t Kraem [p. 46] gekomen is de Huys-vrouw van Pieter ........ out 34. jaeren: van twee 

Meyskens, na datse de selve volgens haer meening negen maenden hadde gedragen.  

Beyde dese Kinderen op den selven dag gedoopt zijnde, heeft men voorders besorgt van ’t gene sy 

noodig hadden; maer op den derden dag van de geboorte, zijnde den negen-en-twintigsten Mey, 

heeft men bevonden, dat het eene Kindt nog geen pis, nog excrementen en hadde geloost, gelijck 

het ander: het welcke de Vrouw, die’er sorg voor hadde, dede dencken om iet in ’t Fondament te 

steken tot bevoordering van den af gang; en dan wiert eerst gesien, dat’er geen opening aen’t 

Fondament en was: ter plaets van de Schamelheyt was een kleyne verheventheyt: soo datse meende 

dat het een Soontjen was.  

De saeck aldus gestelt zijnde, soo hebben de Ouders ontboden Meester Philippus Timmerman, 

hunnen ordinairen Chirurgyn, waer by ick dan geroepen ben geweest met de mijn Heer Verhulst 

Medicijn deser Stadt: wy daer te samen zijnde hebben het Kindt gevisiteert, en na alles wel 

ondersogt hebbende, soo bevonden wy dat’er geen opening en was voor ’t Fondament. Daer en was 

oock geen opening voor de pis-weg, nog voor de Vagina, of scheede te sien: want beyde de 

Nymphen, die grooter, en meer voor uyt staken als natuurlijck, waren over al t’samen gegroeyt, 

behalvens aen haer opperst deel, immediatelijck onder de Clitoris, alwaer een kleyne opening was, 

[p. 47] niet grooter, als om een seer kleyn stylet in te brengen, waer uyt gekomen was een weynig 

Meuconium, of excrementen, soo groot als een spellen-hooft.  

Dit gesien hebbende, soo was ick van gevoelen, dat beyde de Nymphen, die t’samen gegroeyt waren, 

van malkander moesten gescheyden worden, op hope dat men door dien middel een meerder 

opening soude bekomen voor d’excrementen, die ons den weg aenwesen, en om in’t gevolg de 

opening van de pis-weg, en de scheede indien’t mogelijck was t’ondecken. Mijn gevoelen wiert goet 

gekeurt, en oock van my g’executeert in de tegenwoordigheyt van de voorseyde Persoonen; 

nemende daer toe een dun stylet, een weynig gebogen aen’t eynde, en het selve gebragt hebbende 

in de voorseyde opening, soo verre als’t gaen konde, soo scheyde ick met een lancet de Nymphen 

soo verre, alsse t’samen gegroeyt waren van malkander. 

Het bloeden, dat weynig was gestelpt, en het Kindt verbonden zijnde, hebben wy het soo gelaten tot 

’s anderdaegs, wesende den 30. mey, als wanneer ick wederom gegaen ben om het Kindt te 

verbinden: ’t verbandt af-genomen zijnde, soo wiert ick een weynig Meuconium, of excrementen 

gewaer, gelijck de voorgaende dag, maer en konde niet sien door wat weg het gekomen was: daer en 

was oock geen opening voor de pis-weg, nog voor de scheede te vinden, wat neerstigheyt ick 

aenwende met een dun stylet om daer in te geraken. 

[p. 48] Dit dan soo zijnde, soo en was’er voor dit Kindt niet anders te verwagten (soo als ick 

voorseyde) als de aenstaende doodt. Hierom dan de woorden van den Roomschen Hippocrates 
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Cornelius Celsus overwegende, daer hy segt, dat het beter is een twijffelagtige Remedie in’t werck te 

stellen, als den Lijder sekerlijck te laten sterven: soo heb ick de voorgaende opening nog dieper 

gesneden, op hope, dat ick somtijt de pis-weg soude openen of een grooter doorgang voor de 

excrementen krijgen, maer alles was vrugteloos. 

Men heeft niet voorders ondernomen in soo een duystere saeck: het Kindt heeft ondertusschen nog 

gesogen, en gerust: den Buyck wiert dagelijcks grooter, mits dat’er niet af en quam: het is bevangen 

geweest voor sijn doot met Convulsien, en gestorven op den tweeden Junij, zijnde den sevensten dag 

van sijn geboorte.  

Ick heb het Kindt geopent op den selven dag in de tegenwoordigheyt van eenige Medicyns, en 

Chirurgyns van dese Stadt: den Buyck was groot, en seer op-gespannen: een kleyne opening 

gemaeckt hebbende in den selven, soo quam’er een stinckende damp uyt, en viel neder: den Buyck 

voorders geopent zijnde na de Konst (de Navel die op sijn regte plaets stondt met sijn vaten in sijn 

geheel latende) (a) soo was’t aenmerckens weerdig te sien, in den Onder-buyck, een seer groot, by 

na rondagtig lichaem, dat men niet gewoon en is te sien in den selven: ontrent welckers bovenste [p. 

49] en middelste deel van den Urachus, of pis-navel-vat in geplant was, (a) alwaer men van vooren 

uytwendig eenigsints de gedaente van de Blaes konde sien: (b) en aen beyde de zyden sag men 

beyde de Navel-slag-aderen: (c) aen sijn opperste zyden sag men twee kronckels, gelijck twee 

hoornen, seer na gelijck aen de gene, die men siet boven aen de zyden van de Lijf-moeder van een 

Schaep, behalvens datse aen de eynden soo seer niet gekronckelt en waren, die ick daer na 

bevonden heb twee Lijf-moeders te wesen. (d) Aen het eynde van yder was vast een Trompet van 

Falopius, (e) een Ovarium, of Eyer-nest, (f) en een rondt Ligament van de Lijf-moeder. 

Dit groote lichaem was vol Meuconium, of excrementen, en soo op-gespannen van de selve, dat een 

van de hoorn gelijcke kronckels, of Lijf-moeders vooren geseyt gelegen aen de slincke zyde, open-

geborsten was, (b) soodanig dat de excrementen overal op de Darmen, en dit groote lichaem uyt-

geloopen waren, en door de alder-minste perssing daer nog uytvloeyden; soo dat ick genootsaeckt 

was, indien ick de saeck voorders wilde examineren, dese opening toe te binden, het welcke gedaen 

zijnde, soo heb ick den Urachus, of pis-navel-vat geprepareert, en de Navel-slag-aderen, soo verre als 

ick die konden vervolgen: want sy liepen tusschen dit groote lichaem, en d’inwendige opper-vlackte 

van den geopenden Buyck in; de Navel-ader [p. 50] in’t openen van ’t lichaem had ick geprepareert.  

Dit groote lichaem vervolde den ganschen Onder-buyck, en streckte sig uyt tot boven de Lendenen, 

soo dat de Darmen een beletsel waren om sijn bovenste, en agterste om-treck klaer te sien, tot 

welcken eynde ick de Darmen uyt-genomen hebbe: geen Nieren, geen Ureteres, of pis-pijpen, nog 

Vasa Spermatica, of saet-vaten en kond ick sien: met sijn bovenste, en agterste om-treck, wat dit 

groote lichaem vast vereenigt aen de naest gelegen deelen: dit dan soo zijnde heb ick my voor gestelt 

het selve uyt den Onder-buyck te nemen, op dat ick soo alles te beter soude konnen ondersoecken: 

tot dien eynde heb ick den regten Darm, die nu af-gebonden, en gesneden was in het weg nemen der 

Darmen g’examineert: desen was by na soo groot aen syn onderste eynde, als de Maeg van’t Kindt, 

en op-gespannen van d’excrementen, [a] den welcken hem ontlaste boven in het midden in de 

holligheyt van dit groote lichaem, gelijck hier na sal getoont worden.  

Dit gesien zijnde, soo heb ick voorders dit groote lichaem uyt den Onder-buyck genomen, na dat ick ’t 

eerst daer het vast was met sijn om-treck aen de naest-gelegen deelen voorsigtelijck gesepareert 

hadde, mede nemende den regten Darm, de Trompetten van Falopius, met de Ovaria: de ronde 

Ligamenten van de Lijf-moeders, de Navel met sijn vaten, en de pis-weg met [p. 51] de Schamelheyt, 

na dat ick van te vooren de Ossa Pubis gesepareert hadde om die te beter, en geheel uyt te krijgen. 
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Dit groote lichaem soo uyt den Onder-buyck genomen zijnde, heb ick de Navel-slag-aderen voorder 

geprepareert, en bevonden, datse onder ontrent het midden van dit groote lichaem vast, en met 

malkander vereenigt waren, en immediatelijck van eenen Tronck voort quamen, het welck ick met 

daer in te blasen klaerlijck gesien heb: de regte Navel-slag-ader hadde twee seer sigtbare tacken 

ontrent haer begin, de welcke onder in dit groote lichaem sig verdeelden: of nu den Tronck, die 

beyde de Navel-slag-aderen voort-bragt, immediatelijck voort-quam van de groote nederdalende 

Slag-ader, of van een tack van de selve, en kan ick niet wel seggen: want de lichamen, die men opent 

in soo een geval in onse dispositie niet zijnde soo als men wilt, soo en laet den tijt nog de 

gelegentheyt niet altijt toe, alles op het nauwkeurigste t’ondersoecken: voegt daer by dat dit groote 

lichaem ontrent dese plaets seer vast vereenigt was met de naest gelegen deelen, ’t welck mede 

oock een groot beletsel gaf.  

Dit groote lichaem nog vol zijnde van d’excrementen, soo heb ick de Navel-slag-aderen ontrent de 

Navel af-gesneden, [a] de Navel-ader was het van te vooren, [b] en hebbe in het selve van vooren in’t 

midden na de langde een opening gemaeckt om de excrementen uyt te nemen. Dit gedaen zijnde, [p. 

52] heb ick den regten Darm geopent, en de excrementen van gelijcken uyt-genomen zijnde, [a] heb 

ick een spuyt met water op-gevolt, de pijp daer in gebragt, en siringerende, soo liep het water 

abondantelijck uyt de opening, die ick van te vooren gemaeckt hadde in dit groote lichaem: dese 

opening toe-gehouden zijnde, soo heb ick met een pijp geblasen in den regten Darm, en dan wiert dit 

groote lichaem gansch op-gevolt met logt, soo dat ick dan genoegsaem seker was, dat den 

Intestinum rectum, of regten Darm eyndigde met een opening in de holligheyt van dit groote 

lichaem. Den Urachus of pis-navel-vat, was vast gesloten, sonder de minste opening, maer de Navel-

ader, en Slag-aderen waren open.  

Dit gesien hebbende, soo heb ick de opening die ick te vooren in dit groote lichaem gemaeckt hadde, 

verwijdert, soo na boven toe, tot ontrent daer den regten Darm eyndigde in dit groote lichaem, en na 

beneden; snijdende dan dit groote lichaem oock door in’t midden dwers aen beyde de zyden, kruys-

wys, op dat ick soo ’t inwendig gestel te beter soude konnen examineren, soodanig dat het voorenste 

deel van die groote lichaem in vier deelen gescheyden was, twee die de bovenste waren, een aen 

elcke zyde en twee van onder, [b] even gelijck men siet in een doodt Menschen Lichaem, als men den 

Buyck kruys-wijs geopent heeft; en dan kond ick klaerlijck sien, dat dit groote lichaem maer een [p. 

53] eenige holligheyt en hadde en dat den regten Darm daer in eyndigde met een opening, even 

gelijck eenen Anus, of aers-gat, boven in het midden van dit groote lichaem, (a) tusschen beyde de 

hoorn-gelijcke kronckels of Lijf-moeders.  

Maer ick was dan nog soo seker niet (ick spreeck niet van de hoorn-gelijcke kronckels, of Lijf-

moeders) uyt wat deelen dit groote lichaem t’saem-gestelt was: want ick aenmerckte daer in 

tweederley substantie: het voorenste deel van die groote lichaem was voor een groot gedeelte van 

substantie als de Blaes, de welcke gelegen regt in’t midden boven scherp afliep, alwaer het pis-navel-

vat in geplant wiert; en eer dit groote lichaem geopent was, konde men daer uytwendig eenigsints 

de gedaente van de Blaes sien, gelijck te vooren geseyt is: voegt daer by dat sy na beneden toe 

gaende, de pis-weg formeerde, (b) die sig opende met eene onsigtbare opening in de Schamelheyt 

op sijn natuurlijcke plaets, (c) die ick met een Verckens-hair in de door Konst geopende pis-weg te 

brengen, en van de Blaes af na de Schamelheyt toe soetjes voor te steken ondeckte: en dat was de 

onsigtbare opening, waer door de Meuconium, of excrementen gekomen waren, die ick bemerckte, 

als ick dit Kindt nog in’t leven zijnde, in’t begin de eerste, en tweede reys visiteerde.  
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Dese substantie maeckte ontrent een derde deel van dit groote lichaem uyt; maer het overige, of 

agterste deel, en voorenste zyden, [p. 54] die wel met twee deelen van dry van dit groote lichaem 

uyt maeckten, waren van een geheel andere substantie, soo dat ick op die tijt meende dat het de Lijf-

moeder was, en dat een halve Blaes, die om soo te spreken de helft uyt-maeckt van een geheel 

Blaes, de welcke in’t midden volgens haer langde door gesneden zijnde, was vereenigt met een 

onvolmaeckte Lijf-moeder, de welcke t’samen dit groote lichaem, en een eenige holligheyt uyt-

maeckten. 

Ick was te meer tot dit gevoelen gedreven, om dat ick boven aen de zyden in dese holligheyt twee 

openingen sag, waer in ick blasende met een pijp, soo gongen de hoorn-gelijcke kronckels op, daer 

ick te vooren van gesproken heb, soo dat ick dagte, dat die openingen, de eynden waren van de 

Trompetten van Falopius, die soo seer verwijdert waren door de excrementen, de welcke de 

holligheyt van dit groote lichaem vervolt hadden; te meer om dat de slincke hoorn-gelijcke kronckel, 

soo seer vervolt was met excrementen, eer ick dit groote lichaem geopent had, datse opengeborsten 

was, en daer uyt gevloeyt waren op de Darmen en dit groote lichaem, soo als ick te vooren geseyt 

heb: voegt daer by dat aen yder hoorn-gelijcke kronckel vast was een Trompet van Falopius, een 

Ovarium en een rondt Ligament van de Lijf-moeder.  

Maer hoe waerschijnelijck my dit gevoelen scheen, soo was het even-wel valsch [p. 55] gelijck ick in’t 

gevolg heb ondervonden, en ’t en is geen wonder soo my dunckt dat iemand dwaelt op een weg, die 

hy noyt gegaen heeft: want ick meen, dat die voorvallen moeten gestelt worden onder de gene, de 

welcke mogelijck noyt, of altijt seer selden zijn gesien.  

’T gene my belette beter te oordeelen in soo een duystere saek, was om dat de hoorn-gelijcke 

kronckels aen hun voorenste deel nog bedeckt waren met de bovenste deelen van het voorenste 

deel van dit groote lichaem, dat ick van te vooren kruys-wijs door gesneden hadde; maer na dat ick 

de voorseyde bovenste deelen van het voorenste deel van dit groote lichaem aen beyde de zyden 

hadde af-gesneden tot een weynig boven de openingen, daer ick te vooren in geblasen had, al waer 

sy nog niet vast en waren aen de hoorn-gelijcke kronckels, soo kond ick dan klaerlijck sien, dat het 

d’inwendige Orificia, of mondt-gaten van twee bysonder Lijf-moeders schenen te wesen: want sy 

vertoonden even gelijck, als het Orificium internum van de Lijf-moeder, na dat men in een Vrouw-

mensch de scheede volgens de langde open-gesneden heeft tot boven ’t voorseyde Orificium of 

mont-gat.  

Dese hoorn-gelijcke kronckels hadden als dan genoegsaem aen hun voorenste deel de gedaente van 

een Lijf-moeder; maer na agter, of de zyden gaende geleken sy by na aen die, de welck men siet 

boven op yder zyde aen de Lijf-moeder van een Schaep, [p. 56] gelijck te vooren geseyt is. Soo dat de 

substantie, die ick te vooren genomen hadde voor een onvolmaeckte Lijf-moeder, die met een halve 

Blaes vereenigt was, nu in twijffel scheen te wesen, of sy niet en moest haer digniteyt verwisselen 

voor een onvolmaeckte, en gemeene Vagina, of scheede voor twee bysonder Lijf-moeders.  

Maer d’oneenigheyt wiert haest gedecideert, na dat ick een van die hoorn-gelijcke kronckels hadde 

open-gesneden: want dan sag ick dat sy alle de conditien van een Lijf-moeder hadde, behalvens de 

figuur: want sy hadde een Orificium, (a) daer was van binnen een holligheyt: sy hadde de selve 

vleesagtige substantie, die wel soo dick, als een Rijcksdalder was: aen yder eynde was vast een 

Trompet van Falopius, [b] een Ovarium, (c) en een rondt Ligament van de Lijf-moeder, [d] even-

gelijck men te vooren aengemerckt heeft aen de Lijf-moeders van beyde de voorgaende Kinderen. En 

dit bevestigt mede de mogelijckheyt, en by gevolg de waerheyt van ’t gene men dies aengaende in de 

voorgaende Kinderen gevonden heeft. 
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Maer het gene vermakelijck was om sien, was, dat ick blasende in het Trompet van Falopius, dat vast 

was aen’t eynde of agterste deel van de Lijf-moeder, die niet opengesneden en was, dat de selve 

vervolt wiert met logt, en op-gong. Ick hebbe voorders een spuyt genomen gevolt met water, en de 

pijp gebragt in het Orificium van de Lijf-moeder; en siringerende heb ick het water sien [p. 57] uyt-

loopen door de opening van het voorseyde Trompet. Ick heb dan geblasen in de grondt van het 

eynde, of agterste deel van de Lijf-moeder, die opengesneden was: en dan wiert het  

Trompet, dat’er aen vast was, aerdig van de logt op-gespannen. Waer uyt klaerlijck bleeck, dat de 

Trompetten van Falopius sig openden in de holligheyt van de Lijf-moeders, gelijck dat soo 

gemeenlijck in die deelen geschiet: soo dat ick uyt alle dese by gebragte redenen besluyte dat de 

voorseyde hoorn-gelijcke kronckels twee bysonder Lijf-moeders zijn, (a) en dat dit groote lichaem, 

aengemerckt sonder de Lijf-moeders, t’saemgestelt is uyt de helft van de Blaes, en een onvolmaeckte 

Vagina of scheede. Ick noem die onvolmaeckte scheede: om dat haer voorenste deel van de halve 

Blaes volmaeckt wort, dese halve Blaes formeerde de pis-weg, den welcken in de Schamelheyt met 

eene onsigtbare opening gong eyndigen op sijn behoorlijcke plaets, gelijck vooren geseyt is, maer de 

onvolmaeckte schede en hadde op die plaets geen de alder-minste opening.  

De Lijf-moeder; die gelegen was aen de slincke zyde, hadde voor haer voorenste deel een groot rondt 

Klap-vlies, (b) het welck met daer tegen te blaesen van de Lijf-moeder af open gong na de selve. 

Om dat ick voor, en in het uyt nemen van dit groote lichaem uyt den Onder-buyck nergens geen 

Ureteres, of pis-pijpen en had gesien; soo was ick curieus om te weten [p. 58] hoe die gestelt waren: 

dog ick en vondt niet alleenlijck geen Ureteres, maer ’t gene het alder-wonderlijckste was, daer en 

waren in dit lichaem geen Nieren, in desselfs plaets, of daer ontrent, sag men aen elcke zyde nevens 

de Wervel-beenderen der Lendenen de Renes succenturiati, of Nier-doosjes. Hun figuur was by na 

gelijck aen die van de Nieren, t’eenemael verschillende gelijck oock in plaets aen die van de 

voorgaende Kinderen, het welcke in die deelen dickwils gebeurt, oock waren sy minder dan de 

Nieren. 

Het regte ’t gene gemeenlijck is was minder dan het slincke: oock waren sy plat-agtig, en niet dicker 

of wat meer als een Rijcksdalder, en voorsien van tamelijcke sigtbare aderen. Ick heb die beyde in’t 

midden door-gesneden in de eene, te weten, de regte was van binnen een holligheyt: maer in de 

andere en kond ick geene bemercken. Van binnen waren sy beyde swartagtig, gelijck sy gemeenlijck 

zijn. Voorders soo waren alle de andere voornaemste deelen van dit Kindt van een goede gesteltenis. 

Dese Vrouw, gedurende haer bevrugting, en heeft nergens na verlangt om te eten: oock en heeft sy 

niet verschoten, nog eenige verkeerde inbeeldingen gehadt. Sy was altijt onpasselijck, met kleynen 

apetijt, swaermoedig, en seer beswaert in het dragen: op het leste van de dragt seggende, datse 

gelijck de doodt droeg. Neder geseten zijnde moest sy ergens aen vast houden [p. 59] om op te 

staen. En soo is sy na een aerbeyt van ontrent de agt uren van dit sware pack verlost op den 27. Mey 

1703. Levende tegenwoordig, terwijl ick dit schrijf, nog in goede gesontheyt, gelijck ook mede het 

ander Kindt. 

Certificatie 

[p. 60] Wy onderschreven, Certifieren dat JAN PALFYN Anatomicus, ende Meester Chirurgyn der Stadt 

van GHENDT, geanatomiseert heeft in onse tegenwoordigheyt Seker doodt Kindt, zijnde een Tweeling 

van Vrouwelijck geslagt, geboren binnen de voorseyde Stadt op den 27. Mey 1703. En gelesen 

hebbende de Ontleedkundige Beschryving van het bovengeseyde Kindt, by hem gemaeckt, bevinden 

wy de selve seer exactelijck over een te komen met de waerheyt, oversulcks weerdig om gedruckt, en 
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aen de Republijcke mede gedeelt te worden: In teecken van welcke hebben wy onderteeckent dit 

tegenwoordig Certificat. Gedaen in Ghendt den 12. September 1703. 

P. VERHULST Med. Gand. P. ADENELLE Med. Doct. J. MAHIEUS Chirurg. Jurat. 

Verhandeling van de bysondere wegen 

[p. 61] Die gevonden worden in de ongeboren Kinderen, en waer door het Bloedt circuleert in de 

selve, anders als in de beiaerde Persoonen. 

Na dat men in’t beschrijven eeniger uyt, en innerlijcke deelen, de welcke Monstreuselijck, en tegens 

den regel van de Natuur, of gesontheyt gevonden in de voorgaende nieuw geboren Kinderen, gesien 

heeft, hoe dat sy ten dien opsigt verschillen van alle andere Menschen, waer in alle de deelen van 

hun Lichaem in eene gesonde dispositie worden gevonden; soo is’t, dat men nu gaet spreken met 

dese gelentheyt van eenige dingen, die dese nieuwe geboren Kinderen, en oock eer datse geboren 

zijn, natuurlijck, en gemeen hebben met alle andere nieuw, en ongeboren Kinderen: de welcke 

nogtans daer in verschillen van alle beiaerde Persoonen, datse in geene van dese laetste en worden 

gevonden.  

Dese zijn dry bysondere wegen, waer door het Bloedt voor, en na dat sy geboren zijn, [p. 62] nog 

eenige tijt circuleert, welcke wegen in’t gevolg allengskens komen te sluyten; soo dat het Bloedt, 

dat’er van te vooren door vloeyde, dese wegen nu gesloten zijnde genootsaeckt is eenen anderen 

weg in te loopen.  

Den eersten deser wegen is een aderagtig Canael, [a] gelegen in het holle gedeelte van de Lever, 

voort-komende uyt de Sinus van de Vena porta, of poort-ader, [b] regt tegen over d’inplanting van de 

Navel-ader [c] in de voorseyde Sinus. Dit Canael schuyns na om hoog gaende sonder eenige tacken 

van sig te geven, plant hem in de onderste Vena cava, of holle ader immediatelijck onder het 

Diaphragma.  

Den tweeden weg is het Foramen ovale of ’t ovale gat. [d] Dit wort gevonden in de onderste holle 

Ader, en Long-ader daer sy tegen malkander liggen, of in’t gemeen scheytsel van beyde dese vaten, 

immediatelijck onder seker kleyne verheventheyt gelegen tusschen de onderste en bovenste holle 

Ader [e] ontrent de regte Oor, en holligheyt van ’t Herte. Dit gat is soodanig gestelt, dat sijn opening 

gaende van onder na boven volgens den loop van’t Bloet, dat het selve door de schuynsheyt van dit 

gat daer ligtelijck kan in loopen; en na de zyde van de regte Oor, en holligheyt van’t Herte, soo heeft 

het sijnen boort, die uytsteeckt in gedaente als een Valvula, of Klap-vlies: soodanig dat het Bloedt op-

klimmende door de onderste holle Ader, genootsaeckt is daer in te loopen, belet zijnde voorder te 

gaen door de gesteltenis van den voorseyden boort.  

[p. 63] Boven dien, soo is’er een Klap-vlies in de Long-ader, ’t gene gepast is tegen ’t ovale gat, (a) het 

welcke vast is aen dese Ader aen de zyde, die na de Longen toe siet, soodanig dat sijn opening 

gekeert staet schuyns na de slincke Oor, en holligheyt van’t Herte: in voegen, dat het Bloedt, ’t welck 

uyt de Long komt door dese Ader, nootsaeckelijck daer over moet passeren, enede loopen in de 

slincke Oor, en holligheyt van ’t Hert, als niet konnende passeren door ’t ovale gat: om dat het door 

de voorseyde Valvula belet wort.  

Den derden weg is een Slag-aderlijck Canael, ’t gene gemeenlijck genaemt wort het Canael van 

Communicatie. (b) Dit Canael is met sijn een eynde vereenigt met de Arteria Pulmonaria, of Long-

slag-ader, ende met het ander met de Arteria magna descendens, of nederdalende groote Slag-ader. 

Na dat men soo de gesteltenis deser wegen heeft beschreven, soo staet nu t’ondersoecken, waer toe 

dat sy dienen: op dat dit wel verstaen worde, soo moet men weten, dat de Kinderen, soo lang alsse 
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nog in’t Lichaem van de Moeder besloten zijn, de logt deeltjes alsoo nootsakelijck hebben om te 

leven, als na dat sy geboren zijn. De waerheyt van dese voorstelling kan bewesen worden door de dry 

volgende bevindingen.  

De eerst is, indien het Hooft van’t Kindt, nog in de Lijf-moeder besloten zijnde, de Navel-strenge, of 

Peserick, waer door [p. 64] het aen de Placenta, of Moerkoeck vast is, sterck gedruckt wort; soo is 

het Kindt in korten tijt gestickt, en berooft van sijn leven. Daerom is het periculeus in de baring, als 

de Navel-strenge voor het Hooft van ’t Kindt in de doorgang komt, en van het selve sterck gedruckt 

wort.  

De tweede is, dat , wanneer het Hooft van ’t Kindt geboren is, indien’er niet en is, dat het selve belet 

te ademen door de mondt, soo blijft het Kindt in’t leven schoon de Navel-strenge, of Peserick, sterck 

gedruckt wort. 

De derde is, dat, al-hoe-wel het Hooft van’t Kindt geboren is, en dat de Navel-strenge in’t minste niet 

gedruckt en wort, soo is het Kindt in seer korten tijt gestickt, indien’er iet is, dat het selve belet te 

ademen door de mondt.  

Uyt dese dry bevindingen, soo kan men trecken dry consequentien. Eerstelijck, dat de logt-deeltjes, 

die de Moeder inademt absoluyt nootsakelijck, en het gene is, waer door het Kindt in’t leven 

onderhouden wort: aengesien dat soo haest , als dese logt-deeltjes afgesneden worden, Het Kindt in 

seer korten tijt komt te sterven. 

Ten tweeden: soo volgt hier uyt, dat het Kindt niet min de logt-deeltjes noodig en heeft om te leven, 

soo lang ’t nog in de Lijf-moeder besloten is, dan als waanneer ’t geboren is: maer dat’er alleenlijck 

dit onderscheyt is, wanneer het Kindt geboren is, dat het de logt-deeltjes die ’t noodig heeft om te 

leven, inademt door sijn eygen [p. 65] Longen. In plaets dat het van te vooren de Moeder was, die 

dese logt-deeltjes inademde, en de selve communiceerde aen het Kindt door middel van de Navel-

strenge. 

Ten derden: dat onder-stelt zijnde by exempel: dat het waer was, dat het Kindt eer ’t geboren is, de 

logt niet van nooden en hadde om te leven, dat het niet en soude wesen, soo als men gemeenlijck 

segt om dat het Foramen ovale, en ’t Canael van communciatie open zijn; en dat het Bloedt vryelijck 

kan gaen van d’een tot het ander, wanneer het Kindt nog besloten is in de Lijf-moeder: want die 

selve wegen blijven nog langen tijt open, na dat de Kinderen geboren zijn, even gelijck te vooren: en 

dit niet tegenstaende, soo haest als het Kindt geboren is, soo en kan’t niet leven sonder te ademen.  

Uyt het gene nu geseyt is, blijckt genoegsaem, dat de Kinderen soo lang als sy nog in’t Lichaem van 

de Moeder besloten liggen, de logt-deeltjes alsoo nootsakelijck hebben om hun leven 

t’onderhouden, dan wanneer sy geboren zijn. Maer alsoo de Kinderen eer sy geboren zijn, soo vele 

logt-deeltjes niet en krijgen van de Moeder, dan wanneer sy na de geboorte de selve door haer 

eygen Longen inademen: daerom heeft den Autheur van de Natuur sorg gedragen, dat de kleyne 

quantiteyt van logt-deeltjes die de ongeboren Kinderen van de Moeder ontfangen met het Bloedt, 

dat door [p. 66] de Navel-ader loopt, niet en souden verloren gaen met te passeren door eenen 

langen weg; maer dat sy door korte wegen in het Bloedt souden gebragt worden, op dat het selve 

door de kragt van ’t Herte voort gestooten zijnde, in sijn circulatie soude konnen volherden.  

En dit is de reden, waerom een Kindt nog besloten zijnde in’t Lichaem van de Moeder, dat al-hoe-wel 

sijn Herte soo veel Bloedt heeft voort te drijven, te stooten, of te perssen, na proportie van Lichaem, 

als het Herte van een beiaert Mensch; dat het daer en tusschen om de circulatie van sijn Bloedt 
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t’onderhouden niet van nooden heeft alle de quantiteyt logt-deeltjes die’er nootsakelijck zijn voor 

het Herte van een beiaert Mensch om de sijne t’onderhouden. 

’T is oock nog om de selve reden, dat de kleyne quantiteyt van logt, die overig blijft in de Machina 

Pneumatica, of logt-pomp, na dat men een seer groot getal van keeren gepompt heeft, genoeg is om 

langer de circulatie van ’t Bloedt t’onderhouden in een jonge Kat, die ’t Foramen ovale, en ’t Canael 

van communicatie open heeft, als in een ander, waer in dese wegen gesloten zijn. 

Inder daet: het is seer waerschijnelijck, dat de kleyne quantiteyn van logt-deeltjes die de Kinderen 

(eer sy geboren zijn) ontfangen van de Moeder door de Vena Umbilicalis, of Navel-ader, niet 

genoegsaem en soude geweest hebben om hun Bloedt in sijn circulatie te doen continueren, en dat 

het [p. 67] Bloedt, voorsien met de selve, niet ras, of haest genoeg en soude gepasseert hebben door 

de Lever, indien het Bloedt van de Navel-ader om in het Herte te komen hadde moeten passeren 

door de wegen, waer door het Bloedt van de Vena Porta, of poort-ader gaet om in het selve te 

geraken. Ick wil seggen, dat indien het Bloedt van de Navel-ader hadde gepasseert in de tacken van 

de poort-ader, en van dese tacken door al de Klierkens van de Lever in de tacken van de Vena cava, 

of holle Ader, die verdeelt zijn over al in de substantie van de Lever: om dieswil dat dese kleyne 

quantiteyt van logt-deeltjes, die gemengelt zijn met het Bloedt, gehouden in de Navel-ader, 

hebbende aldaer te doen eenen langeren weg, en veel meer vrijving uyt te staen, soo soude het te 

lang op de weg, en te veel van sijn beweging verlorgen hebben, wanneer’t in het Herte soude 

gekomen hebben; en daerom is’t dat het Aderagtig canael, ’t welck in het holle gedeelte van de Lever 

gevonden wort, gemaeckt is, op dat alsoo het Bloedt gehouden in de Navel-ader voorsien met de 

kleyne quantiteyt logt-deeltjes, gekomen zijnde in de Sinus van de Vena Porta, in de Kinderen eer sy 

geboren zijn, van daer door’t voorseyde Canael door eenen korten weg in de onderste holle Ader 

soude gebragt worden, en soo voort in’t Herte, sonder door de Lever te moeten passeren, om 

redenen boven geseyt. 

[p. 68] De reden waarom de ongeboren Kinderen min logt-deeltjes noodig hebben om hun leven 

t’onderhouden, als de gene die geboren zijn, schijnt te wesen, dat, terwijl sy nog in’t Lichaem van de 

Moeder besloten zijn, by na gedurig stil, en als in slaep liggen: soodanig, dat sy niet veel geesten 

verliesen door de Animale bewegingen. Waer door geschiet, dat de kleyne quantiteyt logt-deeltjes, 

die sy van de Moeder krijgen, genoegsaem zijn om de voeding (terwijl’er uytwendig geen groote 

tegenperssing is) te verrigten en de natuurlijcke werckingen gaende te houden.  

’T is oock om de selve reden, dat’er nog twee ander wegen gemaeckt zijn in de ongeboren Kinderen, 

te weten: het Foramen ovale, en het Canael van communicatie: van welckers gesteltenis (gelijck oock 

die van ’t Aderagtig Canael ick te vooren gesproken heb.) En alsoo mijn Heer Verheyen Doctoor in de 

Medecyne, en Koninglijcken Professor van de Anatomie, en Chirurgie in de wijt-vermaerde 

Universiteyt van Leuven, het gebruyck deser wegen seer geleerdelijck heeft verhandelt in een Brief, 

die hy my de eer gedaen heeft van te schrijven in’t Nederduyts in’t Iaer 1699. alwaer hy wederlegt 

het nieuw Sistema, rakende de circulatie van’t Bloedt in de ongeboren Kinderen, door’t Foramen 

ovale, voor gestelt door mijn Heer Mery Chirurgyn, en Anatomicus van de Koninglijcke Academie der 

wetenschappen tot Parijs: [p. 69] welcken Brief ick in de Fransche Tael heb overgeset, en tot Parijs 

gedruckt is in het selve Iaer; soo is’t dat ick ten dienste van de gene, die onervaren zijn in de Fransche 

tael, sijne Leering dies aengaende alhier in’t Nederduyts sal byvoegen.  

Om dan het waeragtig gebruyck van’t Foramen ovale, en ’t Canael van communicatie wel te verstaen, 

soo moet men weten, dat in de beiaerde Persoonen het Bloedt, gemengelt met de nieuwe Chylus, 

loopt door de Vena cava, of holle Ader in de regte holligheyt van ’t Herte: en dat‘er een groot 



149 
 

gedeelte van dit Bloedt ontfangen wort in de regte Oor, eer dat het in dese holligheyt gaet, door 

welcke holle Ader het Bloedt te rug keerende na ’t Herte, soo wel van de opperste, als onderste 

deelen, als dan geperst wort in de Arteria pulmonaria, of Long-slag-ader om door de Longen te 

passeren, in welcke Longen door middel van de inademing het Bloedt voorsien wort met de alder-

fijnste logt-deeltjes, waer door het veel subtylder, en beweeglijcker wort: van uyt de Long-slag-ader 

soo vloeyt het in de Long-ader, waer door het gebragt wort in de slincke holligheyt van’t Herte, na 

dat’er eerst een gedeelte is ontfangen geweest in de slincke Oor. Eyndeling het Bloedt aldus voorsien 

met logt-deeltjes, en daer mede exactelijck gemengelt zijnde, wort als dan door t’samen-trecking van 

dese holligheyt geperst in d’Aorta of groote Slag-ader, door welcke het gedistribueert [p. 70] wort 

aen alle de deelen van ’t Lichaem. 

Uyt het gene nu geseyt is, kan men ligtelijck besluyten, dat de regte holligheyt alleen gemaeckt is tot 

dienst van de Longen, en de ademhaling: want sonder dat, soo soude eene holligheyt genoeg zijn 

voor het Herte, na welcke het Bloedt (gemengelt met de nieuwe Chylus) te rug keerende door de 

Aderen van alle de deelen van’t Lichaem, in dese holligheyt, soo soude de masse van ’t Bloedt aldus 

gemengelt, en beweeglijck gemaekct, konnen gevoert worden door de Slag-aderen tot alle de deelen 

van’t Lichaem tot sekere diensten, gelijck geschiet in vele Dieren, die in’t water leven.  

Ten tweeden, soo moet men weten, dat volgens het gemeen gevoelen der Anatomisten, en 

Medicyns, de ongeboren Kinderen niet en adermen, soo lang als sy in de Lijf-moeder besloten liggen: 

en by gevolg, dat de Long haer voornaemste gebruyck niet en heeft, maer dat de ongeboren 

Kinderen de logt-deeltjes ontfangen door middel van de Placenta, of Moerkoeck uyt het Bloedt van 

de Moeder, die de selve heeft gekregen door haer eygen inademing, en aen dese Kinderen mede 

gedeelt worden met het Bloedt, dat vloeyt door de Navel-ader gelijck vooren geseyt is.  

Maer om dieswil dat dese logt-deeltjes ontbreken aen de Kinderen, soo haest als sy geboren zijn, soo 

moeten sy nootsakelijck [p. 71] op dien oogenblick selve beginnen te ademen: en daerom moeten de 

instrumenten, die gedestineert zijn tot dese actie, gereet staen om te wercken, om dieswil dat sy niet 

en konnen terstont voort gebragt worden, als de nootsakelijckheyt hare wercking vereyscht.  

Ten is dan niet van nooden, dat het Bloedt in de ongeboren Kinderen door de Longen passeert om 

levendig gemaeckt te worden door de logt-deeltjes (ter contrarie het verliester nootsakelijck veel in 

dat deel van die, de welcke het ontfangen heeft met het Bloedt, dat komt door de Navel-ader) om 

dieswil dat de t’samen-geplackte Long-blaeskens desen weg lang, en seer moeyelijck maken, 

soodanig dat, indien’er veel Bloedt passeerde door de Longen van de ongeboren Kinderen, de Slag-

aderen, die het selve voort perssen naer alle de deelen van’t Lichaem met een groote rassigheyt, 

souden wel haest daer van ontbloot zijn.  

Het heeft dan seer bequaemlijck geweest, dat’er maer een weynig Bloedt door de Longen van de 

ongeboren Kinderen passeerde: maer alsoo na de geboorte het Bloedt in meerder quantiteyt daer 

door passeert, en dat in’t gevolg al het Bloedt van’t geheel Lichaem absoluyt daer door moet 

passeren, soo moet het Bloedt, ’t gene overig blijft na dat de voeding en de af-scheyding van de 

sappen geschiet is, wederom door de holle Ader te rug keeren na de regte [p. 72] holligheyt van ’t 

Herte, om in’ gevolg geperst te worden in de Long-slag-ader: en daerom is het oock, dat in de 

ongeboren Kinderen de holle Ader in-geplant is in de regte holligheyt van ’t Herte, om dat sy na de 

geboorte niet en konde verplaetst worden. 

Maer om dieswil, dat de ongeboren Kinderen om redenen vooren geseyt, een aensienlijck nadeel 

souden ontfangen indien‘er een groote quantiteyt Bloedt door hunne Longen passeerde; soo is’t dat 

de Goddelijcke voorsigtigheyt daer in voorsien heeft met twee seer korte wegen te maken, door 
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middel van de welcke in de ongeboren Kinderen het Bloedt ontgaen kan den langen, en seer 

moeyelijcken weg van de Longen, waer door het passeert in de beiaerde Persoonen: welcke wegen 

na de geboorte ligtelijck konnen gesloten worden, wanneer al het Bloedt genootsaeckt is te loopen 

door de Longen. 

Nu dan dese wegen zijn het Foramen ovale, en ’t Canael van communicatie: en om dieswil dat’er veel 

meer Bloedt loopt na de regte holligheyt van’t Herte door de onderste holle Ader, als door de 

bovenste; soo is’t Foramen ovale geplaetst in een gemeen scheytsel van de onderste holle Ader, en 

de Long-ader, soodanig dat’er een groot deel van’t Bloedt der onderste holle Ader loopt door dit gat 

in den tronck van de Long-ader, een weynig beneden de slincke holligheyt van ’t Herte; van waer het 

[p. 73] ligtelijck kan loopen, of immediatelijck in dese holligheyt, of eerst in de slincke Oor, volgens 

dat het de gelegentheyt vereyscht: want de Ooren van’t Herte dienen alleenlijck om het Bloedt 

t’ontfangen, als de holligheden vol, of gesloten zijn: en als het Bloedt loopt uyt de Ooren in de 

holligheden, soo loopt’er oock immediatelijck een ander gedeelte mede uyt de groote Aderen.  

Maer om dieswil dat het Bloedt, ’t welck door’t Foramen ovale passeert, en het gene van de Longen 

komt, malkander van wederzyden in hun loop souden konnen beletten; soo is’t Foramen ovale 

soodanig gestelt, dat het schuyns nederwaerts gaet, soo dat sijn uytgang in de Long-ader nader aen 

de mondt is van dese Ader, als sijn ingang, op dat het Bloedt, ’t welck door dit gat loopt, niet en 

soude komen te stooten tegen het gene, dat van de Longen komt. 

’T Is ten naesten by om de selve reden, dat het Foramen Ovale nauwer in sijn uytgang, als in sijn 

ingang is: want de grootte van sijn ingang maeckt, dat het eene aenmerckelijcke groote quantiteyt 

Bloedt kan ontfangen; en de nauwheyt van sijn uytgang maeckt, dat het geen groote plaets en 

beslaet in de Long-ader: soo dat hier door het Bloedt van de Longen komende, in sijn door-gang niet 

belet en wort. 

Oock is het seer waerschijnelijck, dat het Bloedt, ’t welck uyt de onderste holle Ader loopt in groote 

quantiteyt door ’t [p. 74] Foramen ovale, ter oorsaeck van sijn grootte, dat het agterste, ’t voorenste 

stercker voortperst, soodanig dat het met meerder rassigheyt loopt van’t Foramen ovale in de Long-

ader, als van de holle Ader in’t Foramen Ovale. Waer door geschiet, dat het Klap-vlies veel meer 

gedruckt wort van’t Bloedt, ’t weclk wederom keert door de holle Ader na’t Foramen ovale, als van 

de zyde van de Long-ader door de trage loop van’t Bloedt, dat van de Longen komt: en by gevolg en 

is’er niet te vreesen, dat het Bloedt loopende tegen het Klap-vlies, het selve sal gedruckt worden 

tegen ’t ovale gat: te meer om dat het Bloedt, ’t welck opklimt door de onderste holle Ader, veel 

meer voorsien is met logt-deeltjes; en by gevolg, dat het met meeder kragt, en rassigheyt beweegt 

wort.  

Het Bloedt dan gepasseert hebbende door ’t Foramen ovale in de slincke holligheyt van’t Herte, soo 

moet het nootsakelijck geperst worden in d’Aorta, of groote Slag-ader, sonder door de Longen te 

passeren. 

Om dan tegenwoordig oock iet te seggen, rakende het Canael van communicatie; soo moet men 

weten, dat het Bloedt, ’t welck te rug keert door de onderste holle Ader, niet al-te-mael en loopt 

door ’t Foramen ovale, hoe-wel het wijt, en seer groot is, maer dat’er nog een groot gedeelte Bloedt 

van dese ader na de regte Oor, en holligheyt van’t Herte loopt, het welck gesamentlijck met het gene 

van de bovenste [p. 75] holle Ader komt, sig vermengelt in dese holligheyt, en dan in’t gevolg 

gedreven wordt in de Long-slag-ader, gelijck geschiet in de beiaerde Persoonen. 
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Maer op dat het grootste deel van dit Bloedt den onnoodigen weg van de Longen soude ontgaen, 

soo heeft den Autheur van de Natuur dit Canael van communicatie gestelt, door het welcke een 

groot gedeelte van dit Bloedt immediatelijck loopt in de groote nederdalende Slag-ader.  

Ick seg een groot gedeelte van dit Bloedt, ia self het grootste: want schoon dit Canael minder is, als 

beyde de tacken t’samen, die na de Longen gaen; soo geloof ick evenwel ter oorsaeck van de 

moeyelijckheyt, die het Bloedt vindt om door de Longen te passeren, dat’er min Bloedt loopt door 

beyde die tacken, als door het boven geseyde Canael.  

Eyndeling, hoe-wel de door-gang van een groote quantiteyt Bloedt door de Longen in de ongeboren 

Kinderen niet alleenlijck niet dienstig en was, maer oock schadelijck (gelijck ick te vooren getoont 

heb) soo is’t nogtans nootsakelijck, dat’er een deel door passeert, soo tot voeding, als wel 

bysonderlijck om de Bloedt-vaten allengskens te verwijden, die hun daer in verdeelen, en die te 

bereyden om een grooter quantiteyt Bloedt t’ontfangen immediatelijck na de geboorte, als wanneer 

het Kindt sal beginnen te ademen. Nu dan, om dieswil dat het Bloedt seer traeg loopt door de [p. 76] 

Longen van de ongeboren Kinderen, soo was een kleyne quantiteyt van Bloedt genoeg, om de 

Bloedt-vaten van dit deel te verwijden.  

Het is dan blijckelijck, dat het Foramen Ovale, alsoo wel als’t Canael van communicatie, gemaeckt zijn 

geweest, op dat het Bloedt in genoegsame quantiteyt soude gebragt geweest hebben tot alle de 

deelen van de ongeboren Kinderen, sonder dat’er meer passeert door hun Longen, als om die te 

voeden en de Bloedt-vaten open te houden soo veel als nootsakelijck is: want indien’er meer Bloedt 

door soo een moeyelijcken weg gelijck de Longen zijn, hadde moete passeren, soo en soude het met 

geen genoegsame rassigheyt konnen gebragt hebben geweest tot de andere deelen; en het soude 

door desen langen weg veel logt-deeltjes verloren hebben, die’t van nooden heeft om in sijn 

circulatie te volherden.  

Uyt dit gebruyck, ’t welck het waeragtige is van’t Foramen ovale, volgt oock dat de logt-deeltjes, die 

het Bloedt ontfangt door de Navel-ader, beter van pas gemengelt worden met het selve, en oock 

veel ligter gebragt tot alle de deelen van ’t Lichaem: want het Bloedt, dat na de bovenste deelen op-

klimt, moet beter voorsien zijn moet logt-deeltjes als ’t gene na de onderste gaet, en dat om 

verscheyde redenen. 

Eerstelijck, om dat van het Bloedt, ’t welck na de bovenste deelen gaet, de Animale geesten moeten 

af-gescheyden worden [p. 77] welckers tegenwoordigheyt gedurig nootsakelijck is, niet alleen tot 

beweging van het Herte, de t’samen-trecking der Slag-aderen, en der andere vaten; maer oock om 

alle de andere deelen te voor-bereyden tot de voeding: soo dat dit Bloedt een meerder beweging 

moet hebben, en subtylder moet wesen ten opsigt van een grooter getal van deelen, die’er moeten 

gevoedt worden in de ongeboren Kinderen, meer als in de beiaerde Persoonen, gelijck als zijn de 

Placenta of Moerkoeck, de Vliesen en de Navel-strenge.  

Nu dan, het is te gelooven, dat in de beiaerde Persoonen, hoe-wel dat al het Slag-aderlijck Bloedt 

genoegsaem voorsien is met logt-deeltjes, dat daer en tusschen het gene op-klimt subtylder, en 

geestiger is, als’t gene nederwaerts gaet: om dieswil dat een soodanig Bloedt sig ligter beweegt door 

den regt-lynigen weg van de Arteriae carotides, of Krop slag-aderen. Dit is dan de eerste reden, 

waerom het Bloedt in de ongeboren, ’t welck uyt de slinke holligheyt van ’t Herte vloeyt in de groote 

Slag-ader, beter moet voorsien zijn met logt-deeltjes, als’t gene passeert door’t Canael van 

communicatie. 

De tweede reden is, dat’er een groot deel van’t Bloedt is, ’t welck van de groote nederdalende Slag-

ader gevoert wort door de Navel slag-aderen naer de Placenta, of Moerkoeck, om wederom levendig 
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gemaeckt te worden door de logt-deeltjes; en [p. 78] dat als de rest van’t Bloedt, ’t welck wederom 

te rug keert door de onderste holle Ader naer ’t Herte, sig vermengelt met het gene, dat komt door 

de Navel-ader voorsien met logt-deeltjes in de Sinus van de Vena porta, of poort-ader, door het 

Aderagtig canael in de onderste holle Ader. Ter contrarie het Bloedt, ’t welck te rug keert door de 

opperste holle Ader, wort alleenlijck gemengelt met dit Bloedt aldus voorsien in de regte Oor, of in 

de regte holligheyt; maer volgens het waeragtig gebruyck van’t Foramen Ovale, het Bloedt, dat op-

klimt door de groote Slag-ader, is beter voorsien van logt-deeltjes, als ’t gene nederdaelt door de 

grote nederdalende Slag-ader. 

Om dit wel te verstaen, soo moet men aenmercken, dat al het Bloedt ’t welck van de Placenta, of 

Moerkoeck komt voorsien met nieuwe logt-deeltjes wederom keert door de onderste holle Ader met 

het gene, dat te rug keert van de onderste deelen, na dat de voeding verrigt is: soodanig dat al het 

Bloedt, ’t welck wederom keert door de bovenste holle Ader niet deelagtig en wort van dese logt-

deeltjes, hoe-wel het nogtans verloren heeft het meesten-deel van de gene, die ’t te vooren hadde.  

Aengesien dan dat het Bloedt, ’t welck passeert door ’t Foramen Ovale van de onderste holle Ader 

komt, soo moet het beter met logt-deeltjes voorsien zijn, als het [p. 79] gene door ’t Canael van 

communicatie, of door de Longen passeert: ter oorsaeck dat het meesten-deel van dit Bloedt van de 

opperste holle Ader komt. Nu dan hoe-wel dat het Bloedt, ’t welck door de Longen passeert, aldaer 

iet verliest van sijn logt-deeltjes, soo wort dit verlies rijckelijck gerecompenseert, wanneer’t 

gemengelt wort met het gene, ’t welck door ’t Foramen ovale passeert naer de slincke holligheyt 

van’t Herte. 

Dit is dan het tweede gebruyck van ’t Foramen ovale, te weten: dat door sijn middel het Bloedt, ’t 

welck gebragt wort naer de opperste deelen van’t Lichaem in de ongeboren Kinderen, genoegsaem 

voorsien zy van logt-deeltjes: en dit gebruyck (soo veel ick weet) en heeft nog van niemant 

aengemerckt geweest, 

Maer soo haest, als het Kindt geboren is, en dat het begint te ademen, soo beginnen dese wegen 

allengskens te sluyten; ende eerstelijck wat aengaet het Foramen ovale en sijn Valvula, of Klap-vlies; 

soo wort dit gat gesloten: ter oorsaeck, dat het Bloedt in meerder abondantie, en met meerder 

rassigheyt circuleert door de Longen, en de Long-ader: soo dat het overwint den loop van’t gene 

wederom te rug keert door de onderste holle Ader; ’t welck niet en kan geschieden sonder de 

Valvula, of Klap-vlies te drucken tegen den boort van’t Foramen, of gat, aen den welcken dat het 

allengskens sig vast hegt, gelijck [p. 80] bewesen is door de aenmerckingen, die men by gebragt 

heeft. 

Want gelijck het Bloedt in de ongeboren Kinderen met meerder rassigheyt circuleert door de 

onderste holle Ader, als door de Long-ader, om redenen die men genoegsaem by gebragt heeft, soo 

moet het in tegen-deel na de geboorte met meerder rassigheyt circuleren door de laetste van dese 

Aders, als door de eerste, niet alleenlijck om dat de Long-blaeskens nu niet meer en zijn t’samen-

geplackt, gelijck sy van te vooren waren, maer oock om dat de Bloedt-vaten regter, en niet soo 

hoeckig gevonden en worden; en dat sy in yder inademing gedruckt worden van de logt door de op-

gevolgde Blaeskens, die het Bloedt voort-drijven, als mede dat het Bloedt ’t welck van de Longen 

komt voorsien is met logt-deeltjes, waer van het Bloedt dat op-klimt door de onderste holle Ader 

ontbloot is, als hebbende de selve verloren in de deelen van’t Lichaem, waer door het gecirculeert 

heeft, gelijck d’ervarentheyt ons leert.  

Wat aengaet het Canael van communicatie: dit wort oock gesloten na de geboorte, ter orosaeck dat 

het Bloedt, het welck gedreven wort in den Tronck van de Long-slag-ader, den weg veel regter en 
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vryer vindt door de Longen, waerom het den weg verlaet van’t Canael den welcken schuynser is, en 

meer omme leydende: voegt daer by dat het Bloedt met meerder [p. 81] kracht gedreven zijnde uyt 

de slinke holligheyt in d’Aorta, seer ligt passeert door de groote nederdalende Slag-ader, en breeckt, 

of overwint den loop van’t Bloedt, die door ’t Canael soude passeren: en gelijck het Bloedt, dat 

gewoon was te passeren door’t Canael, sijnen loop komt te nemen door de Longen naer de slincke 

holligheyt van’t Herte; soo wort het in’t gevolg abondantelijcker gedreven in d’Aorta, waer door sy 

na proportie meer verwijdert wort, als d’Arteria Pulmonaria, of Long-slag-ader. 

Het Aderagtig Canael gelegen in het holle gedeelte van de Lever, wort oock allengskens gesloten, als 

het Kindt geboren is: want alsoo het nu de logt-deeltjes inademt door syn eygen Longen, soo en 

heeft het die hem van te vooren mede gedeelt wierden van de Moeder door de Navel-ader, niet 

meer noodig: en gelijck na de geboorte van het Kindt de Navel-strenge af-gebonden, en gesneden 

wort, soo en kander geen Bloedt voorsien met logt-deeltjes meer komen door de Navel-ader in de 

Sinus van de poort-ader: waer uyt volgt, dat de voorseyde Sinus, als’t Kindt geboren is, min Bloedt, en 

min beweeglijcker ontfangt, als voor de geboorte: en dewijl het Bloedt ’t welck te rug keert door de 

tacken van de poort-ader in de Sinus, in minder quantiteyt, en swacker van loop is, als’t gene dat 

wederom komt door de onderste holle Ader; daerom wort de loop [p. 82] van’t eerste door het 

laetste overwonnen: en soo wordt allengskens dit Aderagtig Canael, schuyns in gaende in de 

onderste holle Ader toe-gedrukct, en gesloten. 

EYNDE
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Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen 

Ont-leedkundige beschryving van de vrouwelyke deelen door Jan Palfyn Voornaam ontleeder en 

Heelmeester der stad Gendt. Met Figuren. 

Gedrukt te GENDT voor den Uitgeever; A°. 1724. En zyn te bekoomen te Leyden by JOHANNES DU 

VIVIE. 

[p. I] Al wie onbeschaamd en onkuis tot deese Letteren toetreed, laat hy de schuld en schand, en niet 

de Natuur vermyden; laat hy de daaden van zyn oneerlykheyt opteekenen, niet de woorden van onse 

noodzakelykheyt, waar in dat my een suivere en godsdienstige Leeser of Toehoorder het ligtelyk zal 

quyt schelden…. want wy doen hier geen verslag van verdoemelyke onreinigheden, maar in het 

verklaren, van de gesteldheeden der menschelyk Voortteeling, zo vermyden wy nogtans zo veel als 

ons mogelyk is de vuile en aanstotelyke woorden. Augustin, Van de stad Gods het XIV. Boek 23. 

Hoofdstuk. 

Nog het is ons niet schandelyk tot nut der Toehoorders, om de ter ontfangenis, om de ter ontfangenis 

geschikte Werktuigen te noemen, welke het Goode niet heeft geschaamt te scheppen. Clemens 

Alexandrin. 2 PÆdagog.  

Aan woorden zig te Ergeren, is een bewys van ziekte of zwakheyt. segt Cicero 

Voor-reden 

[p. II] Hoewel dat de Ontleeders zeer zyn verdeeld, over de wys, op dewelke dat de Voortteeling 

geschied; soo komen sy niet te min alle eenparig overeen, dat de Gedrogten, al zo wel als de 

Kinderen, welke dat van een natuurlyke gestelte zyn, gemeenlyk een seekeren tyd lang in de Lyf-

moer zyn beslooten, alwaar dat sy voedsel ontfangen tot datse volkomen ryp zyn, wanneer dat sy 

buiten de Lyf-moer werden gestooten, even eens als de Kinderen die natuurlyk zyn gesteld. Maar op 

dat de Leeser een klaar, net en onderscheiden Denkbeeld zoude mogen hebben van de Lyf-moer, zo 

wel als van de andere Deelen der Vrouwen, welke ter Voortteeling dienen, zo zullen wy een 

Beschryving doen, van de Werktuigen der Vrouwen, tot dit werk dienende; dat is te zeggen, van die 

Deelen welke dat aan de Vrouwen duisenden van Elenden toebrengen, die de Mannen op 

duisentderlei wyse ontzeenuwen; welke maaken dat de Vrouwen, die van haar zelven swak en 

zonder Wapenen zyn, over de dapperste Mannen Zeege-pralen die veele en zeer magtige Koningen 

ter neer gebonst, overwinnende Keisers bedorven, wyse Personagien tot Zotten gemaakt, de 

Geleerde bedroogen, de Voorzigtige verleid, de Gesonde in schandelyke Ziektens gestort, de Ryke 

van haren Rykdom berooft, en de berugtste Helden hebben ter needergevelt, welke dat d’oorsaak 

zyn van het meerendeel van onse hart-zeeren, zo wel als van onse vermaaklykheeden: en ik derf 

zeggen, dat schier alle de wanorders die immer op ’s Werelds schouwtoneel zyn verscheenen, en 

welke dat nog alle daagen gebeuren, van die Deelen koomen. Men heeft maar Petronius te leesen, 

en de agtjarige geschiedenis te verstaan, welke dat hy van het ontugtig leeven van Nero beschryft, 

om overtuigt te zyn van het geen ik zegge: Deese zelfde Deelen syn het welke den Heiligen Profeet 

David hebben vervoerd; den Wysen Salomon tot Afgodery hebben gebragt; den sterken Samson ter 

aarden gebonst, en den grooten Hercules genoodsaakt tot den Spinrok; en welke dat hebben 

veroorsaakt de ver [p. III] woesting der stad Sichem, d’omkering van Troyen, en het verdelgen van 

veele Koninkryken. Dit syn deese Deelen, dewelke, als door heimelyke betooveringen, de 

allervoorsigtigste Mannen tot een slag van Gekheid konnen brengen; en terwyl datse gelooven, dat 

by de Vrouwen, deese Deelen vol soetigheid, bekooringen en schoonheeden zyn, hoewel dat’er geen 

leelyker aan het gantse lighaam zyn, datse aan zeer veele zeer lasterlyke quaalen onderworpen syn; 
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datse zomtyds door een bedorven bloed, en van veele vuiligheeden besmet syn, datse alle daagen 

door den Pis bevuild en bevogt zyn, datse een stinkende en als gezwaavelde lugt van zig geeven, en 

datse van den Schepper der Natuur zyn verzonden, als onwaardig om aangeschouwen te werden, na 

den verborgenste en meest veragtelyksten hoek, van het gantse Lighaam, digt by den Aars en de 

Uitdygsels, en welke dat eindelyk uit sig selfs, gelyk als d’algemeene Goot en Riool van’t gantse 

Lighaam zyn. Deese zyn, seg ik, die Deelen, in dewelke, dat het den Schepper van’t Heel Al, hoewel 

datse als de grondeloosen poel syn [p. IV] waaarin [sic] dat zig alle drek en onreinigheeden des 

Lighaams instorten en zig vergaaderen, nogtans heeft behaagt, dat den Mens, dat hovaardige Dier, 

dat haest zal werden opgenomen in den Hemel, zy ontfangen, in’t ruuw ontworpen, en gemaakt, ten 

einde dat hy zig bygevolg van tyd, te binnen brengende, de geringheid van syn oorspronk, en de 

onreinigheeden van syn eerste woonplaats, welke dat tussen de Blaas en den Eindel-darm is, hy zig 

niet verhovaardige; maar dat hy in diepe verneedering zig over de Almagt van den Souverainen 

Schepper verwondere, syne Grootheid, en syne Goddelyke Majesteit met het ontzag dat hem 

toekoomt, aanbidde, en dat hy begeere met gebeeden, en van syne oneindige goedheid verkrygen 

mogte een beter Wooning, dat is te seggen, de volzalige eeuwige Wooning der Ziele in den Hemel. 

Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, Die tot de voortteeling dienen. 

Het eerste deel: Van de uitwendige Deelen der Vrouwen, dewelke dienen tot de Voort-

Teeling. 

[p. 1] D’Uitwendige, of schaamdeelen van de Vrouw werden in’t gemeen genomen voor de zodanige 

welke wy uitwendig aanmerken, en die sig voor onse oogen zonder van eensnyding ontdekken; sy 

werden dus genaamt, om datse schaamte, en een eerlyke vreese inboesemen, zo dikwils als sy ten 

ontyde werden ontdekt: ook zo is’t niet van heden of gisteren, datmen heeft goed gekeurd om se 

schaamagtige te noemen. Van dit [p. 2] gevoelen is de geheele Oudheid geweeest [sic], en na het 

Gebod, ’t welk God gaf aan Moises, van noit langs de trappen na den Altaar te naderen, als welke 

zouden doen sien, ’t geen d’eerbaarheid ons leerd verborgen te houden, so hebbense alle (welk 

gebod is nagekoomen) aan dese Delen namen gegeven, die gelukkiglyk uitdrukken de meining van dit 

Godlyk Gebod. Dog laat ons met Tertulliaan seggen, dat wy niet behoeven beschaamt te wesen over 

de noodzakelyke verklaring deser Delen, welke onse verwondering waardig zyn, en dat selfs de 

kuiste, en beschroomste, deselve zo wel als wy zonder rood te werden, mogen overwegen, by aldien 

het geschied met dat inzigt, om daar van een goed gebruik te maken. Schaam u derhalven over den 

noodzakelyken uitleg niet. Eerwaardig en niet beschaamd makend is de natuur. De wellust, maar niet 

de gesteltenis heeft den Byslaap besmet, &c.  Tertull. in ’t Boek van de Ziel, 13. Hoofdst. 

Van dese Schaam Delen, vertonen zig d’eene van selfs van buiten, en d’andere zyn onder d’eerste 

verborgen (nog konnen gezien werden) als wanneer men de twee groote Lippen wat van 

malkanderen na de zyden brengt, en den ingang van het Schaam-deel een weinig opend. 

Die, welke zig van selfs vertonen, zyn de Schamelheid, het Heuveltje, de grote Kloove, de twee 

groote Lippen. Die, welke daaronder zyn verborgen, zyn den Kittelaar (Clitoris), de twee Nymphen, 

den Ingang der Pisgang, en den mond van de Scheide (Vagina). Door het eerste verstaan wy het 

bovenste gedeelte van het Schaamdeel, geplaatst aan het voorste deel van’t Schaambeen (os Pubis); 

en [p. 3] ’t Heuveltje is het deel, dat zig verheeven, gelyk een klein Bergje, boven de groote Lippen 

vertoont; dat ook daarom Venus berg is genaamt, ’t Heuveltje, om dat alle die gene welke zig onder 

de Standaarden deser Godinne laten intekenen, ’t selve noodzakelyk, moeten beklimmen. 
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Alle dese Delen zyn met gekroesde hairen bedekt, die gemeenlyk zo wel inde Vrouwen, als inde 

Mannen beginnen voort te komen, in het veertiende Jaar hunnes ouderdoms, ’t welck de 

Geneesmeesters Manbaarheid (Pubertas) hebben genoemt. Dit natuurlyk bedekzel komt gemeenlyk 

in desen ouderdom, en inden tyd dat de jongelingen en jonge dogters zyn gestelt na van billyk te 

konnen redekavelen, om te begrypen, van dat geene verborgen te houden, waar van dat de natuur 

zo veel sorg voor gedragen heeft om het te bedekken. 

Het uitwendige wesen van ’t Heuveltje, is alleen maar van de huit gemaakt: dog anders is ’t met syn 

innerlyk Deel gelegen, wyl ’t by na niet anders als uit Vet bestaat: dat daarom inzonderheid zo is 

gemaakt, om het dikker en bolder te maken, voornaamentlyk by de Jonge Meisjens, alwaar dit zagte 

en tedere wesen, zeer bequaam tot een oorkusse van Venus is, uit vrees dat het Schaambeen der 

twee zig onderling wryvende, zig mogt stellen tegens het vermaak dat men by de t’zamenkomst 

moet vinden. 

D’Oude die aan alle d’Ingangen van eenige aanmerkelyke holligheid hebben willen Spieren geven, 

hebben ook niet nagelaten om’er een voor dit Heuveltje t’erkennen, en dan daaraan het ampt om de 

Lippen der Vrouwlykheid, of de zyden van vanden grooten spleet, te sluiten, te geven. Men vind hem 

onder ’t Vet, zyn [p. 4] oorsprong by den aars-sluiter (Spincter-Ani) hebbende, en hy gaat voort tot de 

liessen. Maar alhoewel men een Spier heeft vernomen, dewelke tot Versterking van dit sagte deel 

van het Heuveltje dient, zo gaat hy nogtans niet tot aan de zyden van den grooten spleet, en weg-

gaande is hy onbequaam om het ampt te bedienen, waarmede d’Oude hem hebben willen belasten. 

Na ’t gevoelen der schranderste Ontleders, zo diend dese Spier om den Mond van de Scheide te 

sluiten en t’ontsluiten, gelyk als wy in’t vervolg staan te zien. Want het gaat niet met de Lippen van 

de Schaamte der Vrouwen, als met die van de Merryen en van de Koejen, en van meer andere 

Dieren, dewelke dese delen bewegen na haren wil, door de hulp der Spieren die zig daar in bevinden. 

Nu moet ik spreken van den grooten Kloov, of Scheur, de groote Opening of Vrouwlykheid, dat niet 

anders te kennen geevt als den uiterlyken ingang van de Lyfmoeder, dewelke altyd eenvoudig en 

maar eenig alleen is; hoewel Licetus zegt dat hy somtyds heeft waargenomen dat deselve tegens de 

schikking der natuur dubbeld was. Sy  draagt den naam van de groote opening, wyl datse zig uitstrekt 

van het onderste gedeelte van’t Schaambeen, byna tot aan den aars (invoegen datmen tussen den 

aars en het uiterste van desen spleet naaulyks meer wytte als een duimbreed vind, men noemt het 

den Bilnaad (Perinaeum) opwelke plaats, namelyk aan de laagste plaats sy breeder en dieper werd, 

makende als een gragt, welk dat men gemeenlyk d’Opening der Vrouwlykheid (Fossa Navicularis)  

noemt, en welke is zamengestelt door de te zamenvoeging van de benedenste Delen der groote 

Lippen; andere noemen’t het gaffeltje daar ’s mans roede geduurende de Venus Bataille oprust. 

[p. 5] Men vind Schryvers welke dat geloven, dat het regte kenteken van dat een Vrouwmens een 

kind heeft gehad, zig openbaard door dat geen ’t welk de Vroed-Vrouwen onder malkanderen 

noemen het scheuren van’t Vorkje, het welk is een van eenscheuring van ingang des monds der 

Scheide naden aars toe, dewelke altyd op den uitgang van’t eerste Kind geschied, en ’t welk dat by 

gevolg een ontwyffelbaar teken is, van de kraam welke is voorgegaan. 

By de Maagden isse veel kleinder en naauwer, als by de sulke welke het byslapen dikwils gebruiken, 

of by de zodanige dewelke dikwils kinderen hebben gehad, wegens de groote uitrekking, die de 

groote Lippen hebben uitgestaan in dese werkingen. De reden van dese groote, neemt men, van dat 

de huyd der uiterlyke Delen niet zo bequaam zynde om sig uit te rekken, als die der vliesige Delen, 

welke het wesen van den inwendigen Spleet, en vanden Mond der Scheide uitmaken: den Auteur der 

nature ook heeft bezorgt, om dese zodanig ruym te maken, datse inden tyd der verlossing gene 
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verhindering zoude geven. Dog het gebeurd somtyds in moeyelyke baringen, dat het gantse 

benedendeel vande Spleet, den welken wy te voren d’Opening der Vrouwlykheid hebben genoemt, 

zig inde baring van het kind tot aanden aars toe van een scheurd, zodat de twee openingen, namelyk 

dat van de Schede, en dat vanden Aars, zig uiterlyk tot een voegen, het welk dus om zyn onmatige 

groote, alsdan naden mond van een vervaarlyk hol gelykt. So men een zodanige Verscheuring zonder 

de her-eeniging te maken liet betyen, zo zoude de Vrouw weer op een ander tyd swanger werdende, 

met veel meer gemak verlossen, en sonder in gevaar [p. 6] te zyn van ’t selfde ongemak; dat wel 

gemeenlyk gebeurd, wanneer dese delen zyn herstelt na dit toeval; maar ook als deselve op die wys 

van een, en afgescheiden blyven, zo zyn de Vrouwen zo gequelt, van de uitdygsels, welke hunne 

schaamdelen zodanig bemorssen en bevuilen, en deselve zo onaangenaam en onsmakelyk aan hunne 

Mannen, en aan haar selfs maken, als nog daarenboven zo onbequaam tot het byslapen, dat het 

beter is de zamenvoeging te weeg te brengen na de verlossing door middel van een sterke hegting, 

het meest na de langte van de scheiding. 

Spigelius gelooft, datter sekere uitwendige tekenen zyn, uit dewelke datmen van de groote der 

Vrouwlykheid mag oordelen. Zie hier, hoe dat hy in ’t Eerste Boek van zyn Ontleedkonst in ‘t 10. 

Hooftst. daar van spreekt. Men oordeeld meest tyds van de gelykmatigheid der Vrouwlykheid met die 

van den Mond: want die een groote mond en groote oogen hebben, hebben ook een groote 

Vrouwlykheid, en ik heb door een lange ervarentheid waargenomen, dat alle die grof en vet zyn, die 

groote borsten hebben, en den buik breed, mede een groote Vrouwlykheid hebben. Geheel het 

tegendeel eis het met die welke platte, of kleine borsten hebben, dewelke ook een klein montje, een 

spitse kin en kleine lipjens hebben, die hebben een kleine en enge Vrouwlykheid. 

Syn ampt is, om op de wys van een goot het manlyk lit als in een kuil of gragt te leiden, en om 

uitgang aande Pis, en aande onsuiverheden vande Moer te verleenen om tot de ververssing van ’t 

kind te dienen, latende ten dien einde altyd een weg open. 

d’Omschryving van dese groote opening, welke dat wy [p. 7] nu komen t’overwegen, maakt, het 

gene d’Ontleders altyd met gemene zamenstemming hebben genoemt, de Lippen der Schaamte, de 

zyden en kanten vande groote Spleet. Dese Lippen zyn mede met Hair bedekt, en syn veel dikker en 

meer verheven na het Schaambeen toe, alwaar sy zig vereenigen, maar afdalende zo krommen sy zig 

alleengskens, en sy verdunnen zig ongevoelig, zodanig dat sy zig na den Bilnaad als een bandagtige 

huid eindigen, ’t welk, om dat het by den aard der banden komt, den toom der Lippen werd 

genaamt. 

Dese kleine toom is inde Maagden altyd gespannen, en in tegendeel so isse heel slap by de Vrouwen 

dewelke dikwils hebben gebaard. Sy zyn t’zamen gesteld vande huid en van veel vets, die se zeer dik 

en spongiagtig maakt, welke dat zig opblasen, gelyk als sommige willen in de hitte der liefde, zowel 

als inde baring, wanneer dat sy zeer zagt werden. Het gebeurd ook wel somtyds by geval, datse 

tegens de natuur zig als aan malkander lymen, gelyk als Diemerbroek in syn Snykonst verhaalt tot 

Nymegen 1640. te hebben waargenomen een ongemeen geval. Zie hier syne eige woorden: De 

Vrouw van een varend gezel, komt by my met’er Dogter zynde 24. Jaren oud, en na datse van 

schaamte, vele tranen had gestort, zo beklaagde sy sig dat hare Dogter, die daar tegenwoordig was, 

onbequaam was tot het houwelyk, myn vragende of mense niet zoude van dese onbequaamheid 

konnen genesen. Sy zeide my dat het Teel lid van haar Dogter in ’t begin van haar geboorte, 

welgemaakt was geweest, maar datse aan een Min zynde overgegen sy met so weinig sorg was 

behandelt, dat van de scherpigheid vanden Pis en der [p. 8] Uitdygsels sy meermalen de Billen, de 

Schaamte, en d’omgelege Delen elendig gevilt had gehad en dat dit ten laatsten d’aaneenkleving der 
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Vrouwlykheid had veroorsaakt, daar van niets was opengebleven, als een zeer klein gaatje, waar door 

dat de Pis en de Stonden konden uitzypelen. Dese Delen doen beschouwende, zo vond ik dat de 

Lippen, en de Nymphen zig hadden aaneen gevoegt en dat wel zo volmaaktelyk, dat het niet scheen 

datter ooit van te voren eenige grooter opening was geweest; hebbende dan aldaar een prouvet door 

het gaatje ingebragt, zoo bevond ik dat dese vereeniging of zamenlyming niet anders als uitwendig 

was, en maar alleen met de huyt, en dat inwendig geen zamen groeying tegens de natuur was. 

Hebbende dan den Heelmeester Henrik Charborn doen roepen, en hem het prouvet na binnen 

hebbende doen brengen, zo heb ik hem op’t prouvet selvs een insnyding van een bequame langte 

laten doen, en alzo is zy binnen weinige dagen genesen geweest; zo datse drie maanden hier na 

zynde getrout, zig niet beklaagde dat haar Teel-Deel te naauw was, en sy verloste het volgende Jaar 

van een kind dat groot genoeg was. 

Als men de dyen der Vrouw wat doet van een wyken en de groote Lippen der Vrouwlykheid wat van 

een trekt, zo ziet men d’andere Delen, welke dat verborgen waren. Dan merkt men in syn 

verhevenste Deel een klein rondachtig Lichaamje, van Falopius den Kittelaar genaamt. Columbus (die 

zig t‘onregt beroemt van dien het eerst te hebben ontdekt, wyl dat Avicenna in’t III. Boek Fen. 22. 

Handl. 4. Paul. Aegineta Boek VI. Hoofdst. 70. En meer andere van dit Deel voorheen hebben 

gesproken) dese Columbus zeg ik, noemt [p. 9] den Kittelaar De liefde of de soetigheid van Venus; 

overmids dat daar in is (gelyk als hy heel wel zegt) de voornaamste Zetelplaats des vermaaks, en van 

den trek tot Venus inde Vrouwen, en datmen zoude mogen noemen den onsteeken brand en raserny 

der liefde. 

Daar is het alwaar den Maker der natuur den troon der welusten heeft geplaatst, gelyk als hy in het 

Roehoofd der Mannen heeft gedaan; daar is het dat hy die ongemene Kitteling heeft gestelt, en de 

plaats vande onkuisheid der Vrouwen: Want onder de daden van de Min, raakt dese Kittelaar vol 

bloeds en Geesten, en door syn opblazinge werd hy hard en styf en bygevolg gelyk als de roede 

vanden Man. 

Het voornaamste datmen inden Kittelaar moet overwegen, is het Vlies dat syn Hoofd bedekt, ’t is 

vanden selfden aard, als’t bekleedsel of dunne Vlies waarmede de Lippen der Vrouwlykheid zyn 

omwonden, of zo gy’t liever wilt, het is een uibreiding vanden rok die het bovenste vlak der zyden 

vanden grooten Kloov behangt. 

Dit Vlies zig vereenigende by den Scherpenhoek in het bovenste gedeelte van den grooten Spleet, 

maakt een vliesig voortbrengsel, en geheel rimpelagtig ; ’t welk, dat na syn gelykenis, en het gebruik 

dat het met de Voorhuid vande Roede der Mannen heeft, heeft ook verdient den naam vanden 

Voorhuid vanden Kittelaar (Praeputium Clitoridis.) 

De Kittelaar bestaat uit twee senuwatige deelen van binnen, wat bruin en spongiagtig, overal met 

een Vlies bekleed, en welke hunne geboorte hebben van yder een der zyden der uitpuiling van het 

Heupenbeen, als van twee benen, welke dat zig gaan vereenigen, schuins op [p. 10] klimmende, na 

de plaats, daar de Schaambenen zig t’zamen voegen, daar sy een derde lighaam uitmaken, tussen 

welke sommige stellen een Vlies te wesen, even gelyk als aan het manlyk lit, diese van een scheyt in 

regter en linker, dat men het Schot vanden Kittelaar noemt. 

Aan’t uiteinde van dese twee zenuuwagtige gedeeltens dus zamengevoegt, vind men den Eikel of het 

Hoofd, (Glans) dat in wesen met die van de Roede des mans, overeenkoomt, zynde namelyk 

spongiagtig en blaasagtig, ten einde om zig te konnen, in en uitspannen. Ook zo heeft de Kittelaar 

veel overeenkomst, zo wel in de plaats, als in de gedaante, en wesentlykheid met het manlyk lit, en 

sy verschelen gemeenlyk maar inde langte, en dat syn eigen lighaam naaulyks de dikte van een 
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kleinen vinger heeft, hoewel dat men hem met wind of met eenig vogt vervuld, en dan dat syne 

vorkagtige lighaamen nog een zo lang als de zamen gevoegde zyn; en nog te meer daarin datter geen 

Pisgang in is, nog dat syn hoofd doorgaat is, in plaats van het welk zig maar alleen een klein kuiltje 

vertoont. 

Dese Kittelaar (Clitoris) kan men in de gestorve Vrouwen naauwlijk zien; om dat hy zeer klein is; ’t 

welk dat ook de reden is, dat de meeste Oude Ontleders zo weinig werks van dit Deel hebben 

gemaakt, als of deselve zeer moeilijk was om te vinden by allerlei slag van Vrouwvolk, en gelyk als of 

men den selven niet altyd ontmoete by alle de ontledingen der dode lijken van dese Kunne, ’t geen, 

sy na ik geloof, niet hebben verstaan, als alleen van den Aker (Glans) dat is het hoofd. Het is grooter 

inde levende; en het swelt [p. 11] en word hard, na mate dat sy lust krygen om by te slapen ’t welk 

gebeurd door ’t middel van ’t bloed, en de geesten, waarmede hy in dit werk werd vervuld, gelijk als 

geschied met de Roede des Mans inde oprysing. 

Daar zyn Vrouwen welke desen Kittelaar uitermaten lang hebben, en wel zodanig, datmen zegt, dat 

men’er vind die hem misbruiken met andere Vrouwen; zo als die Bassa Tribada dede, van dewelke 

Martiaal in het I. Boek van syne Epigr. spreekt, tegens dewelke hy zegt: 

Esse videbaris, fateor, Lucretia nobis: 

At tu, pro o facinus! Bassa fututo eras. 

Inter se geminos audes committere cunnos, 

Mentiturque Virum prodigiosa Venus. 

Commenta est dignum T hebano enigmate monstrum 

Hic, ubi vir non est, ut sit adulterium. 

 

Noit was de Lesbiaanse Sapho onder zo een quaad gerugt gekomen, indiense dit Deel wat kleinder 

had gehad. Men vind nog vele Voorbeelden van dit slag inde Schriften van Leo Africanus, Plazzonus, 

Riolanus, Schenkius, en andere. 

Reinier De Graaf vermaard Hollands Ontleder, vervhaalt, dat hy een dogter heeft gesien, die den 

Kittelaar zodanig na het manlijk gelit gelijkende had, dat de Vroedvrouw, ende d’andere die 

tegenwoordig waren by hare geboorte, oordeelden datse een knegtje was, en haar ook byden Doop 

een Mans naam deden geven; dog dit verkeerd oordeel wierd wel haast ontdekt na de dood van het 

kind, door de nette ontleding die’er van wierd [p. 12] gedaan. Van zekere Helena schrijft Plempius, 

die door dit Deel met vele Vrouwen dartelde, en vele Vrysters bedierf. Diemerbroek segt een Wyf van 

Montfoort gesien te hebben, die met een Sergeant was getrout, welks Kittelaar van de dikte, en van 

de langte van een matig manlyk lit was: dit Deel was haar eerst begonnen zo uit te wassen, na datse 

haar derde of vierde kind had gehad. 

Het is zeer seldzaam, en selfs zo heeft men’t noit elders gehoort, het geen Bartholyn in syn History 

der Ontleding III. Hondert tal, de 52. Hist. heeft aangemerkt. Namelyk, dat in een Venetiaanse Hoer 

den Kittelaar been-agtig wierd, zo datse wegens syn hardigheid hare Liefhebbers onder de 

omhelsingen zodanig hinderde en quetste, dat niet selden daar een ontsteking bykomende, sy 

genoodzaakt waren om’er de hulp der Heelmeesters by te roepen. 

D’Oude Ontleders zyn niet gelukkig geweest wegens de zekerheid der Spieren, die tot den zamenstel 

van den Kittelaar dienen, en nimmer synse met malkander over een gekomen over’t getal dat men 

moest erkennen; want d’eene laten ‘er maar twee toe, andere drie, en ook somtyds vier. 
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De hedensdaagse hebben waargenomen, dat die twee Spieren, dewelke van het Heupenbeen 

ontstaan, en die zig uitstrekken langs de zyden vanden kittelaar, zig zelfs in desselven wesen vast 

hegtende, eigentlyk de Spieren syn vanden kittelaar. 

Het valt niet zwaar om te geloven, dat Spieren, door het middel van hun zamentrekking, de zyden 

vanden kittelaar verpligten om zig t’zamen te nypen, en by gevolg een grooter verwydering aan syn 

derde [p. 13] lighaam veroorzaken. 

Het twede paar Spieren, dat men den kittelaar toeschryft, komt vande Sluits spier (Sphincter) vanden 

Aars, en door gaande van agter de Lippen der Schaamte, digt by de netwys gevolgt vlegting (Plexus 

Retiformis) hegt en vereenigt zig zodanig aan den kittelaar, dat hy eerder geschikt schynt om den 

mond der Schede (Vagina) naauw toe te sluiten, als den kittelaar uit te rekken. 

Syne slag aderen heeft hy van de Schaamslag-aderen: sy brengen inden teeltogt en onder den 

byslaap een grooten overvloed van geestryk bloed toe, dat de schaamaderen vervolgens aan de 

groote aderen te rug voeren. Boven dese Slag-aderen, zo heeft Reinier De Graaf nog diergelyke Vaten 

waargenomen, die vande Speenaderen na den kittelaar komen in welken dat sy by een komen ter 

plaatse daar de twee beenen derselve maken, zig hereenigende, syn derde lighaam; in welks 

selfstandigheid sy alleenlyk maar door drie kleine takjens ingaan, en te gelijk met den dierlijken 

geest, die door de zenuwen vloejende, hem onder de hitte vanden togt doen opzwellen. Deselve De 

Graaf tekent aan, dat meesttyds d’aderen vande regter zyde zig met die van de linker zyde gemeen 

maken, voor datse aan de zyden vanden kittelaar zyn afgedaalt, en datse komen by de Netwys 

gevlogte Vlegting (Plexus Retiformis) en by d’andere Delen der Schaamte. 

Op dese ondervinding kan men zig voldoen als men maar in een takje blaast: want men zal 

ontdekken dat zig d’andere mede opligten en zwellen. Wat de Slagaderen aanbelangt, zo wel van 

d’een als d’andere zyde, merkt men aldaar niet als zeldzaam, datse by een komen. 

[p. 14] De Zenuwen die men opden rug vanden kittelaar vind zyn zeer opmerklyk en verspreiden zig 

door alle de deelen der Vrouwlijkheid: zy dalen af vande Tussenribbige. 

’t Gebruik der Aderen, der Slag-aderen en der Zenuwen bestaat om genoegsaam bloed en geesten 

tot voedsel van den kittelaar te schaffen, en om tot de uitspanning te dienen. 

Al de wereld weet dat d’onmiddelyke oorsaak vande Spanning der Roede den overvloed is van het 

bloed en de geesten, welke dat door hare beweging een hitte aan dit Deel veroorzaken, en het doen 

opblazen byde gelegentheden. 

Waarom zo zoude men dan niet willen, dat deselfde Vaten schier op een diergelijk voorwerp 

werkende, niet deselfde uitwerking zouden hebben. Op desen selfden grondslag zullen wy ligt’lyk het 

gebruik vanden kittelaar kennen. Want wy zullen seggen, dat ingevolge van het bloed, vande hitte en 

vande geesten, die aan hem hoops wys toekomen, hy vatzaam moet zyn om zig somtyds te 

verwyden; en dat hy door het tintelend gevoel dat’er in syn hoofd is, hy bequaam moet wesen om 

liefde te verwekken, die soetigheid der Minne te veroorzaken, en die zeer aangename kitteling, die 

men in de byeenkomst ontmoet? Wel, zoude men ons wel konnen doen geloven, dat het Vrouw-volk 

zig zou willen wagen om negen maanden zo een lastig pak te dragen, om de smerten van de baring 

uit te staan, en zig van sorg, die se op haar hebben om hare kinderen wel op te brengen steeds te 

knagen, indien niet de Maker der natuer een gevoel van zoetigheid en vermaak aan alle de Deelen 

der Vrouwlijkheid had ingedrukt. 

[p. 15] Hier voor hebben wy Voorbeelden van Vrouwen, die den kittelaar zo lang hadden, dat hy 

genoegsaam na het Manlyk Teel-lit geleek, zodanig dat zulk slach van Vrouwen die misbruiken, zig 
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met andere hunner Kunne (Sextus) t’zamenvoegende. Daar van daan is’t dat mense Confricatrices 

heeft genoemt, en oudstyds Tribades, en Hermaphroditen, Man-Vrouw. 

Alhier doet zig nu een merkwaardige twyffeling op om op te lossen: namelyk of de Tribaden en Man-

Vrouwen (Hermaphroditen) die zig met andere Vrouwen koppelen, mede zaatstof door haren 

kittelaar uitwerpen? Veel blyks isser dat sulks onmogelyk is, mitsdien dat dese Vrouwen geen 

Watergang (Urethra) in haren kittelaar hebben, nog ook yets dat daar na gelykt, en dat door syn 

Spleet geen de minste zaad-stof mag doorgaan, om dat sy ’t niet hebben, ten zy dat men voor ’t zaat 

der Vrouwen, de vogt dewelke inde eyeren is wil nemen. 

Na een naauwe beschryving vanden kittelaar te hebben gegeven, zo zullen wy nu voortgaan tot syne 

vliesige Voortbrengsels, dewelke de Grieken Nυμϕη Πτεpυγία hebben genoemt: de Latynen 

hebben ’t altyd verstaan onder de benaming van Nymphen, om dat se digt by de wateren dewelke uit 

de Blaas lopen zyn gesplaatst; omdat, (om my beter te verklaren) de pis tussen deselve neerdruipt, 

gelijk als tussen twee muuren, met een aanmerklijke kragt, en als met een slag van sluiting, zonder 

dat dese vogt zomtyds de groote Lippen eens raakt of nat maakt, of wel omdat men voordesen heeft 

gelooft, dat de vereeniging van dese kleine verlangingen, de wagters der Kuisheid en de kentekenen 

vanden Maagdom waren. 

[p. 16] Sy zyn twee in getal, d’een aan de regter, d’ander aande linkerzyde, geplaatst tussen de 

groote, Lippen en zig vereenigende byden spitsen hoek, aldaar waar dat zig de Schaambenen (Ossa 

Pubis) te zamen voegen, op welke plaats sy kragtiglijk zyn vast gemaakt aan het Hoofd (Glans) 

vanden kittelaar, van waar dat sy afdalen omtrent tot op de helft vande groote Lippen op zyde vande 

pis-pyp, alwaar datse zig byna raken, en gevolglijk na beneden gaan eindigen in een stompenhoek. 

In haren natuurlijken staat zynse byna van een driehoekige gedaante, waar door gelijk mede door 

hare fraaje roode kleur, sy op eenigerley wys naden Kam die den Haan onder van sy strot afhangt, 

vertonen. 

Het wesen der Nymphen is aan zig zelven in alle zyne delen niet gelyk. Het buitenste oppervlak is 

schier van deselfden aart, als dat het welk de Lippen der Vrouwlijkheid, van den Mond en al het 

binnenste van onse neusgaten omwind en bekleed. In tegendeel zo is haar binnenste Deel seer 

spongieus, seer tenger, van zeer kleine Vliesjens en by uitstek sijne bloedvaatjens, en niet van Vlees, 

na ’t gemene gevoelen t’zaamgestelt. Dese Vaatjens en Vliesen maken het bequaam om zig te 

konnen verwyden, even eens als den kittelaar, na dat het bloed ende geesten haar in menigte zyn 

toegebragt: want sy houden altyd den selven tred van dat derde deel, dat sy naauw omhelsen: zo dat 

van dat den kittelaar zig opregt, de Nymphen ook dikker en grooter werden; en integendeel van dat 

de kittelaar slinkt, de Nymphen inzakken en zig in een dringen. 

Sy hebben niet altyd deselfde groote; want de groote en kleinheid van dese deelen schikt zig in’t 

gemeen na de groote [p. 17] of kleinte vanden Kittelaar, en verandert zig by gevolg na de 

verscheidentheid des ouderdoms: want gemeenlijk zynse van de langte der ordening vande vingers, 

en sy zyn dun en fijn, en ook smal in de Vrysters tot haar vyf en twintigste Jaar toe: en in die ouder 

syn, en ook getrout, of die kinderen hebben gehad, worden sy dikker en grover, niet te min zo dalen 

zy gemeenlyk niet leeger als by het midden vande Lippen. Selden groeyen deselve in onse 

Landstreken ongemeen uit, maar onder de Egiptenaars, na’t Verhaal van Galenus, komense tot een 

zodanige buitensporigheid van langte, dat men verpligt is omse aftesnyden wegens hare 

mismaaktheid, en om het beletsel datse toebrengen. Dat zomtyds wel gebeurd, maar veel seldsamer 

in dese contreyen, waar van dat Mauriceau vermaard Vroed en gezwoore Heelmeester van Parys een 

Voorbeeld in de 174. Waarneming des Boeks syner Agtgevingen heeft. Ziet hier syne eige woorden. 
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Op den 25. July 1676 deed ik de werking, (Operatie) van het afsnyden der twee Nymphen, aan een 

Vrouw, dewelke my had om aan haar dese Operatie te werk te stellen; eensdeels om dat sy was 

verpligt, na dat sy aan my zeide, om dikwils te paard te ryden, so veroorsaakte de verlanging deser 

Nymphen, die sy zeer groot had, door hunne wryvinge, een pynlyke smerting; anderdeels omdat dese 

onhebbelykheid aan haar uitnement mishaagde, gelyk mede aan haren Man; Na dat aan haar dese 

Operatie met de Schaar was in’t werk gestelt, verloor zy geen vierde part van een Laat-bekkentje 

bloeds, een gants uur geduurende, dat ik by haar bleef, om de Bloedstorting te genesen, welke haar 

hadde konnen overkomen; na het welke ik haar [p. 18] verlatende met het betrouwen dat ik had, dat 

haar niets zoude overkomen; zo ben ik zeer verwondert geweest, dat den avond van dien selfden dag 

ten haren huise, omse te verbinden zynde wedergekomen, ik bevond, dat sy een zo wonderbarlyk 

verlies van bloed had gehad, dat ik sulks noit zoude hebben gelooft, by aldien ik, niet een hoop 

doeken die gansch vol daar van waren, had gesien. D’Ontlediging was zo groot geweest, dat sy 

veelmalen was van haar selfs gevallen, hebbende meer als twee bekkens met bloed binnen vyf of ses 

uuren tyds, die’er zedert myn vertrek waren verlopen, verloor, dat ik egter ten eersten hielp, zo datse 

na dien tyd niets meer verloor, en geheelijk inden tyd van tien dagen genas, en vervolgens wel voer; 

zynde wel voldaan over d’Operatie; die ik aan haar had gedaan, &c. 

Zo wel de Nymphen als den Kittelaar, hebben buiten de kleine Zenuwen, welke aan haar door de 

Tussenribbige zyn medegedeelt, nog vele aanmerkelyke Vaten, die zig door haar heele wesen 

verspreiden, zo wel inwendige, als uitwendige: Want sy ontfangen vande Slag-aderen, vanden tak der 

Onderbuiks Slag-aderen, (Arteriae Iliacae) die men den beschaamden noemt, dewelke inde hitte van 

’t Minnespel een grooten overvloed van bloed aanbrengt, welke deselve voort doet opzwellen, en sy 

zenden vande Aderen aande beschaamde, in welke dat sy, an dat die overbrenging is ge-eindigt, het 

bloed afleggen, dat zig daar had by een vergadert. Somtyds blasen dese Aderen zig inde zwangere 

Vrouwen zo sterk op, dat se schier na Ader spatten, (Varices) gelijken. 

Van alles dat wy vande Nimphen komen te zeggen, is’t [p. 19] waarschynelijk, datse diene om de 

Deelen vande Vreemde lighamen te beschermen, dat sy zig tegens stellen aan alies dat zig tegendelig 

mogt aanbieden, om inden mond vande schede, en inden Pisgang te komen: ook dienen sy nog na de 

gedagten der meeste Ontleders van onsen tyd, om nog grooter wellust inden Venus stryd toe te 

brengen, omdat zy nu gezwollen en opgeset, en het manlijk lit op het sterkst toe nypende, de 

kitteling vermeerderen. 

Laat ons nu den Watergang vanden Pis (Urethra) eens onderzoeken. ’t Is boven al van gewigte om 

desen Waterloop te kennen, want omdat het een klein voetpad is, dat zig opent aan een grooten 

weg, en ’t welk dat eindigt digt by den Mond vande Schede, moetmen voorsigtig genoeg zyn; om de 

regte plaats van syne gelegentheid zig te verbeelden, ten einde men niet mogt mis tasten, wanneer 

als men de Vrouwen zal Sondeeren, het zy om d’opstopping van water, of om zig te verserken 

vanden steen inde blaas. 

De Pis-pyp (Urethra) vind men geplaatst onmiddellijk boven den ingang vande Schede, omtrent een 

Vinger breed beneden den Kittelaar, juist tussen de Nimphen dewelke dat aan syn zyde zyn, die sig te 

zamen voegen, en niet als een zeer engen weg aan onse goot latende, maken dat de Pis daar uitloopt 

met zeker slag van geraas, en een ongemene beweging, en het is om dit geraas ’t welk dese vogt 

maakt, uit den watergang der jonge dochters voortkomende, dat sommige hebben vast gestelt het 

gerugt en de Pyping vanden Pis, voor een teken vanden Maagdom. 

Syn inkomst, over een komstig met alle andere buisen, welke doorgang aan eenige Vogt verleenen, 

ligt zig een weinig [p. 20] bol op, boven de delen welke rondom hem syn; en sulks heeft oorsaak tot 
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de veragting der Oude gegeven op het stuk van de Vleisige Heuveltjens, dewyl datmen geen slag van 

vlees vernam, waarmede sy den mond vanden Pisgang wilden sluiten, als de Sluit Spier (Musc. 

Sphinct.) den hals der blaas toesluitende, dewelke daar toe zoude mogen dienen, en dat ten dien 

einde de Mond der Pispyp niet beter begeerde een Vleizig Heuveltje, (Caruncula) inde Vrouwen, als 

inde Mannen: en daar valt niet te vresen, dat de Waterblaas, en desselfs goot mogten beschadigt 

werden door eenige vreemde Lighamen, overmids dat d’uitstrekkingen der Nymphen, en dit 

bekleedsel der Lippen vermogende zyn, om zig tegens dit gevaar te stellen. 

De ruimte vanden Pis-gang gaat de groote van een schryf pen te boven: sy kan om de sagtigheid van 

haar wesen zig ligtelyk verwyden en openen, zo dat tamelijk groote stenen, daardoor, door den 

overvloed vande Pis konnen gedrongen werden, ofte van selfs daardoor vallen door hun eige 

zwaarte, of gemaklijk uit de plaats getrokken, zonder eenige insnyding in dat deel te doen, maar 

alleenlijk met deselve te verwyden, (ten minsten wanneer dat de steen niet al te groot is) door 

middel van een daartoe bequaam werktuig. 

De Pisbuis inde volwasse Vrouwen heeft byna de langte van twee dwersse Vingeren . Inwendig isse 

met een teder Vlies bekleed, het welk met een kliering en witagtig wesen, byna een vinger breed dik, 

is omringt, waarvan zekere kleine Pypjens ontstaan, die men vind aan het begin, en aan den Mond 

vande Pisbuis, en in het benedenste en voorstegedeelte vande Schede. Vele zyn van gevoelen, dat 

het door dese Pypjens is waardoor [p. 21] dat zig de weyagtige, slymige, en bedorve vogten, dewelke 

dikwils langen tyd byde Vrouwen afdruipen, ontlasten. 

Maar Reinier De Graaf, zeer vermaard, Ontleder, toeschryvende, en sulks niet zonder grond, aan 

dese dikke selfstandigheid rondom de Pisbuis gelegen, het gebruik der Voorstaanders (Prostatae) 

gelooft dat daar zeker zap, zynde wat lymig, scherp, en zout werd voortgebragt, dat de Vrouwen tot 

het minnespel aanzet, en ’t welk door de Pypjens, waar van wy spreken, komende uit te lopen, de 

teel delen derselve onder het Venus spel, vogtig en glibrig maakt, en aan haar dien wellust welken sy 

gewaar werden, veroorsaakt. 

Den selfden de Graaf, dewelke oordeelt dat dese slymige stoffe, welke by de Mannen druipt, 

terwylse met een zaat loop (Gonorrhaea) zyn besmet, niet als zeer zelden vande Ballen ontstaat, of 

uit de zaat blaasjes (Vesiculae seminales), maar meesttyds vande Voorstaanders: hy gelooft mede, 

dat diergelijke stoffe, die mede even eens uit de Vrouwen met een Zaad vloed beset, afdruipt, niet 

als van dese Deelen komt, dewelke hy mede Voorstanders noemt: en hy bevestigt syn gevoelen in 

zyn Boek vande Werktuigige Deelen der Vrouwen in’t IX Hoofdstuk, met het navolgend Voorbeeld: 

Wy hebben erkent, zegt hy, door de van een-snyding van het lighaam van een Vrouw, welke met een 

Zaat-loop was besmet, dat deselve van het klierig lighaam ontstaat, en datse zig door de holligheden 

en insakkingen,welke rondom de Pispyp zyn en door de Buis selfs verspreid, want wy vonden niet 

anders als het klierig lighaam, of alleenlyk de Voor [p. 22] staanders qualijk gestelt, zynde de Moer 

(Uterus) en syn hals in generlei wys beledigd. 

Onmiddellijk onder de Pis-buis vindmen de Schede (Vagina): wy begrypen door de Schede die lange 

en brede Vliesagtige ruimte, dewelke voor de Moer is geplaatst, tot aan den innelijken Mond, en die 

in ’t Werk vanden Byslaap dient om de Roede des Mans te plaatsen, gelijk als in een Schede; 

sommigen noemen ook den grooten hals van den Moer, terwyl dat den ingang d’uiterlijke Mond 

werd genaamt. 

Syn waaragtige gelegentheid is inden Onderbuik (Hypogastrium) onder ’t Schaambeen (Os pubis); 

strekkende met zyn benedenste Deel na de Vrouwlijkheid (Pudendum) en met het bovenste na de 

Moer, met het voorste nade Blaas en met het agterste naden Endeldarm (Intestinum Rectum), aan 
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den welken dat hy zo sterk is vast gehegt, te weten, aan de twee laatste, dat men zoude zeggen, 

datse beide zamen maar een en ’t zelve Vlies hebben; het welk dat maakt, dat indien’er een van 

beiden werd gescheurd of doorboord, inde Operatie van eenige geweldige baring, of ook by vervolg 

eenige Verzwering doorgebeten, dat dan d’uitdygsels ligtlyk van d’een tot d’ander doorgaan, zonder 

datse de Vrouw kan ophouden. 

De Schede is een zagte en slappe goot of buis die inden byslaap in allen deelen zig nade Roede voegt: 

hebbende uitwendig een tamelyk dik Vlies, onder ’t welk datmen onmiddellijk vleesagtige Vesels 

vind, die zig na zyn gehele langte uitstrekken, en door dewelke hy zig aan andere Deelen vast maakt, 

welke aan hem raken: syn innerlijk wesen, te weten, het geen dat het Manlijk Teel-lit raakt, is wit en 

geheel zenuuwachtig. 

[p. 23] Sy heeft van binnen ronde Rimpelen en fronssen (dog meer in syn boven, als onderdeel, ook 

meer na de Vrouwlijkheid als nade Lyf-moer) die ongelyk syn, overeenkomende met die welke 

datmen aan’t verhemelte van een Os ziet, (ten zy dat d’ongelijkheden en de rimpels niet zo wel in 

een regte lyn zyn geschikt) ten einde dat door de Wryving, de Kitteling, en by gevolg het vermaak 

mogt dies te grooter syn. 

In de Maagden, en by de Vrouwen, die het houwelijk weinig gebruiken, en die’er mede niet veel trek 

toe hebben; gelyk als ook by de zulke, welke noit kinderen hebben gehad, of die door geen Witte 

Vloed zyn geplaagt geweest, zyn dese Rimpels van de Schede in meerder getal en meer gedrongen 

als by die gene welke meermalen hebben gekinderd, en by de Hoeren, die haar dikwils inden Venus 

stryd laten vinden, by dewelke datse ongevoelig verdwynen. 

Aan het buitenste bovenvlak van het Vlies of het innerlijke wesen der Schede, ziet men een oneindig 

getal van kleine Kliertjens, volgens het gevoelen der meeste hedensdaagse Ontleders, van de welke 

men de kleine mondetjens der uitloozing vaatjens langs de gehele Buis der Schede, nogtans grooter 

en in meerder getal, in het onderste Deel digt by den mond van de Pis-buis vind. Malpighius, noemd 

dese vaten ontlasters der Trompetten (Tubae), gelyk als in het vervolg zal blyken, als wy van de Moer 

zullen handelen. 

Uit alle dese monden en openingen, zy zyn dan groot of klein, druipt een weyagtige en silte vogt, zo 

veel als noodsakelyk is om dese deelen te bevogtigen: Dit is deselve stoffe, welke in den Venus stryd, 

zig zo dikwils ontlast, en dat zo overvloedig in alle die deelen [p. 24] vande Vrouwlijkheid, dan men 

se dikwils ziet vloejen beneden de Schaamte. En eindelyk zo heeft dese Vogt een veragting voor de 

Oude te weeg gebragt, die het altyd voor ’t regte zaat vande Vrouwen hebben erkend: dit is die selve 

vogt, die het vermaak, ende de Kitteling aande Vrouwen in’t byslapen maakt, en na datse al te scherp 

of al te zout werd, zo veroorsaakt sy de Rasende Moer (Furor Uterinus; Want sy vinden zig somtyds 

zodanig met dese vogt overladen dat na ’t verhaal van Galenus, dat ten opzigte van sommige, 

welkers toestand en gelegentheid geen liefkosing van Mans toeliet, om haar van dese ongemaklyke 

stoffe t’ontlasten, men konst en middelen is genoodsaakt geweest, te gebruiken. 

Dese is het welke d’inbeelding ontstelt, de geheugenis bederft, dat de reden omver smyt, en die 

tegens de wetten der natuur, des bloeds beweging tegen houdende, of het doende opbruissen, het 

Vrouw Volk zot en dol, dom, ja zelfs verrukt of vervoerd, stout, ja rasend en als bezeten maakt. 

Eindelyk het is dese, welke somtyds haar lighaam bevend en met stuipen maakt, zodanig, dat de 

natuur, die door een heimelyke ingeving, haar een versekert middel voor hare qualen heeft 

aangetoont, aan haar een brandende begeerte inblaast, om zig verlieft met een Man te paren: en dit 

is die vereeniging, welke sy somtyds met yver soeken, zonder datse menigmaal weten, wat haar 

vervoerd om te beminnen. 
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De langte der Schede is in’t gemeen, die van een langen Vinger, en de breete omtrent van die van 

den Eindeldarm. Niet te min zo verschillen dese langten en breeten nade jaren, en na dat het 

Vrouwmens min of [p. 25] meer is behandelt en in dese herts-togt verhit, ook mede na de meer of 

minder dikte en der langte vande manlyke Roede; dit is ’t welke aan Spiegelius heeft doen zeggen in 

syn Ontled. Het VIII. Boek, in’t 12. Hoofdstuk. Hy omhelst en beluist de Roede van alle kanten, (Hy 

spreekt vande Schede) en schikt zig na alle syne afmetingen, door dit middel gaat syse te gemoed, 

(namelyk de Roede) als se kort is, sy wykt aan die lang is, sy verwyd zig wanneer datse dik is, en trekt 

zig in, als se dun is, want den Auteur der Nature heeft zodanig aan alle de verschillentheden vande 

Roede voorsien, dat het niet nodig om met kommer een schede te gaan opsoeken die tot den degen 

past, maar men vindse door syn goedheid overal. In de laatste Maand van het swanger gaan, zo 

verkort zig de Schede, gedrukt door de zwaarte van ’t lighaam des Kinds, indiervoegen, dat als 

men’er den Vinger inbrengt, men ligtlyk den inwendigen mond van de Baar-moer kan raken. 

Dese Schede heeft inde Meisjens een genoegsame ruimte, hoewel dat de mond by haar seer eng is; 

zo wel als inde Volwassene, voor al by die gene die nog niet ont-maagt zyn, ofte sy blyven zo naauw 

tot op’t eerse byslapen, wanneer het Maagden Vlies (Hymen) btekende [sic] sy zig matiglyk verwyd, 

zodanig nogtans, dat by de Vrouwen, die de by eenkomst met den Man selden gebeurt, sy zodanig 

blyft, dat de Roede daardoor gaat, als door een slag van een slappe Sluit Spier. 

Sy heeft Vaten van allerlei slag. Syne Slag-aderen syn dubbeld: d’eene, te weten, die vande Speen-

slag-aderen komen kruipen door syn benedenste Deel; d’andere, die van die vanden Beneden buik 

komen, dalen langs [p. 26] hare zyde af, van waar dat sy zig verspreiden door haar heele wezen; en 

zynde gekomen by desselfs bovenste gedeelte, zo vervoegen sy zig meestyds by de Slach-aderen 

vande Lyfmoer. 

Sy zend van hare beneden Deelen verscheide Aderen aande Speen-slag-aderen; en d’andere die nog 

in veel grooter aantal zyn verspreid en ingesonken, van alle kanten in haar wesen aande 

Onderbuikse, in dewelke dat sy zig van het bloed datse in hebben, ontlasten, ’t welk weer van daar 

nade groote Vaten, en eindelyk na ’t hart loopt. Van dese bloed-vaten, is het, dat zig dat kleine Net 

van Vaten door Reinier de Graaf, ontdekt, formeert, en waar van wy haast verslag staan te doen. 

Sy ontfangt Zenuwen van die uit het Heilig Been (Os Sacrum) komen. 

Na haar uiterste, dat is te zeggen, op syn eerste intrede boven de Nymfen, aan haar voorste en 

bovenste Deel hegt zig vast den hals vande Water-blaas van syn Sluit Spier omringt, hebbende in 

dese plaats syn uittogt, van agteren is sy sterk aande Spier vast-gemaakt, welke den Eindeldarm 

toesluit. 

Wel ter snede heeft Reinier de Graaf in’t VII. Hoofdst. Van het Werkt. Der Vrouw, aangemerkt, dat de 

Sluit Spier vande Blaas door een gevolg of uitbreiding van omtrent drie Vingeren breed, omhelst, het 

onderste gedeelte vande Schede, en dat om se sagtelyk te sluiten rondom de Roede, onder het Teel-

werk; en hy gelooft dat dese zamen-knyping veel werd geholpen, door de twee lighamen, door hem 

het eerst ontdekt, en van dewelke. Hy schryft. 

De zamen-nyping of toewringing, van welke dat wy hier boven hebben gesproken, is veel geholpen 

van dese [p. 27] lighamen, dewelke na dat men de Vleesagtige uit breidingen, welke van den Sluit 

Spier komen heeft weggenomen, verschynen in het benedenste Deel vande Schede, aan beide de 

zyden vande Vrouwlykheid: want van de Deelen van onderen klimmen sy, van d’eene, en d’andere 

zyde, tot het Vliesagtig wesen, welke den Kittelaar aande nabuurige Deelen vast hegt, en sy eindigen 

en verdwynen inde selve: zo dat het lighaam dat aan de regter syde is, en het gene aan de linker kant 

is, geen gemeenschap met malkanderen hebben, gelyk als men mag zien, indien men het eene of het 
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andere van dese lighamen met wind vult; want hoewel dat van de regter zyde zig opblaast, zo zal 

nogtans dat van de linker zyde niet opswellen; en even eens als men de slinker opblaast, zo spant zig 

het regter niet uit, nog ook den Kitelaar niet. Dat ons doet geloven, dat den Kittelaar met haar geen 

gemeenschap heeft. Haar buitenste wesen, is van een seer dun Vlies toegestelt; en het inwendige dat 

meesttyds eveneens is, als ’t innerlyke wesen van den Kittelaar, ziet wat swartagtig, na mate vanden 

overvloed van het geronnen bloed; en uit vele kleine Vaatjens zamen geweven, en van vele te zamen 

vereenigde Veselen; en omdat sy op zeker wys de gedaante van een Net heeft, zo zullen wyse den 

Netsgewyse Vlegt (Plexus Retiformis) noemen. 

Na myne gedagten, zo is dese Vlegt aldaar geplaatst, ten einde dat de mond der Schede dies te beter 

zoude zyn gesloten, en ’t Manlyk lit veel naauwer omhelst; want niet komende, terwyl ’t door dien 

grooten overvloed van bloed is uitgespannen, na buiten wyken, van wegens de vlesige Spieren vanden 

Sluit Spier,[p. 28] dewelke het toe-nypen, zo is het noodzakelijk dat hy na binnen wykt, en dat hy den 

Mond der Schede benaauwt en toeprangt. D’uitspanning deser Deelen zal zig voor ’t oog opdoen, zo 

men maar een weinig de Vaten opblaast die over den rug vanden Kittelaar lopen: want als dan zal zig 

dese Vlegt, en de gantse Vrouwlykheid opzetten. 

Het gebruik van de Schede is, om de Roede van den Man t’ ontfangen, om se t’omvangen, en se 

zagtelyk rondom te drukken. Ten dien einde is het dat in het buitensporige van die herts-togt sy zig 

verhit, en dat se zig wat opblaast door den toevloed des bloeds, en der geesten; dus voegtse en 

verwydert zig eenigerlei wyse, ten einde om de Roede tegemaklyker toe te laten; want buiten het 

minnespel krimptse in, en zakt op zig selfs neer, na mate van haar verslapping, en van hare 

zagtigheid; selfs zo kan het water, tewyl dat een Vrouw-mens in een bad is, niet tot aan de Moer 

komen. 

Inden tyd van den Stonden Vloed, vanden Witten Vloed, of vande Verlossing, verwyd sy zig niet van 

haar eigen selfs, maar hare zyden tegens een gevoegt, gerukt door de swaarte van de Vrugt, of van 

Vogten, zyn gedwongen om zig uit te rekken, en den doorgang aan het gene dat’er noodwendig uit 

moet, toe te staan. 

Dat zig de Schede geduurende het buitensporige vanden krielen wellust moet verwyden, op die wys 

als wy nu gezegt heben; en dat zonder dese verwydering sy niet als met pyn het Teel-lit toelaat, sulks 

blykt klaar inde Vrouwen, aan de welke het gebeurd van met geweld gedwongen te werden, en 

tegens haar wil d’aannadering [p. 29] van een Man te moeten verdragen; Want sy voelen geen 

vermaak, en beklagen zig in ’t tegendeel over zeer groote smert, dewelke dat haar daar van daan 

komt, om dat de Roede met kragt en geweld ingedrongen zynde, de zyden der Schede te zamen 

gevoegt, als door geweld werden van een gescheiden, en schier gescheurd. Maar dit is nog 

klaarblijkelijker inden overvloed van pyn, en byde groote ongemakken, die men heeft aangemerkt, 

waar over dat zig zomtyds de nieuwe getroude beklagen, dewelke zonder hitte, of hertstogt voor 

d’eerste maal ’s Mans Teel-lit ontfangen. Sodanig is het beklaaglyk verhaal dat Plazzonus vertelt: Het 

is gebeurd, zegt hy, niet lang geleden, dat een jonkman zig d’eerste nagt by zyn bruid voegende, zyn 

Teel-lit met sulk een geweld en haast inbragt, dat hy niet alleen de Schede door-boorde, maar ook 

den Eindel-darm, waar van dat na myn gevoelen d’oorsaak was, dat de Vrouwlykheid dit werk 

ongewoon, zonder kragt was, en in dit nieuw gevegt quynde, nog aan dat geen datter met zulk een 

onstuimigheid indrong, een regten weg wist aan te bieden. 

Ook zegt ons Diemerbroek, een nieuw getroude in Holland te hebben gekend, by dewelke door de 

geweldige inbooring van ’t Teel-lit den eersten nagt, een al te schielyke verwyding van de Schede, en 

een zo groote bloedstorting opvolgde, dat in min als drie uuren, sy het leven met haar Maagdom 
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verloor. Hy verhaalt nog een ander geval, dat niet minder erbarmelijk is, van een Dogter van een 

Timmerman, dewelke als even eens op d’eerste aannadering van haren Man, een zo groot verlies van 

bloed overquam, datse voor den dag den geest gaf. 

[p. 30] Het zyn nu agt Jaren geleden, dat ik alhier in ’t openbaar op ons Schouwburg een Vryster van 

vier en twintig jaren ontleede, dewelke voor den Ingang der Schede een Vlesige band van een stroo 

breed had, van welke een der uit-eindens onmiddellijk aan het benedenste van den Mond der Pis-

pyp was vast gehegt, en ’t andere aan het agterste Deel van de Schede na den Aars toe. 

Wy hebben te voren gezegt, dat den Hals van de Waterblaas, leunt op het voorderst Deel van de 

Schede, daar zy zo sterk is aan vast gemaakt, dat men zoude seggen, datse alle beide niet als een en 

het zelve Vlies hadden; het welk dat maakt, dat by aldien de schede ter deser plaats komt beledigt te 

worden; door de dikte en groote des hoofds van het kind in een moeyelijke baering, de Pis gevolglijk 

tegens dank door de Schede uitvloeit: Gelyk als aan een Mevrouw van aansien, terwyl dat ik te Parys 

was, is gebeurd, dewelke van een al te grooten Kind in haar buik gestorven, na een zeer moejelijken 

arbeid van vier dagen,verlost is, en door Mauriceau op de volgende wys, is verhaald. 

“De Mevrouw nu negen volle maanden, en selfs al eenige dagen daar over, bevrugt zynde, heeft zig 

beter bevoelt, als sy gewoon was, en hebbende zeer groote eet lust gehad, den welken sy ook zeer 

wel onder den tyd van haar swanger zyn, had voldaan, is overvallen geweest van d’eerste Kraam-

smerten, van den nagt tot aan den morgen, op den 21. Novemb. 1695. In welken tyd sy om den Heer 

Mauriceau zond, om haar te helpen. Hy ten haren huise gekomen, vind haar in een tamelijke goede 

gesteltheid, ten aanzien der pynen, om een zo voorspoedigen Kraam [p. 31] te holpen, als die van 

haar derde Kind was geweest, by aldien dat dit Vierde, in groote het Derde, niet veel was te boven 

gegaan. Sy heeft den geheelen dag door, op verscheide tyden zeer zware pynen uit gestaan, welke 

meer als genoeg zouden syn geweest, om alle andere Vrouwen gelukkig te doen verlossen, welke 

den Mond van den doorgang zo besloten niet hadden gehad, gelyk als syse had, door een quade 

gestalte van hare deelen, dewelke haar natuurlijk zynde, alle de zwaarigheid van hare Verlossing 

heeft veroorsaakt. Na dat se desen eersten dag zeer zwaren Arbeid had uitgestaan, zo brak haar 

Water op dien tyd na gewoonte: Maar ’t hoofd van haar Kind, ’t welk van ’t grootste slag was, zynde 

in ’t begin, uit dese al te enge doorgang voortgestuuwt, bleef daar geduurig van dien eersten dag af, 

na de volle afloping der Wateren, sonder meer te konnen werden voortgestoten, door den arbeid, 

welk zeer sterk en kragtig zynde geweest, nu allengskens begonde af te nemen en eindelijk geheel op 

te houden. 

Mauriceau, deed ondertussen al wat syn oordeel, by een ondervindng van veertig Jaren hem konden 

ingeven, om den arbeid van de Mevrouw gaande te maken, doende haar vele Hulpmiddelen om dese 

werking voort te brengen, innemen, en haar plaatsende in veelderlei bequame lighaams gestaltens, 

dewelke aan haar meermalen zeer goeden en sterken arbeid toebragten, welke buiten twyffel 

zouden kragtig genoeg zyn geweest, indien de groote van ’s Kinds, en ’t gebrek vande quade 

gesteldheid der Benen van den doorgang, in Mevrouw niet twee hinderpalen waren [p. 32] geweest, 

dewelke ook zo on-overkomelijk zyn geweest, den tweden en derden dag van haren arbeid gelijk als 

se geweest waren van den eersten dag af aan. Mauriceau, eindelijk uit den quaden toestand daar 

dese Mevrouw op den vierden dag van dese lastigen arbeid in was, wel ziende, dat’er niet meer was 

te hopen, datse van haar selfs zoude verlossen, zonder d’uiterste hulp van de konst, doet haar voor 

de twede maal in den arm laaten, en laat haar vervolgens een zagte afweiking van een halfloot 

Seneblaan met een Oranje Appel-zap in nemen; ten einde omse nog, zo mogelijk, door dese kleine 

Buikzuivering, haren arbeid, die gantzlijk over was, weer op te wekken. 
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Dit Hulpmiddel bragt d’uitwerking, die men zoude konnen verwagten, voort, en maakte nog dat in dit 

uiterste een zeer goeden arbeid wederquam, dewelke egter alzo nodeloos is geweest als te voren, 

om deselve reden van de engte der benen inden doorgang, en van de uitnemende groote van ’t 

hoofd des Kinds, ’t welk door syn al te lang verblyf, dat het daar drie dagen lang had, na d’uitloping 

der wateren, eindelyk omquam. 

De zaken aldus gestelt zynde, en Mauriceau, ziende dat de Mevrouws kragten zeer afnamen, en 

datse selfs begon ylhoofdig te worden, met verwerde zinnen by tussen poozen; steld aan Mevrouw 

de Moeder van de Ziekte, en aan den Heer haren Man voor, om Du Tertre, haren gewonen Heel-

meester, die niet min de zaak der Baaringen, als die van’t Aderlaten, waarin dat hy uitstekend was, 

verstont. 

Hy doet dit voorstel dies te liever aan myn Heer, en [p. 33] Mevrouw, ende Mevrouw hare Moeder 

deed’hy verstaan, dat hy in dit voorval beter raad konde geven als iemand anders; want hebbende 

selfs by d’eerste baring van de Mevrouw tegenwoordig geweest, zo konde hy te ligter de regte 

oorsaak van de moeilijkheid die men in dese laatste Baring ontmoete, kennen; hem wel geheugende 

van d’eerste, waar van hy een Oog-getuige was geweest. 

Men ontbood hem aanstonts, om met Mauriceau te overleggen, wat men zoude doen, en om 

t’onderstaan om het leven vande Mevrouw te behouden, in dat uitterste waar toe sy was gebragt. 

Du Tertre gekomen zynde, en Mauriceau aan hem verklaard hebbende, al wat’er sedert het begin 

van den arbeid was omgegaan, en den tegenwoordigen toestant van de zieke, zo heeft de gemelde 

Du Tertre, haar selfs gevoelt, en aanstonds ondervonden, dat de groote zwarigheid om te verlossen, 

waarlijk ontstond van de ongemene engte der beenen van den door-togt, dewelke door 

mismaaktheid, (als gesegt is) meer by de Mevrouw, als in eenige andere Vrouwen waren 

toegesloten, gelyk als hem Mauriceau dede aanmerken. 

Ondertussen zo was hy van gevoelen, dat men ’t zonde konnen bezoeken aan haar een twede, maar 

sterker Buiksuivering, (Medicamentum Purgans) als dat Mauriceau, even vier uuren geleden, haar 

had doen gebruken, en in te geven; ten einde sprak hy, om de natuur tot zyn uiterste pogingen op te 

wekken; door welke (sprak hy), dat hy hoopte, datse mischien van dit laatste kind mogt worden 

verlost, gelyk als sy van haar eerste in syne tegenwoordigheid hadde gedaan; en ten dien einde rade 

hy, dat men haar zoude doen [p. 34] braken, met den Braak Wynsteen, (Tartarus Emeticus), met een 

once Manna, in een Zop in te geven. Dog Mauriceau, zeide hem klaar uit, dat hy niet geloofde, dat 

dese tweede Buiksuivering de Mevrouw oit sou konnen doen verlossen, in dien staat als de zaken 

toen waren; en dat het geen werking voortbrengende, gelyk als men onnuttelyk hoopte, dese selfde 

tweede Purgatie onmiddelijk na de ontroering van d’eerste ingenomen, niet soude nalaten om ’t 

Vuur in de ingewanden van de Mevrouw aan te steken, en aan haar een ontstekende gesteltheid in 

die Deelen te verooorsaken [sic]. Ook zo hield hy sterk aan, om syne redenen te doen gelden. 

Maar bespeurende dat du Tertre, immet volharde met goede hoop te geven, van d’uitwerking van 

het Hulp-middel, dat hy aan haar had voorgesteld, so is hy verpligt geweest, om zig daar in gerust te 

stellen, om niet al te hardnekkig in zyn gevoelen te schynen, zynde sulks nogtans niet geschied als na 

de gedane Voorzegging, van ’t gene in vervolg is gebeurd. 

Hebbende de Mevrouw, dan ’s Morgens ten agt uuren, het Genees-middel ingenomen, ’t welk haar 

Apotheker voor haar had gereed gemaakt, zo verwekte het aan haar maar eenige Walgingen, zonder 

eenige braking, en dede al zyn werking na beneden, gelyk als Mauriceau, te voren had geoordeeld, 

en vermeerderde ter selver tyd de gesteldheid van de ontsteking, dewelke in de Deelen begon te 

komen, na het welk nu by dit uiterste niets meer overig was om te doen, en om te beproeven van het 
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leven van de Mevrouw te redden, die des morgens het Sacrament had [p. 35] ontfangen, als de 

laatste Remedie in ’t werk te stellen, waar over dat du Tertre, met Mauriceau was over een gekomen; 

het welk bestond om haar het Kind met den Haak (Embryothlastes) af te halen, zynde daar van nu 

een Redelyke sekerheid dat het Kind in haaren buik dood was, om den langen tyd die nu al verlopen 

was, dat sy het niet had voelen bewegen, en door het lang verblyf dat het hoofd in den doorgang had 

gehad: daar het in een seer groote zamenperssing was geweest, en wegens de zeer stinkende 

uitdygsels, welke uit de Baarmoeder liepen. 

Dit was het eindelyk ’t welk Mariceau [sic] uitvoerde, dien selfden dag op den 24. November 1695 

ten een uuren na den middag, en gelyk als hy wel had erkent, dat het hoofd van dit Kind zo groot 

was, dat het zoude onmogelyk zyn geweest, om het uit te halen, zonder het geheel te verminderen, 

wegens de naaute van de benen en het doorgaan van de Moeder; zo maakte hy terstond met zyn 

werktuig, door voorsigtigheid en oordeel bestuurt, (zo als’t behoorde,) een genoegsame opening 

tussen de voorste benen des Hoofds (Ossa Parietalia) van dit hoofd, door welke opening met twee 

van syne Vingers een gedeelte der herssenen hebbende uitgehaald, dede hy dit plat gemaakte hoofd 

doorgaan; waar na het zelve met syne handen alleen gevat hebbende, zo voleindigde hy terstont, om 

het overige van dit dode Kind af te halen, dat van de grootste was, en bygevolg de Nageboorte, 

dewelke op den selfden tyd is gevolgd van de ontlastingen van de Baarmoeder, dewelke zodanig 

stinkende waren, dat alle menschen, die als toen in de kamer van de Zieke waren, den gruwsamen 

stank niet konden [p. 36] verdragen. Ondertussen, vermids onder dese gehele Operatie, dewelke 

binnen een half quartier uurs was gedaan, de Moeder door eenig ongemeen beklag, niet betoonde, 

dat Mauriceau, haar eenig Merklyk geweld had aangedaan, zo geloofde men, (haar dus verlost 

siende,) dat men reden had om het goede te hopen van haar gesond-werding: dog om datse als doen 

een sterke Koorts had, dewelke nog geweldiger en quaadaardiger wierd, geduurende de drie of vier 

eerste dagen na de verlossing, door de prikkeling, en door het vuur, ’t welke dese laatste Purgatie 

had aangestoken in alle hare ingewanden, met een geduurige Buik en Pis-vloed, zo was men met 

reden bedugt voor haar leven; of dat sy opkomende, by vervolg niet zoude gequeld zyn, met een 

uitsypeling tegens dank van de Pis, die sy ook altyd na dien tyd heeft gehad; het welk komt van dat 

den Hals van de Blaas, zynde al te sterk gedrukt door het hoofd van het Kind, dat vier dagen in den 

doorgang had gestaan, dewelke dat daar een roove dede afscheiden van de groote van een gulde 

stukje: waar na dat op die plaats een lopend zweergat (Fistula) is gebleven, dewelke dese geduurigen 

uitvloed van de Pis tegens dank heeft veroorzaaakt [sic], voor welken myn Heer en Mevrouw veel 

malen hebben geraadpleegt met Mr. Bessieres, zeer vermaard Heel-meester, aan wien dat Mr. 

Mauriceau, de waaragtige oorsaak, van dit verdrietig toeval heeft bekend gemaakt, hem het selve 

gedeelte van den Hals der Blaas vertonende, dat’er zig heeft afgezondert, door ’t versterf, dat’er is 

bygekomen, om redenen hier boven aangemerkt, welke Mr. Bessieres heeft [p. 37] geoordeeld 

geheelyk na behoren te wesen: aan hem op dien selfden tyd mede doende aanmerken, een gants 

bysondere zaak, dewelke was, dat dit gedeelte van den Hals der Blaas, het welk zig dus had 

afgezondert gants geheel was opgevuld met hoopwerk van kleine harde steentjes, met het welke 

dese Substantie ’t eenemaal was doorspekt, dewelke dat na allen schyn, aldaar waren voortgebragt 

door den gruissigen droessem, waar aan dat dese Mevrouw uit den aart onderhavig was, en die zig 

daar hadden verzameld, geduurdende de Vier dagen van haren moeylyken arbeid; de sterke 

zamendrukking van ’t Hoofd van ’t Kind, stekende inden doorgang, verhinderende daarom desen 

gruisigen droessem van te werden uitgedreven, zo wel als het vloeybaarste van den Pis, die’er altyd 

by poozen uitliep. 
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Dog om dat d’onwetende, dewelke, van de zaken gemeenelyk niet anders als by d’uitkomst 

oordelen, zonder de waaragtige oorzaken slegts eens na te zoeken en te examineren, en dat de 

Quaadspreekers, en nevens alle die op de agting en het aansien van Mr. Mauriceau nydig waren, 

gelegentheid namen, van dit Toeval van de Mevrouw, om hem zo wel valslyk, als quaadaardig 

d’oorzaak toe te wyten, heeft hy het wel te pas ge-oordeeld, om het Gemeen door dit opregt en 

waaragtig verhaal te onderregten, ’t welk dat is gedrukt geweest te Parys, in’t Jaar 1695. om zig te 

regtvaardigen.” 

Daar en boven is de Schede aan een zamenhang onderworpen. Het welk zomtyds geschied na een 

moeyelyke Baaring door eenige zwering, en by schuld van den Heel-meester in’t verbinden, dat hy de 

zyden der [p. 38] Schede niet van een scheid, om te beletten, dat sy zig niet te zamen lymen, gelyk 

als mede geschied aan de Vingers na een Verbranding, zo dat men genoodsaakt is om d’Operatie te 

doen. 

De meeste Oude Ontleders hebben by den ingang der Schede, vier vleesige Heuveltjens gestelt 

(hoewel dat Reinier De Graaf segt, dat het getal daar van onseker is), staande in’t rond, dewelke dat 

men gemeenlyk Myrtus gelyke vleisige Heuveltjens, (Carunculas Myrtiformes) noemt; zy zyn dus 

genaamt, omdatse de besyen van Mirten vertonen: een onder dezelve, namelyk die veel grooter als 

d’andere is, en dewelke in tween is gespleten, en voor het gat van de Pis-buis is geplaatst, ’t welk dat 

sy sluit na dat de Pis is geloost. De tweede is na agteren tegens dese over, en de twee andere zyn aan 

de zyden. Dese Vleesige Heuveltjens, zyn by d’eene veel langer, veel dikker, of veel dunder. Syn 

roodagtig en verheven in de Maagden, en voegen zig te zamen d’eene na de andere van ter zyden, 

door middel van eenige kleine Vliesjens, die deselve dus kort houdende, sy eenigsins doen gelyken na 

een Rose-knop, die half open is. 

Sy dienen, na datse zeggen, om den ingang der Schede enger te maken, om te verhinderen, dat de 

koude Lugt de Lyfmoer niet kan beschadigen; als mede om den wederzydsen wellust te 

vermeerderen onder ’t byslapen; Want dese Vleesige Heuveltjens (Carunculae) zynde indien tyd zeer 

aangegroeit en met bloed en geesten vervult, drukken op een aangename wys des Mans Roede, van 

dewelke de Vrouw mede beter is gekittelt door dit middel. 

In ’t tegendeel, zo zeggen de hedensdaagse Ontleders, [p. 39] datmen niets diergelijks by het 

ontleden vind, en datmen noit vier stukjens Vlees heeft konnen vinden, of vier kleine Vleesagtige 

uitsteekseltjens; bygevolg zo zal men ook regtvaardige reden hebben om te besluiten, datse niet zyn 

na het inzigt van den Auteur der Natuur, en dat men in haar plaats de Vliesige fronsels moet 

erkennen, of d’ongelijkheden welke zig verheffen boven het binnenste oppervlak van de Schede, 

overmids dat indien dese Vleesige Heuveltjens, der Ouden daar wesentlyk waren, sy zouden hare 

groote en hare gedaante in de groote uit-rekking van den mond der Schede bewaren, of ten minsten 

zoude men daar eenig merktekenen van zien. 

Den geleerden Riolanus, is van ’t gevoelen der hedendaagse geweest; want in syn Antropog. II. Boek, 

het 34. Hoofdst gist hy, niet zonder grond, dat de drie mindere Vleesige Heuveltjens, (hy zegt dat 

men altyd vind het vierde, welk het grootste is, geplaatst tegens over de mond van de Pis-buis, in 

gedaante van een Sluit Spier) geen waaragtige Vleesige Heuveltjens zyn, maar alleenlijk kleine 

gezwelletjens van zamen rimpelingen gemaakt, of van de fronsselen van de Schede; hy voegt’er by 

dat in de Vrouwen, welke zedert agt dagen in de kraam leggen, of een weinig meer, hy dese rimpelen 

of fronssen gants uitgespannen had gevonden, om doorgang aan het Kind te verlenen, dat niet te 

min, indien aldaar waaragtige Vleesige Heuveltjens waren, sy zouden by d’uitspannig van de Schede, 

hare gedaante en hare groote hebben bewaard, of men zouden’er ten minsten eenige Voetstappen 
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van sien, maar dat men daar geen schyn van ziet, ten zy na de Vrouwlijkheid [p. 40] zig sluitende en 

in intrekkende op nieuw in syn eersten stant geraakt. 

Laat ik nu eens van het Maagden Vlies (Hymen) handelen. Van alle de Vrouwelyke Deelen, die ter 

Voort-teling dienen, vinden wy’er niet een die moeite aan de Schryvers heeft gemaakt, als de vast-

steling van dit Vlies, als mede van syn waare plaats, van zyn maaksel, en van syn gedaante. Daar 

zynder geweest die het hebben geloochent, en versekeren dat het stryd tegens de Wetten der 

natuur, als men het vind. Andere hebben in tegendeel staande gehouden, dat men het gevoelig ziet, 

als men maar wil de moeite nemen, en dat alle die gene die het niet hebben toegelaten, zig mis-

tasten, of datse geen moeite genoeg hebben aangewend, om haar daar van te versekeren. 

D’eene willen dat syn wesen Vliesig is, gelijk als Soranus. Andere versekeren het aderagtig en 

bandagtig te syn, gelijk als Avicenna: Riolanus beschryft het dikwyl als een Vleesige Ring. 

Picolomunis houdstaande, dat het zeer eenvoudig en gants dun is gelijk als een Spinne Webbe; selfs 

zo zynder geweest, welke hebben gelooft, dat het de gedaante van een Knoop (Plexus) maakte, en 

dat het niet anders als een zamen weefsel van Aderen, van Slag-aderen en van een oneindig getal 

van kleine draatjens der Banden (Ligamentum) waren. 

Hoort mense spreken over de plaatsing, sommige hebben ’t willen stellen onmiddelyk agter de Pis-

buis. Weer andere in ’t midden van de Schede. De derde hebben ’t erkend, digt by den inwendigen 

Mond van de Moer; en ten laatsten, so siet men ook Schryvers, die ’t onder de Nymphen hebben 

geplaatst. 

[p. 41] Het Maaksel en de Gedaante van dit Deel is nog niet vast gestelt, het verschil blyft nog 

ongescheiden, na dat het zeer lang en sterk is betwist geweest. Het meerderdeel houden staande,dat 

het maar door een gat open is; dat dit gat, nu eens groot, dan weer eens klein, ook wel eens lang en 

regelregt tegens over de Schede is. Selfs lesen wy ook in Sommige Auteuren, dat het niet anders als 

een zeer teder Vlies is, vol gaatjens gelyk als een Zeev. 

Daar is geen Mens van verstand, die iets sekers van dit Maagden-Vlies kan vast stellen by dese 

meerderheid van gevoelens, die wy hebben ondersogt; en die niet anders seggen, als dat eene zaak 

om seker te zyn, behoord altyd op eene wys, en over een komstig te wesen. Wel aan, hoe kan men 

weten wat het Maagden-vlies is, waar van alle de Schryvers die ons voor gegaan zyn, gewagen, in 

dese grote verschillentheid van gevoelens, en by dese geduurige betwisting om d’opregting der 

plaats, over desselfs aart, maaksel en gedaante. Laat ons op een andere wys handelen; en overmids 

dat misschien het grootste gedeelte van die gene, welke ons syn voorgegaan, d’een na den anderen 

door overlevering hebben geschreven, meer als door hunne eige ontdekkinge; zo laat ons nu eens 

zien, wat die sullen zeggen, welke daar van zullen versekerd zyn, door hun eige ondervinding, welke 

wy zullen tragten met d’onse over een te brengen. 

Den Vermaarden Ontleder de Graaf, vind niets anders om voor ’t Maagden Vlies te nemen in de van 

een-snyding der lighamen van eenige zeer jonge Meisjens, als een middelmatige wytte tussen de 

Nymphen, de Pis-buis, en den Bil-naad (Perinaeum): Dat is te zeggen, een zo kleine gaatje, dat hy’er 

te [p. 42] naauwer nood een Boon kon inbrengen. 

Dog voor dit gevoelen vast te stellen, ’t welk wil datmen dit kleine gaatje voor het Maagden-Vlies 

neemt, heeft men verpligt geweest, om dese zaak in Dogters van seven of agt Jaren te ondersoeken, 

en men heeft het grooter, meer open en meer verwyd gevonden, geplaatst in’t midden en by den 

ingang van de Mond van de Blaas, gemaakt door de drukking en intrekking van syn Vlies. Al de 

wereld weet, dat als de Vliesige deelen werden gedrukt, deselve zeer verschillende opper-vlakten 
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hebben, van die gene welke sy in haar uitrekking hadden. In de te zamen trekking van alle de 

Vleesagtige Deelen, en der Vlies Rokken (Tunica) merkt men een oneindig getal rimpels, 

ongelijkheden, en kleine uitsteeksels, welke sy maaken al nederzinkende en zig drukkende, en 

toeprangende, En ’t is door dese toestopping en zamen drukking van de ongelijkheden der Vlies-

Rokken des wesens der Schede, (dewelke bewyslyk op deese plaats zamen syn vast gemaakt door 

dunnen en tedere Vliesen) dat zig dese kleine wytte maakt. Het is om dese vliesige ployen, om dese 

kleine gezwelletjens, en om dese kleine knoopjens dewelke van syn eigen Lighaam voortkomen, en 

van syn binnenste oppervlak, by wyse van een Puistje dat zig dit kleine ledige maakt, of het gaatje dat 

men moet nemen voor dat gene ’t welk men uitroept dat het Maagden-Vlies is. 

Men zal geen zwarigheid maken om in dit gevoelen te treden, na dat men eenige van een snydingen 

van Meisjens heeft helpen doen. Want men zal sien dat dese verenging die al ’t verschil over het 

Maagden-vlies maakt, zig schier altyd in de jonge Maagden op doet, min of meer toegesloten en [p. 

43] zamen vereenigt, na datse min of meer tot het houwelyk bequaam zyn. Want hoewel die gene 

die veel ouder syn, sulk een smert niet gevoelen, nog zo veel bloeds storten, zo vind men egter dat 

de jongste, welke desen weg, en dit gat zo eng hebben, dat men ’t in de eerste byslaap niet 

genoegsaam kan openen, zonder een van een scheuring der Vliesen, en van de Bloedvaten te 

veroorsaken, en bygevolg een groote bloedstorting, voornamentlyk, wanneer dat des Mans Roede 

zeer groot is. En men mag geloven, dat dit aldus kan wesen t’elkemaal, dat d’eerste zamenkomst zig 

met groote bloedstorting eindigd. 

Zie daar dan ’t geen de hedensdaagse hebben vastgekelt, wegens den aart van het Maagden Vlies. 

Nu isser overig, om te weten, of (buiten dese intrekking, of engte van den Mond der Schede) ‘er niet 

een ander Vlies is, of tenger Velletje aan den ingang van de zelfde Schede, dewelke men het 

Maagden Vlies behoorde te noemen, of het Slot van den Maagdom, gelyk als sommige onder 

d’Ouden hebben betwist. 

Want wy Lesen in Wierus, in zyn Boek dat hy van des Satans Begoochlingen heeft gemaakt, dat men 

dit Vlies in de Maagden ontmoet, en om’er ons van te versekeren, zo vertelt hy twee 

geschiedenissen. D’eerste van een Dogter van twee en twintig Jaren, de welke na datse wonderlyke 

pynen in haar Vrouwlijkheid had uitgestaan, door het ophouden van eenige vreemde lighamen, 

eindelyk is geholpen geweest door den uitgang van zeer veel bloed, ’t welk dit Vlies brekende, zig 

een opening had gemaakt. 

D’andere Historie is van een Vryster, welke dat men geloofde zwaar te wesen, en die van dit 

vermoeden is [p. 44] ontlast geweest, en van het valse gevoelen dat‘er al de Wereld van had, door 

d’uitstorting van agt ponden bloeds, dewelke uit de Schaamte liepen, na dat men de poort had 

geopent, die het had besloten gehouden. 

Ambrosius Paré, verhaalt ons op dit onderwerp een historie, welk alhier verdient om breedsprakelyk 

te werden vertelt. 

Een Goudsmid, zegt hy, wonende te Parys; op de Wisselaars brug, trouwd een Vryster, en midsdien 

dat de liefde gemeenlijk zeer geweldig is by d’eerste aannadering, zo drukken zy malkanderen zo 

sterk, dat se sig alle beide begonden te beklagen, d’een dat syn Vrouw niet open was, en d’andere, 

over datse inde lief-kosingen van haren Man een ongelooflijke pyn uit stont. Sy maakten dese 

ongemakken hunnen Ouderen bekend, dewelke daarin met voorsigtigheid handelende, deden in het 

gemak der nieuwe Getroude roepen Hieronymus de la Nouë, en den wysen Simon Pierre, Doctoren in 

de Geneeskonst, met Lodewyk Hubert en Frans de la Seurie, Heel-meesters. Alle quamen sy met 

gemene toestemming over een, dat’er een Vlies was, in’t midden van den doorgang der Schaamte, en 
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sy waren’er dies te meer van overtuigt, om dat sy het selfve hard en eeldagtig bevonden, met een 

klein gaatje in het midden, waar door dat de Stonden gewoon waren uit te zypelen, en waar daar ook 

was ingegaan destoffe, welke de gelegentheid tot het zwanger werden van dese Vrouw had gegeven; 

want ses maanden na datse was gesneden geweest, baarde zy haren man een fraay Kind, dewelke 

dat zig bygevolg met syn Vrouw versoende.  

[p. 45] Hildanus verhaalt in de 60. Waarneming, dat te Keulen, een Dogter was, oud sestien Jaren, 

welke dat zodanig door qaade Toevallen was geplaagt, datse haar dwongen om na te speuren, wat 

dat daar van d’oorsaak mogte wesen; en men bevond, dat den Hals van de Lyfmoeder,door een sterk 

Vlies was gesloten, zodanig, dat hebbende geweigert om te doen, het gene dat men aan haar had 

voorgesteld, en zig tegens d’Operatie stellende, sy eenige daagen daar na stierf. Nog leeft men in de 

selfde Waarneming, dat een Dogter van Monpellier, oud seventien Jaren, na datse groote smerten 

had uitgestaan, over een komende uit die der baring, gantselijk met de hulp van’t Mes, en door 

d’Insnyding die men haar dede, t’eenemaal is geholpen geweest, welke aan haar den uitgang 

verleende van tien of twaalf ponden bedorven zout, en schier geheel verrot bloed, dat zig in’t hol van 

de Moer negen maanden had onthouden. Wy hebben hoop-werk van dusdanige Voorbeeld, en ons 

verhaald door Mannen van groot gezag, welke versekeren datse by na altyd in dese gelegentheden, 

een Vlies hebben ontmoet, en een Sluiting in de Schaamte, dewelke den ingang toesloot. 

Maar alle dese Maagdelyke Vliesen en Sluitingen syn tegens de Wetten van den Auteur der Natuur, 

als men die vind, even eens als de zamen trekking en vernaauwing van den Mond der Schede, 

indiense zo gestelt is, dat een Vryster geensins de pyn van d’eerste zamenkomst mag verdragen, en 

datse d’inkomst aan het Teel-lit weigert. 

Want hoe zouden wy ons konnen wys maken, dat het was van’t bestuur des Almagtigen, dat ‘er altyd 

een Vlies is, ’t welk den ingang na de Lyfmoer toesluit en [p. 46] ’t welk op d’eerste zamenkomst 

moet breken, wyl dat zo menigmaal als men het daar vind, men zig verpligt vind, om de insnyding zo 

ver te doen, als het zig stelt tegens het inbrengen van de Roede. En mids dat het van de schikking van 

den eersten Meester aller Werken is, dat de Vrouw vrugtbaar zy, zo is het waarschynelyk te seggen, 

dat den Almagtigen de Vrouw niet op die wys heeft gemaakt, datse zig moet stellen tegens syn 

eerste gebod, en tegens syne eerste inzigten. 

Dat meer is: indien dit Slot moest natuurlyk wesen, zo zou het zo zeldzaam niet wesen, gelyk als men 

het gemeenlyk ziet: maar integendeel na de orden der zaken die natuurlyk geschieden, zo zou het zig 

schier altyd doen sien, of zoude dikwils verschynen. 

Voor dat wy van dese Stoffe afscheiden, zo dunkt het my, dat ikyets moet seggen van den Maagdom, 

en van het Ken-teken welke dat haar konnen doen kennen. 

Maar voor dat wy daar toe treden, zo zullen wy hier, van dit Vaars dat Catullus heeft gemaakt, 

verslag doen. 

Ut flos in sleptis secretus nascitur hortis, 

Ignotus pecori, nullo contusus aratro: 

Quem muscentaurae, firmat Sol, educat imber, 

Multi illum pneri, multae optavere puellae, 

Sic virgo dum intacta manet, cum chara a suis: 

Sed 

Cum castum amisit: polluto corpore, florem 

Nec pueris jucenda manet, nec chara puellis. 
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[p. 47] Dat is:  

G’lyk een gewasse Blom in een besloten Hof, 

Aan’t Vee blyft onbekend, nog met geen ploeg doorsneden, 

Verquikt door Wind en Son, den Regen brengt uit ’t stof 

Van Jongers is begeerd van Meisjens aangebeden; 

So lief is aan het Volk een ongeschonde Maagd: 

Maar als haar Lyf besmet, de kuisheid verloren 

Mishaagt se aan’t Jonge Volk, nog is geagt als voren. 

 

De Romeinen deden daar aan eertyds een Tempel bouwen, en een Beeld opregten, dat sy Bucca 

Veritatis, dat is, den Mond der Waarheid, noemden. Dit Beeld, wees de zaak over de Maagdom, of 

den quaden naam der Maagden uit. Getuige daarvan sy de Dogter van de Koning van Volaterre, 

dewelke na datse het selve den Vinger in den Mond had gestoken, niet wierd gebeten, en zig dus 

regtvaardigde van de aantyging welke een oud Wyf haar wegens haar Maagdom had gedaan. ’t 

Selfde gebeurde, na men zegt, niet, ten aansien van een andere, dewelke over deselve misdaad 

aangeklaagt, den Vinger door den Bek van’t selfde Beeld is afgebeten. Ook zo weetmen nog wat 

eerbied dat de selfde Volkeren voor de Vestaalse Maagdom hadden, en het berugte Plakaat dat de 

Keiser Tiberius deed afkondigen. De Dogter van Sejanus, welke nog geen twaalf jaar oud was, is door 

de Beul ontmaagt, voor datse geworgt wierd, om de Maagdom geen schand aan te doen. De Digters, 

hebben mede van haar kant aan [p. 48] getekent, wat groote agting dat sy’er voor hadden: en hunne 

Versiering leerd ons dat Daphne, in een Lauwrier verandert, nog op huiden het vuur niet kan 

verdragen, zonder zig te beklagen, gelyk als deselve voor desen het Schaamteloos Vuur, der 

begeerlijkheid niet konde verdragen. 

De Vroed-Vrouwen, welke het gebruik tot Regters en Scheids-lieden, over den Maagdom der Dogters 

heeft gestelt, en van de kuisheid der Vrouwen, hebben te weinig verligting van dese stoffe, om 

d’eenige te zyn, aan welke men zig mag vertrouwen om daar van d’uitspraak te doen. Men dient in 

de Ontleedkonst meer verligt als sy te zyn, om zo regtvaardige en waaragtige bescheiden, als dese, 

dewelke d’oorsaak zyn van het aansien, ende hoogagting der Regters, van d’eer der Dogters, van 

d’ontschuldiging van een Man, en van de rust der menslyke Maatschappy te doen. Want daar zyn 

weinige gesteltenissen in het mensllyk [sic] lighaam, waar van dat de Geneeskundige en de 

Natuurkenners zo vele Kentekenen hebben gegeven, gelyk als sy van den Maagdom in het Vrouwlyk 

Geslagt hebben gedaan. 

Ondertussen kan men versekeren dat desen Staat zeer beswaard is te kennen; dat onder alle de 

Kentekenen, dewelke de Schryvers hebben gegeven, niet een is, welke dat volstrekt zeker ende 

onfeilbaar is, 

Want in’t verslag der tekenen van den Maagdom, welke men vermeent te doen, zal men twederley 

slag verhalen, namelyk 

I. Van die gene dewelke of overgelovig of zeer onseker zyn; 

II. Van die dewelke zeer waarschynelyk zyn, dat is, [p. 49] door welker tegenwoordigheid, men 

dikwils, by na blykelyke proeven genoeg kan hebben van dese gesteldheid, volgende in dit alles het 

gevoel van Sebisius Geneesmeester van Straatsburg, dewelke een beknopte en schrandre uitlegging 

van dit slach van tekenen, met uitsondering van’t vermeent Maagden Vlies (Hymen), van ’t welke dat 

hy de dwaling niet kragtig genoeg heeft beteugelt. 
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De Kentekenen des Maagdoms, die ik als gants onzeker, beuselagtig, of overgelovig aan zie, zyn dese 

welke hier volgen. 

I. De proef uit de maat van de Hals genomen, welke dat Severinus Pinaeus heeft verhaalt, in’t Eerste 

Hoofdstuk van syn werkje, dat tot een Tytel heeft: Van de Kentekenen des Maagdoms, alwaar dat hy 

zegt, dat’er sommige zyn dewelke geloven, dat een Dogter Maagt is, wanneer dat een draad van het 

uiterste van de Neus, tot aan het einde van den Pyl-naat (Sutura Sagittalis), van de plaats alwaar sy 

sig voegt met de Winkel-naat (Sutura Lambdoides) om haren hals toekomt. 

Karel Musitan, Geneesmeester van Napels, stelt een andere ondervinding als ontwyffelbaar voor, 

mede van de Maat van den Hals genomen. Men moet (segt hy) een dubbelden draad nemen, en dien 

om den Hals van die gene doen, van de welke men wil de proef nemen; daar na de plaats van den 

draad merken, hoe ver dat dese maat zig uitstrekt, en se daar sterk vast binden. Daarna moetmen 

het dubbeld van den draad los maken, om’er een kring van te maken, door den welken zo het hooft 

van de Dogter vryelyk doorgaat, en zonder schier den kring van den ronden draad te raken, [p. 50] 

gelooft dan sekerlyk datse haar Maagdom quyt is: in plaats, dat indien het Hoofd niet door dese 

wytte gaan, selfs als men eenig geweld doet, het dan een versekert teken is, datse Maagt is. Ik heb, 

gedaan, (segt dese Schryver) meer als duisentmaal dese proeve, en sy heeft my ook noit bedrogen: 

Want hebbende de nieuwsgierigheid gehad om de Teel-leden ’t ondersoeken van die gene, daar ik 

dese proef aan had gedaan, zo bevond ik se zodanig, als dese proef en ondervinding my te kennen 

gaf; en wanneer het my gebeurt is, om deselfde proef op deselfde Persoonen te hervatten, na het 

eerste byslapen, zo ging het hoofd door de selfde wytte met veel gemak door, daar het te voren daar 

niet door konde, en de hairen raakten schier niet aan den draad. 

II. Forestus verhaalt, in syn 55. Aanmerking van het XXVIII. Boek, dat een Dogter voor Maagt behoord 

door te gaan, wanneer datse tegens haar dank pist, na datse den rook van de gestoote Patich, op 

gloejende koolen gestrooit, heeft ontfangen. 

III. Plinius versekert, dat het Poeder van Beete ingenomen, of den rook daar van ontfangen, een 

proeve is, van de kuisheid van een Vryster, als sy niet Pist, na datse het heeft door geslikt, of na datse 

den damp heeft ontfangen. 

IV. Andere willen, dat indien men Postelein zaad, op geglomme koolen smyt, en dat een geschonde 

Maagd, daar van den rook ontfangt, sy dan wonderlyke dingen ziet: daar zy in’t tegendeel, niets 

ongewoons ziet wanneer datse kuis is. 

V. Nog andere Schryvers houden voor vast, dat een Maagt vry en bedekt is, van de steken der Byen, 

hoe [p. 51] zeer ook gezart werd, zo lang als haar Maagdom onbevlekt is. 

VI. Albertus Magnus, in een klein Tractaatje, dat hy heeft getytelt De Geheimen der Vrouwen, wil, dat 

de Maagden de Schaamte altyd gesloten hebben, en dat die welke byslapen se immer open hebben, 

en dat het daarom is, dat de eerste haar Water verder uitschieten, en ook veel hoger als de eerste. 

Hy zegt nog meer; dat als men een Vyster [sic] geele Lelien gepoedert ingeeft, sy aanstonds watert, 

ingeval dat sy ontmaagt is, en dat tegendeel geschied, wanneer sy het niet is. 

Eindelyk is’t een Proef van welke vele Auteuren, als seker en gewis, gewagen; dat de zodanige welker 

stem grover werd, welker Vleugels van de Neus slap en week worden, en welker Borsten zwellen, 

door den toevloed van het zog diese vervult, haren Maagdom, quyt zyn: in plaats dat die gene welker 

stem in een en deselfde staat blyft, die de Neus vleugels zeer hard, en de borsten klein, vast, en rond 

hebben, geen kreuk of nadeel aan haren Maagdom hebben toegebragt. 
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Dog laat ons nog eens zeggen, dat men op dese eerste tekenen niet veel staat moet maken, en dat 

de gene welke dat nu staan verhaalt te werden, veel meer bewyslykheid hebben. 

Dese tekenen zyn vier, volgens Melchior Sebizius, 

I. De tegenwoordigheid van ’t Vlies Hymen 

II. De Engte van den ingang der Schede door de zamen voeging van de Myrten-blad gelyke Vlees 

Heuveltjens 

III. Het uitstorten van Bloed, by d’eerste Zamenkomst 

[p. 52] IV. De Pyn welke de Vrouw gevoeld, in dit eerste treffen. 

Wat ons belangt, die wel overtuigt zyn, met de meest verligte Oude en hedens daagse Ontleders, dat 

het Vlies Hymen genaamt, in den natuurlyken rang niet is te vinden, zo bepalen wy ons by de drie 

andere tekenen, ofte liever aan een eenig, om dat de twee andere, niet meer als een gevolg zyn, en 

dit Teken is de Engte van de Vrouwlykheid, door de vereeniging der Vlees Heuveltjens (en na ons 

gevoelen door de Vliesagtige Rimpels) welke zig verheffende boven den Buiten-mond van de Schede, 

hem bedekken en de Maagde-Blom uitmaken. 

Maar wy zeggen ter selver tyd, dat dese tekenen niet onfeilbaar syn, om dat, hoewelse zeker gaan 

wanneer datse zig alle te zamen ontmoeten, zo konnen sy zig nogtans onderling niet ontmoeten, of 

de Maagdom lyd’er feest by, en selfs kan men seggen, datse gemeenelyk niet wel te kennen syn, als 

in d’eerste jeugd, dat is te zeggen, voor ’t aflopen der Stonden. 

Want men moet aanmerken dat de Maandsuivering, de Witte Vloed, en de’aantastingen welke de 

Meisjens hebben verwekt, om haar selfs aan te doen, als sy beginnnen *sic+ te voelen d’eerste 

prikkels van de Min, de Engte en de Vereeniging van de Vliesige Rimpels seer bederven, en een 

merklyke verslapping in den doorgang van de Schaamte veroorsaaken, zo dat die gene welke dat 

bejaarde Vrouwen trouwen, niet behoeven verbaast te staan, van dese drie tekenen niet altyd by 

d’eerste aannadering t’ontmoeten. 

Ook weet men nog meer, dat de Naauwte der Schaamte [p. 53] by alle Vrouws Personen niet even 

eens is, en dat by aldien een Dogter, dewelke uit de Natuur dese opening ruimer heeft, of by 

dewelke, sy is ruimer geworden, door de uitlopingen tegens de natuur, een Man trout, die de Roede 

zeer klein heeft, of dien syn natuurlyke zwakheid onbequaam maakt tot een sterke opspanning, het 

wel kan geschieden, dat de Schaamte zig zal verwyden, zonder datse eenige pyn lyd, en zonder dat’er 

de minste Bloedstorting opvolgt. De selfde zaak zal wel konnen gebeuren, indien den Bruidegom 

haar nadert, inden tyd van haar Maand suivering, gelyk als het met veele Vrysters gaat, aan de welke 

de vreugt van haar huwelyk, en de bewegingen welke sy zig in dien tyd geven, haren stonden Vloed 

doen vervroegen. 

Dog indien men de Wet van ’t Vyfde Boek Moises bybrengt, dewelke handelt van de doeken van het 

uitzypelend bloed geverft, onder d’eerste zamenkomst, als een ontwyffelbaar teken van de kuisheid 

der Bruid; en het ontbreken van dese verwing, als een overtuiging van haar onkuisheid. So moetmen 

antwoorden, dat dese proef by de Dogters van Israel, die hare kuisheid hadden bewaard, noyt miste, 

om datse door de Wet was geboden, en om d’uitkomst te begunstigen, zo huuwden sy hare Dogters 

in een tyd uit, in welken dit teken hun niet konde missen, dat is te seggen, van twaalf tot veertien of 

vyftien jaren. Want in dien Ouderdom, kan d’inbrenging niet geschieden, zonder datter eenige van 

een scheuring in de Schaamte geschied, dewelke de gelegentheid geeft tot eenige uit loping van 

bloed, welke dat min ofte meer aanmerklyk is, en aan de pyn, die een noodwendig gevolg van dese 
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verscheuring [p. 54] is; en het is onder twyffel, dat zonder dese wyse voorsorge sy het meerdeel van 

hare Dogters, aan de straffe van de Wet zouden hebben blootgestelt. 

Maar hedensdaags, is dit teken minder seker als het doen ter tyd was, overmids dat de Wet, die dese 

Proef gezag byzette, afgeschaft zynde, so huuwt men nu de Dogters veel later uit; en sulks dikwils na 

dat sieklykheden, of dartele voelingen, dese Vliesige Rimpels en Fronssen der Schede geheel hebben 

verbroken, en een zodanige verslappinge aan de Schaamte hebben toegebragt, datse niets meer in 

staat zyn om de minste pyn te voelen, of om bloed te storten by d’eerste aannaderingen van hunne 

nieuw getrouwde Mans: ’t welk dat niet belet, dat de Vereeniging der Viesige *sic+ Rimpels, 

roodagtig, en verheven in de Maagden by den ingang van de Schede, en dewelke zig by een voegen, 

d’een aan d’ander met hare zyde Deelen, door middel van eenige dunne, fyne en losse Vliesen, die se 

in die ordening houden, niet zou zyn het waaragtige teken vanden Maagdom; en het zou maar te 

vergeefs zyn, dat mense verder zou willen zoeken, of op een andere wys daarna te willen vernemen. 

Wat nu de pyn aangaat, die de nieuwgetroude, in d’eerste samenkomst moet uitstaan als het derde 

Merk-teken van den Maagdom aangemerkt, zo valt het ligt om te begrypen, dat sulks het gevolg 

zynde van de vereeniging der Vliesige Rimpels, en de Engte van den Ingang der Schede, sy maar 

gebeurt aan die gene, welker ouderdom, haar natuurlyke gestelte, en hare goede gesondheid 

bequaam maken, tot het eerste kenteken, en geensins aan die gene welke dat meerderjarig 

trouwens, als dewelke natuurlijk min eng zyn, hare [p. 55] Maand suiveringen overvloedig, of den 

Witten Vloed geduurig hebben. 

Ten laatsten, zo valt’er niets by d’aanmerkingen, welke dat nu gedaan zyn, by te voegen, ten zy dat 

selfs de sekerste tekenen, om van de eerbaarheid der Kunne t’oordeelen, al mede weinig sekerheid 

hebbende, gelykse ook met der daad hebben, om de by gebragte redenen, en selfs na het oordeel 

van een groot Koning, dewelke zegt: het is onmogelyk den weg van een Schip in de Zee te kennen, in 

de Lugt dien van een Arend, op een Rotz, dien van een Slang, zo zal’t ook onmogelyk syn, om den weg 

welken een Man maakt, als hy in minne een Maagt drukt, t’ondekken: Die de Regters zyn, van de 

betwistingen, welke over dit tedere stuk ontstaan, behoren den raad van Sebisius na te volgen, die 

haar raad van zig niet te laten vergenoegen met het onderzoek der Deelen, alwaar dat sy mogen 

vernemen de tekenen, van de Eerbaarheid, of van de oneerbaarheid; maar t’effens wel agt geven op 

d’omstandigheden, dewelke dit slag van merk-tekenen zeker of vals konnen maken: als daar zyn den 

aart en de natuur der Personen, hare zeden, opvoeding, levenswys, ouderdom, lighaams 

gematigheid, de zamenvergelyking van de Deelen der twee Kunnen, de wedersydse klagten, die 

d’eene over d’ander doet, en al wat hunne wyzing kan verklaren en ophelderen in een zaak die vol 

twyffel, vol duisterheid en onsekerheid is. 

Het twede deel, van d’innerlyke deelen der Vrouw, de welke tot de voortteeling dienen. 

[p. 56] Wy hebben in’t eerste Deel deser Verhandeling, het verbasend Gebouw, der uitwendige 

Deelen van de Vrouw, die ter Voorteeling dienen, nagespoord. Nu zo zullen wy die der inwendige 

doorlopen, welk niet minder onse verwondering waardig is, beginnende eerst van de Moer (Matrix, 

Uterus). 

De Latynen, hebben geen ongelyk gehad, om den Uterus met den naam van Moeder te noemen; om 

datse de gene is, dewelke aan alle Sterflingen het leven geeft. Alle moeten wy dien weg doorgaan. En 

Paracelsus heeft gewislyk willen spotten, wanneer dat hy zig verbeelde een manier te hebben 

uitgevonden, om kleine Mensjens in Stookglasen voort te teelen. Waarlyk ’t een Lichaams Deel, dat 

zeer is onder aangestelt, en op de laagste verdieping geplaatst, dog van zo groote overweging, dat de 
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verhevenste Verstanden opregtelyk bekennen, dat men’er zig mag over verwonderen maar se niet 

kan begrypen. 

Sy heeft in’t benedenst gedeelte van den Onderbuik (Abdomen), die de Geneesmeesters 

Hypogastrium, [p. 57] en ’t gemeen het Becken (Pelvis) noemt, syn plaats. Dit Becken is veel grooter 

in de Vrouw, als by den Man, en selfs zo heeft het kleinste Vrouwtje de Heupen beenen (Os Ischion) 

verder d’een van d’ander afgezondert, als de grootste Man: Ook zo hebben sy alle ’t Heilig Been (Os 

Sacrum) meer na buiten, en ’t Schaambeen (Os Pubis) platter, het welk dat den uitgang van dit hol 

zeer veel breder maakt, en sterk genoeg om het uit komen aan’t Kind in de Baaring te verschaffen: 

Nog zo hebbense boven dien de Darmbeenen (Os Ileum) meer na buiten omgekeerd, ten einde dat 

onder het Swanger gaan, de Moer meerder plaats mag hebben, om zig na de zyden uit te spannen, 

en datse meer op haar gemak mogte werden gedragen. 

De Baar-Moeder is in’t midden, tussen de Blaas en den Endeldarm, dat is te zeggen, datse onder den 

grond van de Blaas is gelegen en op den Eindel darm ligt, ten einde dat de menschen van een 

verganklyke stofe te zamengesteld, tussen d’uitdygsels en den Pis ter Wereld gekomen, en alle 

onderworpen om weeder tot stoff gebragt te werden, daar van mogten gelegentheid nemen om zig 

te vernederen. Om dat dit een zeer merkwaardig huis zoude zyn, heeft den Schepper der Natuur, ’t 

selfde op de ruimste plaats gesteld; Het kan zig vergrooten, en zeer gemakkelyk verwyden, zonder 

eenige tegenstelling, na de groote van den Inwoonder, welke het besluit. En gelyk als ’t een gebouw 

was van groote aangelegendheid, zo moest men ’t versterken uit vrees voor overval: Hierom zo heeft 

de Maker der Natuur het voorzien van Beenen, van dewelke dat wy hier vorens hebben gesproken, 

als zo vele sterke afschutsels en Palissaden, die hy [p. 58] op alle d’aankomsten heeft opgeregt, om 

alle quade voornemens der Vyanden af te keeren. 

Door zyn hals, is dese Lyf-moer aan de Scheede vast gehegt aan den Endel-darm, en aan de Blaas; en 

door syn eigen lighaam aan de Banden (Ligamenta) welke aan beide zyden daaraan vast gehegt syn. 

Maar om dat zig desselfs grond moest vergrooten, en zig verwyden na maate van de groote van de 

Vrugt (Foetus) zo was’er aangelegen datse t’eenemaal vry en geensins aan de andere nabuurige 

Deelen vast was. 

Men zouw’ de gedaante der Moer niet net konnen bepalen. Sy vertoont gemeenelyk in de Vrouwen 

die van een Peer; in de Maagden isse voor en agter wat platter; bij die gekinderd hebben isse ronder 

ten tyde van het swanger gaan zo gelyktse in d’eerste Maanden na de Waterblaas, zig van tyd tot tyd 

verwydende, tot datse in de laatste Maanden by na rond is, namelyk buiten haren Hals die de 

verwyding van synen hals niet navolgt, maar die altyd in syn eerste stant of gedaante blyft, niet 

alleen in de Menschen, maar ook selfs by de Koeyen, de Schapen, en meer ander slag van Beesten. 

Sy heeft niet veel groote, en deese groote selfs is verschillende, volgens de veelderley veranderingen 

van den Ouderdom, en het gebruik van de Teeling. In de Maagden isse gemeenlyk omtrent twee 

Vingeren breed, en schier nimmer isse drie lang. Dese groote vermeerderd zig wat in de Vrouwen, 

welke gemeenschap met Mannen hebben, en se is gewoon nog grooter te worden by de Vrugtbare 

Vrouwen, dewelke vele Kinderen hebben. Yder een ziet tot wat voor een groote sy toeneemt in de 

Zwangere Vrouwen. 

[p. 59] Reinier de Graaf, in het I. Boek van de Werktuigen der Vrouwen I. Hoofdst. onderscheid syn 

groote ten opsigt der Jaren, door’t gewigt: Wy hebben aangemerkt, (zegt hy) dat in jong geboren 

Kinderen, de Moer somtyds een vierendeel loots heeft gewogen, en somtyds maar een half; maar in 

de oude en by de Vrysters welke instaat syn om te konnen trouwen, isse van een en deselfde groote, 

en weegt van een once tot anderhalf once. Eindelyk by de welvarentste en by die vele Kinderen 
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hebben gehad, of by die veel onder den Man gaan, werdse veel grooter, nogtans gaatse nooit, of ten 

minsten zeer seldsaam boven de vier loot. Die Moer, van de welke deselfde de Graaf de Geschiedenis 

heeft gevoegt, aan het einde van het selfde Hoofdst. is uitermaten wanschaapig geweest, als 

dewelke door een siekagtige gesteltenis, was uitgegroeit, tot op het punct van de gantse holligheid 

des Buiks te vullen, en woeg voor’t minst veertig Ponden. 

Ten opsigte van desselfs dikte, isse mede zeer verschillend na den ouderdom, en na dat de Vrouwen 

min of meer Kinderen hebben gehad. Mauriceau in syn Boek van de Baaringen &c. van de Moer 

handelende, zegt dat by de Vrouwen van een bequame langte, namelyk, de gene dewelke dat niet 

zwanger zyn, sy de Dikte van de kleine Vinger heeft. Malpighius, in syn Brief over de Moer, zegt, dat 

in een Vrouw van seven Maanden swanger, sy een Vinger dik is. In vele zwangere Vrouwen van 

seven, agt en negen Maanden, aan de welke dat ik de Keiserlyke Sneede (Caesarea Sectio) heb 

gedaan onmiddelyk na de dood, heb ikse altyd gevonden van de dikte van een dwarsse Vinger. 

Om met sekerheid al de verscheidentheid die men inde [p. 60] Hals van de Moer kan aan wysen, vast 

te stellen, zo moet men geloven, dat na mate van de gesteldheid van syne Deelen, men se op 

tweederley wys mag aanmerken. Men kan een Deel noemen met den naam van Hals, en d’andere 

van syn Grond of Bodem. Den Hals is dat enge gedeelte daar het lighaam der Moer aanpaalt 

geplaatst in den grond der Schede, zeer wel gelykende na den Muil van een klein hondje, dat eerst 

geworpen is, in’t midden van ’t welk men een Mond ziet, dewelke dat het begin is van een zeer 

naauwe Buis, dewelke diend om ingang te geven, aan ’t geen dat in de Moer moet ontfangen 

werden, of om’er uit te laten ’t geen dat’er behoord te werden uitgedreven. Het is den innerlyke 

Mond genaamt, om het t’onderscheiden van den Ingang van den grooten Hals van de Baarmoeder, 

welke dat men den Innerlyken Mond noemd, welke dat den Ingang vande Schede is. De Vroed-

vrouwen noemen het de Krooning, mids dat ten tyde van de Verlossing het des Kindshoofd omgord, 

en’t als een Kroon omringt, wanneer ’t zig aanbied om natuurlyk uit te komen. 

Dese Mond is gemeenlyk overdwers gespleeten. Sy is klein genoeg by de Vrouwen welke dat nooit 

hebben gekinderd, dog die kinderen hebben gehad, hebben hem veel groter, van een ronde dog een 

weinig ongelijke gedaante: Altyd isse gesloten, ten zy dat het is om doorgang in’t byslapen aan het 

Mannelijke Zaad te verleenen, na het gevoelen van veele, en om uittogt aan de Stonden, waar door 

de Moer zig alle maanden reinigt, te verleenen, als mede om de uitdryving van de Suigers (Mola 

Carnea), en der vreemde lighamen, dewelke dat daar konnen werden geteeld, en sy opend zig boven 

gemeen in de uure der Verlossing als het Kind daar doorgaat, [p. 61] om uit de Baarmoer te koomen; 

in welken tyde desen Mond verdwynd, en de Moer schynt als dan maar eene Holligheit te hebben, 

schier overal even wyd, gelyk als die van een zak, van zyn Bodem af, tot aan den Ingang van syn Hals, 

’t welk niet lang duurd; want onmiddelyk na de Verlossing, trekken zig deese Deelen allengskens 

weer zaamen, haren naturelyken stant weer aanneemende. De gantse holligheid van desen Hals is 

rimpelagtig, ongelyk, en met vele kleine gaatjens doorboord, dewelke een slymerige stof uitleeveren, 

wanneer men de gantschen Klomp drukt. De Vogt kan dienen, om dit Deel te kittelen, met het zelve 

meer als gewoonlyk te bevogtigen. Het is in dese Rimpels of ongelykheeden, dat men somtyds die 

kleine ronde witte bolletjens vind, of die kleine ronde Vaaten, met een zeer heldere vogt vervuld, 

dewelke de Geneesmeesters Water-Blaasjens (Hydatides) noemen. 

Den Moer Hals is dik en grof, dewyl dat hy uitgefronste Vliesen en Rimpels is te zamen gestelt, 

dewelke dat zig veel konnen verwyden en uitspannen. De laatste twee drie weeken van ’t 

zwangergaan, is den Mond van desen Hals besproeid en doordronken van een glibberige en lymige 
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Vogt, ten einde dat hy dies te meer zou konnen uitrekken, en alzo verwyden, om zig zonder geweld 

t’openen, en eindelyk om aan ’t Kind een Vryer doorgang op syn uitgang te verschaffen. 

Monsr. Dionis, in syn Ontleedkundige Historie, van een zeer ongemeene Lyfmoeder, zegt dat men 

over eenige Jaren te Versailles een Jonge Mevrouw opende, dewelke dat ses Maanden swanger was; 

en men vond den inwendigen Mond gesloten, door een dikke en geelagtige stoffe, dewelke seer 

verdroogd was. 

[p. 62] Wanneer dat de Vrouw niet swaar is, zo isse wat langagtiger, wat hardagtig, en toegesloten; 

maar onder het zwanger zyn, soo wordse zagter en word allengskens grooter, tot op de seste Maand, 

of daar omtrent. Naaderhand zo verkortse zig gemeenlyk, en zyn dikte begint te verminderen na 

mate van d’uitspanning van de Moer; zodanig dat in de laatste Maand van het zwanger gaan, desen 

Hals schier glad en ge-effend schynd, en maar als een lighaam met den ronden Bol van de Moer, en 

niet verlengt, gelykse was, wanneer als de Vrouw niet swanger was. 

De Werking door welke dat d’Innerlyke Mond der Moer sig opend en sluit, na de verscheide 

noodzaaklykheeden, is geheelyk buiten ’s Mensen magt, dat zeer wel ter snede dus is geschied; want 

in dien de beweeging van deesen Mond, van den wil der Vrouwen afhing, zo zouden’er zeer veele 

wesen, welke dat door dit middel souden voorkomen om zwanger te werden, ongeagt het byslapen, 

en wel veele zouden goddeloos genoeg syn, om aftedryven en uit te werpen, wanneerse maar 

wilden, daarse van waren bevrugt; ten einde om van d’ongemakken van ’t Zwanger zyn, ontslaagen 

te wesen, en om altyd in staat te zyn van met wellust te konnen voldoen aan d’onversaadelyke 

begeertens van dit Deel, waar van dat gesproken word in de H. Schriftuur, in het xxx. Hoofdst. van de 

Spreuk. Salom. Vers. 15. Dese drie dingen en worden niet versaadigt. Het Graf, de beslotene 

Baarmoeder, en d’Aarde. 

Het ander Deel der Lyfmoer, dat men bequaamelyk desselfs Bodem of de Holligheid kan noemen 

(hoewel datse in de jonge Meisjens, naauwlyks een Boon zoude konnen omvatten) is Driehoekig. Den 

Hoek na den Hals, [p. 63] is de langste. De twee andere, die in den grond zyn, zyn van elke zyde met 

een klein gaatje doorboord, ’t welk zig met de Trompetten (Tuba Fallopiana) om de gelykenis welke 

dese Deelen met dat werktuig hebben, vereenigt; dat de plaats is alwaar datmen uitwendig twee 

kleine Verheeventheeden ziet, welke datmen des Lyfmoers Hoornen (Cornua Uteri) noemt. Door 

dese openingen is het, dat het fynste deel des Zaads, en ook het Ey van de Vrouw, na de gevoelens 

van vele Heedensdaagse Ontleeders, doorbreekt. Seer dun is’t bekleedsel van deese holligheid, 

alleenlyk van zeer kleine Zweetgaatjens (Pori) doorboord, om aan een lymige of weyagtige stoffe, 

die’er doordruipt, misschien tot het selfde oogmerk, als die, welke uit syn Hals zypeld, den doorgang 

te geeven. 

De verscheide wooningen, welke dat sommige der Ouden hebben toegeschikt aan de holligheid van 

de Baarmoeder, bedriegen als nog de ligtgeloovigheid van ’t gemeene Volkje: Want men is in die 

dwaaling verouderd, dat de Moer wel seeven Celletjens heeft, waar van dat de drie eerste, aan de 

regter zyde geplaatst, geschikt syn om de manlyke Kinderen te besluiten. De drie andere aan de 

slinker zyde, zyn voor de Meisjens; en het laatste zig in’t midden der ses bevindende, is so sy zeggen, 

gemaakt, om de Manvrouwen (Hermaphroditen) in te bewaren. 

De reeden en oorsaak deser dwaaling, is myns bedunkens ontstaan, om datse misschien nooit een 

Vrouwen Lyfmoer hadden van een gesneden, maar alleen die van eenige Beesten, als die van Teeven, 

Koeyen, Schaapen, en gelyk als inder daat der selver Moer in twee Deelen, of Hoornen is verdeeld; 

d’eene de regte en d’ander [p. 64] de slinker, in yder van dewelke sy nog vele Celletjens hebben, als 

sy jonge in een dragt konnen dragen; hebbende yder derselve syne Wateren en syne Vaten 
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bysonder, en is in syne bysondere Vliesen ingewonden: Maar die van de Vrouw, hoewel datse ook 

wel somtyds vele kinderen teffens draagt, is alzo niet gestelt. Want men ontmoet aldaar natuurlyk 

nooit als een eenige en den zelfde holligheid, in’t midden van de welke men in de Vrouwen, welke 

dat nog niet gekinderd hebben, een kleine seer ligte streep siet, over een komstig met dien dat men 

aanmerkt onder het zakje (Scrotum) van den Man; (die veele nog staaande houden dat mense niet 

vind) het welk dat de oorzaak is, dat Hipprocrates dit Hol gemeenlyk in een regter en in een linker 

Deel verdeelt, willende nog daarenboven, dat de Knegjens veel eer in de regter zyde werden 

voortgebragt, en de Meisjens in tegendeel inde linker; dat is ’t geen hy ons wil doen geloven door 

den Aphorismus 68. Van ’t v. Boek, alwaar dat hy zegt: De Mannelyke Vrugten, werden in de regter 

zyde der Moer, dog de Vrouwlyke meer ann [sic] de linkerzyde gedragen. 

Om een bysondere kennis van’t gebouw en zamenstel der Lyfmoer te hebben, zo zullen wy hier 

aanhaalen dat’er Malpighius in dien zeer wysen en schranderen Brief, dien hy aan Spon schreef van 

meld: Hy zegt, dat het zamenstel van dit Ingewand zo is belemmert voor en na het zwanger zyn, dat 

men al veel moeite heeft om het te kennen, maat dat den gunstigsten tyd, om dit t’onderzoeken, als 

dan is, wanneer als de Moer vol is; voornamentlyk die van de Dieren, maar boven al die van de 

Koeyen; Want seer groot zynde, zo vertonen haar [p. 65] die Deelen met veel meer onderscheid. 

Het Vlies dat dese Moer bedekt, zo wel die van een Vrouw, en van d’andere Dieren, is zeer dik en 

grof; het wind de Moer, de Trompetten en de Schede in. Daar syn Vleesige Vesels onder dit Vlies, die 

veel dikte hebben, en die niet inden selfden rang zyn; Sy kruissen zig by de Trompetten en by de 

Balletjens (Ovarium & Orchis) zig tot pakjens by een verzamelende. 

Nog zynder andere Vesels die Horizontaal gaan, volgens de dikte van de Moer; sy syn aan kleine, en 

dunne losse Vliesen vast gehegt, welke dat de Moer dekken, en dewelke niet in’t selfde betrek zyn. 

Dese Vesels zyn met Watervaatjens (Vasa Lymphatica) verselt, en met een sonderlinge vogt vervuld, 

dewelke wegwaassemd, als mense op het vuur zet, ’t welk dat niet aan ’t Water van d’andere 

Watervaatjens geschied, dewyl dat gewend is zig te verdikken. 

Ook zynder Aderen en Slagaderen onder dese Water-Vaatjens, dewelke op verscheide plaatsen in de 

Moer gaan, en dewelke een verwonderlyk Net uitmaken: veeltyds is yder tak van de Slagader met 

twee Aderen verselt, alle dese Netten van Vaten hebben mede vele Zenuwen, die den selven streek 

houden. 

Boven de Bloed-Vaten, zynder nog bysondere Pypen, die Malpigius Trompetten noemt, welke in den 

tyde van ’t swanger gaan seer aanmerkens waardig syn, vooral in de Koeyen, men zietse op de Moer 

en inde Moer: men moet veel geduld hebben, om den voortgang deser Vaatjens te volgen; sy 

versellen twee zyden van de Moer en van de Schede, ter plaatse alwaar de Moer de Blaas raakt. 

[p. 66] Hoewel dat dese Pypen voortgaan tot aan het begin van de Schede en de Trompetten, zo 

houden sy ondertusssen deselve gedaante niet, nog ook deselfde groote en bestieringe; want haar 

benedenste Deel, welke na de Pis-buis toe eindigd onmiddelyk onder ’t Vlies, welk het binnenste van 

de Schede bedekt, en gaat regt na boven na de Moer toe; ter naauwer noot kan men‘er het eind van 

een Proef-ysertje inbrengen. Maar somtyds werd d’opening van dese Buisen of Pypen zo wyd, dat 

men’er den top van den kleinen Vinger mag insteken; als dan openen sy zig in de Schede, boven de 

Pis-buis. Het gat deser Pypen is verborgen in de Rimpels van de Schede, alwaar het een klein Tepeltje 

maakt. Dese Buisen maken vele zamenvlegtingen: Men heeft veel moeite omse van een te scheiden, 

om datse niet selden zo verborgen, en zo klein syn, dat mense niet kan zien. 
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Men kanse egter zeer gevoelig zien wanneer datse vol water zyn. De Pypen of Canalen, welke uit den 

Hals van de Moer uitgaan over de Vleesige Vesels, lopen zydwaarts den gantsen Bodem en de 

Trompetten langs; Sy bevogtigen het innerlyke Deel door een groot aantal van kleine Vaatjens, 

dewelke dat zig ten laatsten in de Trompetten verliesen. Daar zyn in de Opening deser Buisen kleine 

klieragtige zakken, met vele kleine overdwarsse Vliesen, dewelke zyn als zo vele Klapvliesen, 

Sommige zyn’er, die gemaakt zyn even als die ongelykheden, welke zyn in den Kronkeldarm (Colon). 

Dese Vaten zyn veel wyder na de Pis-buis toe, zig op verscheide plaatsen van de Schede openende, 

gelyk als wy reeds hebben aangemerkt. De Canalen of Pypen, die op de zyde der Moer zyn, zyn [p. 

67] bedekt door een Kraakbenig Vlies, ’t welk dat haar doet Ader-spattig (Varicosus) schynen. Die van 

de Schede zyn zo dik als een Penne Schaft, mede met een zeer hard Vlies. So men in dese Buisen 

Spuit, zo gaat het’er niet diep in, wegens zeker Lym, datse vervuld. Sy syn zo groot en zo lang in de 

Koeyen, die vol zyn, dat’er zyn, welke dat een half el lang zyn. 

De Vogt diese vult is een Geel-zap. Het is niet van de selfde dikte in alle de Buisjens welke dat door 

de Moer lopen; ook is het zo verschillende in verscheide slag der Dieren. By voorbeeld inde Schede 

van de Koey, welke vele omkeeren maakt, is dese Vogt dik en glibrig als half gekookt Vlees-nat; en 

weer in d’andere Takken der Pypen welke dat de Moer doorkruissen, is dit Zap als Terpen-tyn. So 

men ’t op ’t vuur zet, maakte het vele kleine Blaasjens, dewelke te kennen geven datter logt in dese 

vogt is; daar blyft een Korst als Vis-lym over. 

Beter vertonen zig dese Vaten, na dat men de Blaas van de Moer van het Vlies datse bedekt, heeft 

afgezondert; men kan daar mede aanhouden tot byde Trompetten. Somtyds is de Vogt zo door 

schynende, dat mense zonder moeite in de Schede ziet. Dit zyn mogelyk die Vaten (zegt Malpighius) 

welke d’Oude voor de Afdragende hebben genomen, waar van dat Laurentius en Riolanus spreken. 

Ook zo is het de opening deser Vaten, welke de Graaf de gragt noemt, en welke aan het benedenste 

Deel der Schaamte eindigt, om aldaar dese lymige vogt te brengen, die by de aannaderingen 

uitsypelt. 

Hy zegt dat het veel schyn heeft om te geloven, dat dit ook deselve Vaten zyn, dewelke Casper 

Bartholyn [p. 68] de Voorstaanders (Prostatae) der Vrouwen noemt. 

Eindelyk om d’ondervindingen van den arbeidsamen Malpigius na te volgen, indien men de Moer of 

Cotycedones, van een Koe lang laat in ’t Water weiken, zo werden alle ontlastende Vaten meer 

zigtbaar. Seer doorschynende synse by de Schapen. 

Om te weten, of dese Buisen (Tubae) ook klieren hebben, dat is, het gene ’t welk men niet gevoelig 

kan zien: nogtans zo moeten sy’er zyn, volgens de Wetten welke den Schepper der natuur, zig heeft 

opgelegt, tot de door kleinzing der Vogten. 

So mense niet en ziet, dat is, om datse klein zyn. Sie daar, wat datmen vind, als men een Koe Moer 

van een Snyd, terwyl dat se vol is. Het is door de naspeuring van de Deelen der Dieren, datmen te 

ligter het gebouw en den zamenstel van den Mens kent; Insgelyks, sal men de Lyfmoer der Vrouwen 

beter kennen, na dat men die van een Koe heeft beschouwt. 

De Moer van een vrouw, veel kleinder synde, en van een meer zamen gedrukt weesen, als die der 

Koe, en van andere groote Dieren, soo zie eens hier hoese sig vertoont in een Vrouw, die seven 

Maanden zwanger is. Men beschout door het gantse Lighaam van de Moer, Vaten, welke dat men zig 

t’zamen te vlegten een Net maken; en sy heeft een Vinger breed dikte beneden syn Vlies; men ziet 

veele vleisige Vesels, welke dat zig tot Pakjens versamelen; even al eens is het ook in het innerlyke 

Gedeelte gestelt. Men ziet een groot getal van holligheden, dewelke dat Vaten maken, waar van dat 
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het Vlies dun en teder is: hare openingen maken [p. 69] een omschryving, by wyse dat de naaste zig 

inmonden met (Anastomiseren) malkanderen. 

Men merkt een diergelyke zamenstel in de Vaten der Mammen, en van den Akel (Glans.) Daar is 

bloed in dese holligheden, men ontdekter kleine takjens van Aderen, over een komende met die van 

de Mild. Na dat men den Moer-koek (Placenta Uterina) heeft los gemaakt, zo vertoont zig het 

binnenste der Moer heel Spieragtig, met een groot aantal van Bloed-vaten. Ook ziet men veele kleine 

Tepeltjens, van een zeer tenger zamen Weefzel, dewelke zig vast maken met de Vaten van den 

Moer-koek; dese Tepeltjens, zyn t’zaamgesteld van veele kleine Velletjens, die Net gewys een 

lighaam uitmaken; en dit Netje is van kleine ronde en lange lighaamtjens, van een afverwige Couleur, 

dewelke het Net (Epiploon, der Vissen vertonen, Daar zyn zeer veel Bloed-vaten, dewelke na den 

Moer-koek en na het Ader-vlies (Chorion) gaan. Men heeft reden om te geloven, dat deese Nets-

gewyse Tepeltjens de Door-zygers syn, dewelke dat dienen om de Gyl (Chylus) van de Moer na den 

Koek te brengen. 

Endelyk zo vermeend Ruisch in zyn twede Kabinet de 56. Bladz. het eerst te hebben ontdekt in den 

derden Rok (Tunica) van de Moer van een Schaap zommige kleine Vaten, dewelke dat dienen (na hy 

gelooft) te weesen; tot de bereiding van een Zap, tot voedzel van de Vrugt; hy noemtse Worms 

gewyse Vaten, om datse al kruipende gelyk als Wormen voortgaan. 

De Moer heeft twee paar Banden (Ligamenta); men verdeeltse gemenelyk na het onderscheid van 

hare gedaante, in Breede en in Ronde Banden. Het eerste paar, ’t welk door syn gedaante de 

Vleugels van een [p. 70] Vleer-muis afbeeld, is sterk, en zagt genoeg, en van Vlees-agtige Vesels 

t’zaamgeweven, volgens de gedagten van Vesalius en van Archangelus; daar het ook van daan komt, 

dat sy zig hebben ingebeeld, dat dese Banden waren als zo veele Spieren; waarin dat sy dwaalen, om 

dat mense maar alleen rood ziet in de lyken, die men een tyd lang heeft bewaard en dat dese 

Veselen, die men Vlees-agtig noemt; alleen maar de sterke Couleur van Vleis hebben. 

De Banden komen van het binnen Vlies van den Penszak (Peritonaeum), yder aan een zyde zig aan de 

Moer vast hegtende, en aan de zyden der Schede; en bedekkense ook met hare Vouwen, zo wel als 

de Trompetten en de Balletjens (Ovarium). 

Als deese Banden zig t’onmatig verslappen en rekken, geeft het oorzaak ter uitzinking van de Moer, 

en zomtyds aan een uitpuiling na buiten; boven al indien haar wesen door eenig toeval, welke ook 

wesen mag, slap en sluts werd. Want, hoewel dat in een staat van gesondheid, sy digt en zamen 

gedrongen is, soo verslaptse zig niet te min zomtyds inden tyd van Ziekte, even gelyk als gebeurd 

inden Balzak (Scrotum) by den Man. 

Dirck Kercking vermaard Ontleder, in syne Ontleedkundinge Aanmerkingen de 20. Aanmerk., 

verwerpt dese uitzakking van de Moer gantselyk, welke niet te min, alle de Ontleders tot dus langh 

hebben erkent. 

Hy verstoord zig bysonder zeer, tegens Andries Laurentius, tegens Vesling, en tegens Bartholyn; als of 

sy onder alle d’andere nog het slegtst over dit onderwerp hadden geoordeelt, en hy zegt, dat het is 

de Verslapping van den Hals der Lyfmoer, die zich verlangt, [p. 71] en na buiten vertoont, die 

gelegentheid tot deese dromeryen geeft. 

Maar het is noodzakelyk dat dese geleerde Man van syn gevoelen wederkeerd, en dat hy hem niet 

schaamt te weder roepen; Maar waarom? Om dat hy noit dese uitsakking der Moer heeft gesien; hy 

spot zeer onbeschaamdelyk en op een zeer versmadende wys, met die gene dewelke het met hare 

eigen oogen hebben gesien; en die buiten dien, Geneesmeesters van grooter ansien en gezag zyn 
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geweest; en buiten twyffel, vry wat meer besogt als hy, zo wel in de Oeffening als in de Bespiegeling 

(Praxis en theoria). Men heeft maar de Werken en Aanmerkingen van Avensoar, Licetus, Sennertus, 

Mercurialis, Pareus en Hildanus te leesen; alle dewelke, zo wel als nog veele meer andere, welke van 

dit onderwerp hebben geschreeven, en veele Historien daar van hebben nagelaten, hebben zo 

weinig verstands niet gehad, nog hunne oogen zyn zo betooverd niet geweest, dat se souden niet 

hebben konne, nog weten te kennen een uitzinking van de Moer. Voeg hier by myn eige 

Ondervinding: Ik heb gesien pas tien Jaaren geleden, een Vryster van dertig jaren, dewelke al van 

langen tyd af een uitzakking van de Moer had, den Hals hing buiten de Schede, de langte van twee 

dwarsse Vingeren; ik bezag den innerlyke Mond van de Moer zeer klaar, ik herstel dese terstond, en 

ik zette haar een Steek-pil of Moer-pil (Pessarium), waarmede dat sy zig daarna wel heeft bevonden. 

Alles wat men hier zegt, is met het gesag van den Grooten Hippocrates bevestigt, dewelke in’t 11. 

Boek van de Ziekten der Vrouwen, en op veel meer andere plaatsen, openbaarlyk leerd, dat de Moer 

zomtyds [p. 72] na buiten uitschiet, en hy voegt’er ter selver tyd d’oorsaak, en de Genesing van 

deese Uitsakking by; Ook is Galenus, van het selfde gevoelen. De reden bevestigt d’ondervinding op 

dit selfde Voorwerp. Want in dien een Vloeying van koude Vogten dewelke datin overvloed op de 

Heup storten, bequaam is, om de Banden van Geleeding (welke dat anders seer sterk en vast zyn) los 

te maken, so dat het Hoofd van het Dye-been uit syn holligheid schiet; behoeft men dan zig te 

verwonderen, dat een ongemeene Vloejing van diergelyke vogten ook vermogende is, om sodanig de 

Moer selfs nevens hare Banden te verslappen, datse niet meer kan werden op, en ingehouden, en 

datse gedwongen is om te vallen en na buiten te komen?  

Dus zo zien wy dat sulkx dikwils geschied in vogtige plaatsen, vooral in de Vrouwen, welke dat van 

een koude en vogtige Gematigtheid zyn, en dewelke van Slymerige vogten overvloeyen, als de Moer 

eens zakt inden Mond der Schaamte; zomtyds roltse en dringtse zig geheel na buiten. Mauriceau 

zeer vermaard Vroed-meester te Parys (genoeg door heel Europa om syne geleerde Schriften over 

het Geleggen der Vrouwen bekend) met wien dat ik somtyds heb gesproken, verteld veele 

voorbeelden van de uitzakkingen der Moer, zo wel in de zwangere Vrouwen, als by de Vrysters. Zie 

de Aanmerk. 40.96.109 en meer andere. 

Nu werd alhier gevraagt, of de Moer zig kan omkeeren, dat is te zeggen, of den bodem van binnen zig 

ook kan na buiten keeren, door den inwendigen Mond van de schede. Reinier de Graaf gelooft dat 

sulks t’eenemaal onmogelyk is by de Vrysters, om reden [p. 73] dat den innerlyken Mond by deselve 

zeer eng is. En hy gelooft het alleen maar mogelyk onder de Vrouwen, dewelke Kinderen gehaald 

hebben, by welke dat het in een verlossing geschied, dat de Nageboorte zer vast aan de Moer 

klevende, het Vroed-wyf door onvoorsigtigheid, of uit onwetentheid, deselfde met al te groote kragt 

uittrekt.  

Het tweede paar Banden, die men de Ronde noemt, is lang en op de wys der Wormen, trekkende 

na’t roode even eens als de Spieren (het welk aan Riolanus heeft doen geloven, dat het omringt is 

met de opschortende Spieren (Musculi Cremasteres); selfs ook Vesalius, noemste de Spieren van de 

Moer). Dese Ronde Banden nemen haar begin van de zyden van den Bodem van de Moer, digt by de 

plaats alwaar dat de Trompetten van Falopius zyn vereenigt, of sy syn zeer breed en wyd, en daalen 

daar van schuins neder, van yder zyde een; tussen de verdubbeling van den Pens-zak, zig allengskens 

verminderende, tot aan de Liessen en sy gaan buiten de holligheid van den Buik, gaande door de 

Ringen der Dwars en schuinse Spieren, even eens als de Zaad-vaten der Mannen; en gelyk als het 

innerlyk Vlies van de Pens-zak, op dese plaats niet versterkt zynde door het buiten Vlies, en by gevolg 

veel zwakker hier ter plaats, als schier over al.  
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Zie daar de reden waarom, dat de Vrouwen zo wel onderworpen zyn als de Mannen, niet alleen aan 

een slag van Scheursel (Hernia) datmen Liesbreuk (Bubonocele) of onvolmaakt, maar ook aan den 

volmaakten Breuk daar den Darm en het Net bysonder of zaamgevoegd, somtyds afdalen; niet alleen 

tot aan de Lippen van de Schaamte maar tot aan ’t Midden van de Heup, gelyk [p. 74] als het blykt 

door een Aanmerking die l’Emery thans Heelmeester van ’t groote Gasthuys te Parys, en Onleder [sic] 

van de Koningl. Hooge Schoole der Wetenschappen, verhaald, in de Gedenk-schriften van’t Jaar 1701 

der geseide Academie 370. Bladz. Zie hier syn eigen Woorden.  

Op den 17. October 1701. is’er een Vryster van 27, of 28. Jaaren in ’t groot Gasthuis (Hotel Dieu) 

ontfangen, wegens een Breuk of Scheursel (Hernia, Ramex) een gezwel makende, dat zig van de 

slinker Liesch, tot op het midden van de Heup uitstrekte. Desselfs Middellyn was omtrent van seven of 

agt duimen: in syn boven deel was het hard, in’t onderste zagt: de zieke braakte de spys uit diese at, 

en ging ondertussen met gemak ter stoel.  

Te vergeefs besogt men het inbrengen deser Deelen, dewelke dit gezwel besloten, sulks dat men om 

de Operatie begon te denken; dog ik was niet van dit gevoelen, om twee redenen; de eerste om dat 

d’uitzinking zeer oud zynde, ik reden had om te geloven dat de Deelen welke buiten de holligheid des 

buiks waren uitgegaan, binnen ’t Gezwel moesten aanhangen: de Twede, om dat de Lyderesse 

gaande, gelyk als ik gesegt heb, gemakkelyk genoeg ter stoel, ik d’Operatie niet van een volslage 

noodzakelykluit oordeelde. My egter niet willende verbinden alleen om myn gevoelen zo riep ik op 

den 18. De Heeren de Bourges, Morin, Hemerais, en Afforti Genees-meesters van’t Hotel Dieu, om de 

Zieke te zien, en om haar gevoelen te horen, wat men met haar zou doen. Hunnen meningen waren 

verdeeld; eenige oordeelde dat d’Operatie nodig was, om de Braking te doen eindigen; de andere het 

niet van passe [p. 75] oordeelende, om se in ’t werk te stellen, en om dat het haar als onmogelyk 

scheen, om den aanhang van den darm te boven te komen, zonder de Zieke van kant te helpen.  

’t Gevoelen van dese laatste wierd gevolgt; dog om dat’er een onder hen, geloofde, dat’er Water in ’t 

Gezwel was boven de Deelen, zo doorzogt ik het zelve met meerder Opmerking, als ik wel van te 

voren had gedaan, en op het verhaal dat ik aan hen deed, dat ik met der daad een vloejende Vogt, 

in’t onderste van’t Gezwel voelde; wierdense van sin om het te openen. Door den steek dien ik deed 

met de Froiscar, of ’t Incisie-mes, haalde ik omtrent een Pint weyagtige Vogt met bloed geverft, en 

zeer stinkende, af. Dat my deed oordelen, dat de Deelen, die sy besloot, waren verstorven 

(Gegrangeneert). 

Ik hervattte de Steking twee dagen daar na, om dat het Gezwel zig weer had volgemaakt; de Vogt 

die’er dese twede maal uitliep, stonk veel meer als de eerste, en was veel onklaarder, en min met 

bloed geverft; waar van ik dese Voorzegging maakte, dat het Vuur (Grangrena) van de Darm, was in 

een volslagen Versterving (Sphacelus) verontaard. Niet tegenstaande den ellendigen toestant, waar 

in dat zig de Lydster als doen bevond, zo sloeg de Pols nog tamelyk, haren Buik was zonder pyn, en sy 

loosde hare Buiksuiveringen door den Aars, dog zy braakte de Spys uit, diese nuttigde. 

Het bloedig Etter (Sanies) dat ik haar af tapte, wanneer ik voor de tweedemaal het Gezwel van deese 

Dogter doorstak, heeft drie dagen agter een uitgezypelt [p. 76] door de twee openingen, die ik’er had 

gemaakt, zonder eenig mengsel van uitdygzel. 

Dese dagen voorby synde, begon het Vuur de Bedeksels van het Gezwel aan te tasten, die allengskens 

tot een gehele Versterving vervielen; en van dien tyd af scheen de Stoffe, welke uit de twee 

Openingen quam, die ik had gemaakt met Drek gemengt, een klaare blyk te geeven, dat den verrotte 

Darm eindelyk was geborsten. Het maakte in de Bedeksels (Tegumenta) geen groote voortgang, het 
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bepaalde zig, en omving niet als een Kring van drie of vier duimen Middellyns, dewelke ik af sneed, zo 

ras als de Natuur van zig selfs scheen, een afscheiding te maken.  

Dit bedorven Deel van de Deksels opgeligt zynde, zo wierd ik veele omdraayingen der dunne Darmen, 

gantzelyk verrot, gewaar; Sy hingen niet inden omslag of windsel, die haar de Deksels gaven; maar 

twee Omdraayingen van den Kronkel-darm, welke dat daar mede waren ingesloten, waren daar 

natuurlyk vereenigt, aan eene kant van haar buitenste oppervlak. Al wat van desen Darm in’t Gezwel 

was doorgegaan, was geensins veranderd, ’t welk aanstonds uit haar levende Verf bleek, die sy ook 

altyd zoo heeft gehouden in al het vervolg van hare Ziekte.  

Na dat ik ’t gene van de deksels bedorven was, hadde afgescheiden, so sneed ik dien selfden dag de 

verrotte Omdraayingen der dunne Darmen af; ik haalde daar des anderen daags, nog met myne 

Vingeren wel de langte van een Voet uit, zo dat de Zieke, voor’t minste wel vier ofte vyf voeten langte 

van hare Darmen heeft verlooren. 

Hoewel dat na dien tyd, daar de gemeenschap meer [p. 77] is geweest van de dunnen Darmen met de 

Dikke, so zynder nogtans van tyd tot tyd nog eenige Uitdygsels door den Aars gekomen, die 

waarschylyk inden Kronkel-darm syn opgehouden geweest, na de Operatie, alwaar sy seven weken 

lang; wyl dat den 11. December de Zieke deselve nog loosde, hebben gestelt. Het zoude ook konnen 

wesen, dat dese Uitdygsels van de ontlasting der Klieren quamen, en datse zig in den Kronkel-darm 

van dese Vryster hebben zamen gehoopt, gelyk sy doen in die van de Vrugt in den Schoot van syn 

Moeder.  

Hoewel dat de qualyk verteerde Voedsels, en de slegt gesteld Uitdygsels, na de Operatie vryelyk zyn 

uitgedropen, door de Opening van den dunnen Darm, welke dat zig in de Liesch heeft vereenigt, 

ondertussen heeft het braken van de Zieke nog aangehouden, veele dagen gedurende, dog zonder 

eenige Pyn in den Buik te gevoelen. 

Hare Maag herstelde zig niet als allengskens, sy hield die spys maar alleen in, die sy met groote 

graagte wenste om te eeten, en braakte die uit, waar datse een afkeer van had. Hoewel beter als 

d’andere: dus zo heeft men haar gekookte jonge Hoenders zien overgeven, daar sy Haring gegeten en 

die verduwt had.  

Hare Maag in ’t vervolg nog sterker werdende, zo braaktese thans niets meer van alles datse 

genuttigd had; haar kwamt alleen over, als se raauwe Vrugten eet, ook Peeren ofte knollen gekookt, 

sy die door den open Darm loosde, en dat schier zodanig, gelyk zyse heeft doorgezwolgen. 

“Het gene het aller aanmerkeleykste was in dese Vryster, de welke dat vier ofte vyf voeten, vande 

dunne [p. 78] Darmen heeft verlooren, is, dat wanneer sy haar Maag niet te veel overlaade, en datse 

niet anders als zagt voedsel, ligt om te verteeren gebruikte, sy dan uitdygsels als een gesond Mens 

afging, en sodanig als zy gewent was te hebben, doense door den Kronkel-darm gingen, en uit het 

Fondament voortquamen; Andersins komt haar een Buikloop over. 

Sy krygt eindelyk van dag tot dag haar gezondheid weer, dat te kennen geeft, dat het niets anders als 

de Laatste vier of vyf voeten lang van den Omgewonden Darm (Intestinum ILium) zyn die se heeft 

verlooren, Zo dat het grootste gedeelte der dunne Darmen, gebleeven zyn inden Buyk, alwatse van 

vogt in neemt, vind tyd, en nog door gangen genoeg, om met het Maagzap (Chylus) in zyn Bak 

Cisterna Chyli) te gaan.“ 

Den 17. Decemb. had dese Dogter beneden de Liessen nog een gezwel veel grooter als het Ey van 

een Kalkoen. Dit gezwel had een opening van drie of vier linien breed, en meer als een halve duim 

lang. Gelyk als het Lidteeken dat het omboord zeer is ingezonken, zo heeft het geen schyn dat dese, 
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opening meer verminderd, en mids dat het de dikke Darmen zyn, welke het grootste deel des 

Omwindsels van dit Gezwel uitmaken, en datse natuurlijk met de Bekleedsels zyn vereenigd, zo heeft 

men reden om te gelooven, dat het altyd deselfde grootte zal behouden, dus is ’t waar als men zegt, 

dat de quaal van dese arme Vryster noit volkomen kan genesen werden. 

Zie hier nu al’t beleid, dat ik zedert twee Maanden [p. 79] heb gehouden, in welken tyd ik dese 

Lydster heb verbonden. Geduurende d’eerste dagen, heb ik op ’t gewel verzagtende Stovingen en 

Pappen gelegt, in die hoop, van te konnen, met de Ringen der Spieren Slapper te maken, weer in den 

Buik brengen, de deelen die daar waren uitgegaan, en dit gezwel uit maakten, waar mede dat ik niet 

heb konnen te regt raken.  

Als ik daarna vernam dat de natuurlyke couleur van ’t Bedeksel, bleek wierd, en dat’er indrukkingen 

der Vingers in bleven staan, zo heb ik my van Losmakende en Versterkende Pappen bedient, om de 

natuurlyke warmte op te wekken. So haast als’t Vuur zig openbaarde, heb ik‘er salf van Styrax 

opgelegt om desselfs voortgang te stuien, en heb daar naa aangehouden tot op d’afscheiding van de 

korst of roove. 

Na de laatste Steeking, tot op dese Scheiding, heb ik met wond-water in ’t Gezwel gespuit, waar van 

dat ik my naderhand altyd heb bedient, zo om de verrotting tegen te gaan, als om de Zweering te 

Suiveren. 

Ten dien einde zo heb ik Plumesolen of Wond-kussentjes (Splenia Plumaceoli) met dese vogt 

doortrokken, en in de holligheit gedaan, die ik voort met een Meni Plaaster (Exempl. De Minio) heb 

bedekt, en met een Compres in Rode Wyn natgemaakt. Waarmede dat ik heb aangehouden tot op 

den Staat van geneesing, waarin dat zig dese arme Dogter thans bevond, dewelke weinig tyds daar 

na in het Algemene Gasthuys is gebragt, waar uit dar sy daarna is vertrokken, om te gaan dienen. 

Aldaar genoodzaakt zig te krommen of te buigen, om een Vloer te [p. 80] schrobben, zo is haar 

overgekomen, dat den Buik door dit pynlyk postuur geprangt zynde, dat den omgewonden Darm 

vereenigt met de ringen der Spieren, allengskens in het overige Gezwel is voort geduuwt, syn 

bedeksel anderhalven duim breed heeft verwyd, en is eindelyk, wel een halve Voet lang na buiten uit 

gegaan, zig omkerende gelyk als daar doet den Eindel-darm, als hy ten Aars uitvalt. De Vloeying, 

Ontsteking, en het Vuur buiten op, welke dat desen Darm geduurende de groote hitte, van de Maand 

Augustus zyn overgekomen, hebben deese Arme Dogter verpligt, om weer in’t Hotel Dieu te keeren, 

om aldaar de hulp, die sy van doen had te genieten.” 

Na dat deese Banden den Buik hebben laten varen, zo lopen sy schuins over het Schaam-been: en 

daar is’t eigentlyk, en digt by den Kittelaar, datse eindigen, en waar datmen eindelyk se begint te 

verliesen na datse zig hebben verdeelt in veele Deelen.  

Niet te min houden de meeste Ontleders staande, dat het overige gedeelte van dit Paar, zig veel 

dieper verspreid in het Vet Vlies (Membrand Adiposa) van de Dye, en dat het daar mede zamen 

gevoegt tot aan de Knie afdaalt, of volgens eenige andere tot aan de Voeten; en Riolanus gelooft, dat 

het door zamenstemming met dese Banden is, dat de Vrouwen in de eerste Maanden van haar 

Zwanger zyn, pyn in’t binnenste van hare dyen of Heupen voelen; Hoewel dat Reinier de Graaf, en 

meer andere hedendaagse Ontleeders niet van dit gevoelen zyn. 

Dese banden zyn uit verscheiden met de Moer overeenkomende Vliesen, t’zaamen gestelt: Haar 

innerlyk wesen [p. 81] is met allerlerley slag van Vaten vervult; men vind’er Zenuwen, Aderen en 

Slag-aderen en ook Water-Vaatjens. 
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De Vaten van de Moer zyn Aderen, Slag-aderen, Zenuwen Water-vaatjens, en dan d’eige Vaten waar 

van dat wy hier voren hebben gesprooken. De Slach-aderen koomen vande Zaad-Slag-aderen en van 

de Onder-Buikse (Aerter. Sperm. & Hypogaste) En ten dien einde gaan d’eene van het benedenste, 

d’andere van het bovenste Deel uit. Dese gaan tot in den Bodem van de Moer, d’andere breed en zig 

takswys uittrekkende na desselfs Mond. Zynde alle dese Slag-aderen zeer Schuins geschikt aan de 

zyden van de Moer, en geven in’t vervolg vele takken, van dewelke dat sommige, het voorste deel 

bevogtigen, en d’andere het agterste, en om wandelende al kruypende, zo beschikken sy aan dese 

Partyen den Balzem des Levens. 

Men heeft bevonden dat sommige tacken van d’eene zyde zig t’zaam door Inmonding (Anastomos) 

vereenen: en zo men de moeite neemt om wind te geeven aan een der Onder-buiks of Zaad Slag-

aderen, zo heeft men ’t vermaak om te zien dat de Slag-aderen van d’andere zyde mede opzwellen. 

Deese proef zal men gelukkiger ten einde brengen, indien dat men dese Rok (Tunica) van de Pens-zak 

(Peritonaeum) welek alle dese Vaten ondersteunt, wil afscheiden: Want als dan heeft men geen 

Vergroot-glas van doen, want de Vaten vertonen zig gevoelig voor d’oogen. Ook zo heeft men de 

Inmondingen der Vaten van de Schede vernomen: want hebbende een einde van de Slag-ader 

opgeblasen, zo verneemt men, dat die van de Moer, en van de Schede mede opzwellen.  

[p. 82] De laatste Aanmerking, die men over het onderwerp der Slag-aderen moet doen; dat is datse 

in geen regte lyn voortgaan, langs het wesen der Moer, om datse verwerd lopen, nu eens aan d’eene 

kant, dan weer aan den anderen; en al voortkruipende, zo makense takjens, zodanig datse keeren en 

omkeeren schynen te maken by manier van een Dool-hof; ten einde, zeggen de verligtste, om zig 

gemaklyker te konnen verwyden, zonder verbreking te vreesen in den tyd van ’t zwanger gaan, en 

vryelyker het lighaam der Moer te konnen volgen. Men heeft ook aangemerkt, dat de Moer-Slag-

Aderen twee of driemalen groter als die der Schede zyn.  

Al wie een versekerde kennis zoude willen hebben van de Moer-aderen, moetense van de 

Bereidende, en van de Onder-buiks Vaten (Vasa Praeparantia & Hypogastrica) af nemen, want men 

ziet dat sig twee Takjens van deese beide Armen of Takken afzonderen, van welke de kleine al om 

verspreide Takjens te gelyk de Moer en de Schede bedouwen, met deese aanmerking, dat die gene 

welke dat na de Moer toegaan in veel meer aan-tal over een komende zyn, met de Slag-Aderen.  

Gelyk als men de In-mondingen onder de Slach-Aderen der Moer heeft ontdekt, zo moet men die van 

de Aderen geensins betwisten: want deese van de eerste het bloed ontfangende, zo is het 

waarschynelyk, dat sy se over al op haren weg moeten volgen, en zig schikken na haren gang. Men 

zal daar van overtuigt syn, indien men zig de moeite wil geven, om wind te geven aan eenige van die 

gene welke aan de zyden van de Moer zyn; want men zal terstond sien, dat alle de verspreide [p. 83] 

Takjens zig sullen uitzetten, dat is, dat ter selver tyd, die van de Ballen en van de Schede zig als een 

Gezwel sullen verheffen, en zig zo wel onder een sullen zamen binden, door onderlinge In-

mondingen, datse sullen schynen niet als een Vat uit te maken, behalven de zodanige, dewelke van 

de Speen-Aderen (Haemorrhoid. Venae) ontstaan, en dewelke de gehele Schaamte langs lopen.  

De Zenuwen der Moer komen haar van twee kanten toe, d’eene van de Tussen-Ribbige; en d’andere 

van die gene welke van ’t Heilig Been (Os Sacrum) uitgaan. Alle desselfs Zenuwen gaan zig 

verspreiden zo wel in den Bodem als in den Hals.  

De Water-vaatjens van de Moer, geven zig in’t buitenste wesen te kennen, sy vereenigen zig 

gevoelyk, en werden grooter en dikker na mate datse den grooten Gyl-bak nader komen, alwaar 

datmen de grensen ende aanpalingen van alle de Water-vaatjens der Beneden Deelen, vind.  
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Het Ampt der Moer is, om t’ontfangen en te bewaren de Eyeren van de Vrouw, om se te behouden 

en te koesteren, tot dat de Vrugt tot syn rypte is gekomen, en omse vervolgens buiten te dryven. Sy 

is boven dien, tot een tweede gebruik geschikt; te weten, om de Maandelyke suivering der Vrouwen, 

en volgens sommige, om het Zaat des Mans t’ontfangen, en volgens andere om maar den doorgang 

aan de geestagtige deelen te geven. 

Onder alle d’Ongesteldheden die aan de Moer en de Vrugt onderworpen syn, zo geloof ik, dat die 

welke dat ik hier zal verhalen, een van de seldzaamste en minst gehoordste is, die ‘er oyt zyn 

geweest. 

[p. 84] Dit geval is te Parys in ’t Jaar 1695. geschied, terwyl dat ik daar was, en de Duivelery-

Beschryvers zouden hier stof vinden, om hare Geschiedenisse te vermeerderen met een nieuw 

Voorval, in dien dat de Nieusgierigheid sommige Heelmeesters niet had gaande gemaakt, om de 

natuurlyke oorzaak van deese ongehoorde zaak na te sporen, waar in het Volk wilde dat de Duivel de 

hand had.  

De knaginge en onlust welke dat een Dogter van twaalf Jaren opvatte, over het afwesen van een 

Persoon dien sy wonderlyk beminde, veroorsaakte haar de Geelzugt, en hield haar eenige Jaren 

quynend; op’t laatst vindse waar mede sy zig kon troosten, by een Minnaar die haar veel lief kozing 

deede. Des niet te min leefde sy zeer ingetogen onder d’oogen van hare Ouders, terwyl dat 

ondertussen haren Buik begon te zwellen. De gantse buurt wierd het gewaar, en was overtuigt dat sy 

zwanger was, en met der daad, haar Buik rekte zig hoe langer hoe meer uit, hoe datse meer den tyd 

der verlossing naderde. Dog de Vryster kreeg sulk een schrik over de misdaad, waar mede datse 

beschuldigt wierd van zwanger te weesen, en hare weesen, en hare hertstogen deeden sulken 

geweld op haar lighaam, dat de Vrugt, volgende de meening van de Moeder, door bindingen welke 

nog onbekend zyn, onafscheidelyk aan de Lyfmoer bleef vast gehegt. Dit geweld koste het Kind het 

leven en aan de Moeder de gesondheid. Want de Wateren die de doorgangen moesten bereiden tot 

de uitkomst van het Kind in de Wereld, bedorven door hunne ophouding, bedierven deese Vrugt, en 

schikten haar tot de Waterzugt.  

[p. 85] De tyd der Baring dan zynde gekomen, zo bleef sy in den selfden staat, en de Stonden liepen 

uit sonder eenige merkelyke Verandering. Het Volk dat met den gevoelyksten schyn te vreeden is, 

doemde zyn eerste oordeel, en beklaagden se nu zo zeer als syse hadden gelastert. Maar sy bragt 

vervolgens ses of seven Jaaren zeer droevig door, terwyl dat ondertussen de quaal erger wierd, en 

den heelen Onderbuik zwol allengskens, ongeagt alle de Hulpmiddelen die daar toe wierden 

aangewend, op; zo datmen is genoodzaakt geweest, om te komen tot de Operatie, in de Maand July, 

wanneer dat de Zieke omtrent 25. Jaaren oud was. Prevot Heelmeester te Parys, aan wien dat men 

de zorg van dese Waterzugtige had gegeeven, door stak haar twemaal den Buik (Abdomen) op 

verscheide plaatsen: en de innerlyke Vellen de openingen sluitende die hy maakte, beletteden dat’er 

geen Materie uitquam, en dat de Zieke werd verquikt. 

Eenige tyd daarna, doed hy met succes een derde Steking, veel lager als de twee eerste; Dog hy was 

verbaast, van te sien uitkomen, met een etterige Vogt Scheer-vlokken, Hairen, Ongel, Beenen en 

kleine Blaasjens. Hy haalde veele dagen na malkanderen diergelyke Lighamen door deselfde Opening 

uit, in de tegenwoordigheid van veele Personen, dewelke dat geloofden dat deese Dogter betovert 

was. Sy stierf voor datmen de Genezing had ge-eindigt. Mrs. Devaux, Emmerez, en du Chesne 

Heelmeesters van S. Cosmus, en myne zonderlinge Vrienden, waren by de opening van haar Lighaam, 

en merkten, dat de Moer, dewelke vervaarlijk was verdikt en verwyd, de grootste holligheid van den 

Onder-buik besloeg, en zig tegens den [p. 86] Penszak voegende, de oorsaak ontdekte waarom dat 
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men geen Water door d’eerste Stekingen had konnen aftappen: het overige der ruimte was met een 

Geel-water vervult: Dog wat moeite datse deeden om de Lever en de Mild te zoeken, sy en kondense 

niet gewaar werden: Den onverdraaglyken stank, van alle deese stoffen by malkanderen, gepaart, 

met het ongeduld van de Ouders deeser Dogter, verleende geen tyd om te mogen erkennen, wat dat 

de plaats deeser Ingewanden had vervult. 

Men zonderde de Moer af, welke in de laatste Operatie was geweest, welke dat ik selfs in ’t Huys van 

Prevot heb gezien, dewelke veel waters, en dan deese vreemde Lighamen inhad. Men heeft deese 

zak ge-examineert, waar van dat de Deelen verwerd gemengt, hare gedaante en plaats hadden 

verloren: Sy was van veele digte Vliesen, d’een op d’andere gelymt op verscheide plaatsen, en weer 

op een ander met brede openingen gescheiden, t’zaamen gestelt: Sy had vier Vingeren breed dikte 

schier in al syne uitgestrektheid, en sy was doorboort met diepe gaten van een middel-lyns, en het 

meeste deel met een vast Vet opgevult. Men vond aan d’een en d’ander zyde Hairen en Beenen, die 

men niet kon wegnemen zonder de huid te scheuren, daarse aan vast waren. Wanneer dat men’er 

een eintje afsneed, dat wat hard was, zo verdeelde men een Velletje, waar door dat men een ryg 

tanden van de boven Kaak eenes Kinds, verhard en vermeerderd in deese plaats, zo wel als de 

tanden selfs, ontdekte: men merkte een groote Klier, die by na de gedaante van een Nier had, 

deselve openende zag men daar een holligheid en buisen welke tot in het weesen van de Moer 

gingen.  

[p. 87] De Moer is nog daar en boven een werk-tuigtig deel, zeer aan de Waterzugt onderworpen, 

om te geloven dat in de groote uitrekking van zyn lighaam, eenige Blaasjens vol Water, en gehegt, 

aan syn bolste Deel, zynde geborsten, den oorspronk zyn geweest van de Wateren van den Onder-

buik, gelyk als de volgende Aanmerking ons doet gissen, en waar van ik ben mede gedeeld door Mr. 

Duchesne, gezwore Heelmeester tot Parys, mynen bysonderen goeden vriend. Zie hier syne eige 

woorden: Zynde geroepen om het doode lighaam van Juffrouw Negre t’openen, Dingsdags ’s avonds 

op den 22. September des Jaars 1693. Zie eens hier wat ik bedorven, in de Werktuigen van den 

Onder-buik, Aanmerkte. 

Eerstelyk, na dat ik de Bedeksels (Tegumenta) had geopent, zo wel de algemene als de byzondere 

van den Beneden-buik, zo scheen het my terstond niet anders toe als een Zak, van een zeer harde 

huit gemaakt, de helft te grooter als het hoofd, dog op zyn boven vlak ongelyk, en inwendig in veele 

Vlies-agtige Celletjens gescheiden, dewelke waren als vele by een versamelde Bolletjens, d’een by de 

andere, alle gemeenschap met malkanderen hebbende, zo dat d’opening van maar een deeser 

Bolletjens, geheelyk de Vogt diese in hadden soude hebben konnen uitlaten loopen, dewelke dat 

niets anders was, als een etter-agtige, wey-agtigheid, wit en modder-agtig, van omtrent vyf Pinten, of 

daar omtrent, volgens de Parysse Maat. Dit snode zap geledigt hebbende, zo onderzogt ik, deese 

Vliesige KIST van na by, die ik, een Ryksdaalder dik bevond; en hebbende deselve tot aan syn begin 

gevolgt, zo vond ik, dat syn [p. 88] Wortel aan den Bodem der Moer was vastgehegt, en dat hy was 

gemaakt van de uitspanning en van de dikte des uitwendigen Vlies van dit Ingewand, dat na onderen 

syn natuurlyke gedaante, syn omtrek en syn plaats behield; maar geheel syn Bloed door vlietend 

Ingewant (Parenchyma) was eeld-agtig, hard, gortig en steen-agtig.  

Deesen Zak, het grootste der holligheid, van den Onder-buik innemende, had de andere Ingewanden 

gedwongen zig in een zeer kleine plaats in te prangen, zo dat de omvouwingen der Darmen, zo wel 

der Dikke als der Dunne alle zeer enge aanhangsels hadden, niet alleen onder malkander, maar ook 

met de Lever, de Maag ende Mild: alle deese Deelen dus te zaam gevoegt van groen-agtige verf en 

half bedorven, scheen een en deselfde Klomp, en maakte maar een Pak, geplaatst onder ’t Middel-
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rift Diaphragma) en op de Nieren van d’eene en d’andere zyde; de regter Nier was verflenst en slap, 

en met een bloedige wey-agtigheid vervult, in plaats dat de slinker in syne natuurlyke gestalte was. 

Deese KIST, was ontstaan van een uitsakking, in de welke den Buik van dees Juffer den heelen slach 

droeg; Sy voelde van dien tyd af geduurige pynen, in dit Deel, en de Wateren hadden zig eenige 

maanden daarna zodanig vermeerdert, dat mense hoorde dryven, wanneer dat sy zig maar op haar 

Bed omkeerde; Dit ongemak belette egter niet, datse twemaal op haar tyd in de kraam quam, en 

gelukkelyk, drie Jaren na deese uit zakking selfs na dat deese KIST veel grooter was geworden. 

[p. 89] De Tuben die men ook de Trompetten van Fallopius noemt, om dat hy d’eerste is geweest 

diese heeft beschreven, zyn dus genaamt, om hare omgekromde gedaante. Het zyn twee holle 

lighamen gelegen op de zyden van de Moer, van welkers Bodem sy spruiten van d’een en d’ander 

kant, en zy zyn van twee Vliesen toegestelt.  

De Inwendige van syne Vliesige Rokken, is gemeen, met die welke Inwendig de Moer bekleed; 

nogtans, zo isse niet zo zagt, nog zo effen, en dat meer na syne Uit-eindens als in syn Midden-deel. 

De Uitwendige, is gemeent met de Uitwendige van de Moer. Sy is zagt, glad, en dik by de Moer, en 

veel dunder na zyn uiterste. Men mag gissen dat tussen deese twee Vliesen Vlees-vesels zyn, 

dewelke door hunne te zamen trekking dienen, om het Ey te doen voortgaan, dat uit den Eyerstok 

(Ovarium) in de Trompet is gevallen, na de Moer toe; en dan kleine Kliertjens, die en dikke Vogt 

doorzygen, de welke dat diend, om den weg gliberig te maken, om den doorgang der Eyeren te 

bevoorderen.  

Na mate, dat deese Trompetten zig verwyderen van de Moer, van dewelke sy uitgaan: zo werden sy 

ongevoelig meer en meer ruimer; en hebbende een aansienlyke breette verkreegen, zo krommen sy 

zig allengskens, en sy agter volgen haren loop, dus omgekromt of ingewonden, gelyk als de jonge 

Wynstok Rankjens, tot datse door een van hare uiteindens, schier de helft van het weesen der 

Balletjens omvangen, rondom welk zig eerst verwyd hebbende, en daarna schielyk opnieuw 

ingetrokken, sy op’t laatst gaan eindigen aan de anderen kant van deese Intrekking, in veele 

Insnipperingen gelyk als Frangen, die men in ’t Latyn Morsus [p. 90] Diabbli, dat is Duivels-beet 

noemt, voorsien met Vlees-agtige Vesels, en in dewelke Reinier de Graaf, somtyds Water-blaasjens 

Hydatides heeft gevonden, en seer harde steentjens. Dog mitsdien, dat niet als na de verwyding, en 

dan die schielyke inkrimping, haar aankomst by de ballen zeer dun en vermindert is, zo schynt het in 

’t eerste aansien, datse in de Vrouwen wat van de Ballen af zyn, en datse daar niet aan vast zyn, als 

door de eenige tussen komst van sommige zeer dunne Vliesen, dewelke na de Vleugels van een 

Vleer-muis gelyken.  

Dog by ’t meeste Deel der Dieren, vind mense min of te meer aan de Ballen vastgemaakt, selfs zo 

omvatten syse by wylen in veele wel de helft. Dus zo zyn de Trompetten natuurlyk open van de 

Ballen tot aan de Moer; en Reinier de Graaf, heeft se maar eens toegevonden, ’t welk tegens de 

Natuur was.  

De hoe grootheid deser Goot, is met altyd deselfde in alle zyne Deelen; men vind daar by zeer 

aanmerkelyke verschillen: dan hoewel in haar begin men moeite heeft om’er een Verkens bostel in 

te brengen, zo ziet men egter in syn voortgang alwaar dat het gemakkelyk den kleinen Vinger kan 

ontfangen; en op zyn einde, alleen maar een lighaam, der groote an ’t vierdendeel eens Vingers, daar 

uit zoude door konnen, by aldien syn toe-gording en syn gat, zig niet meer als gemeen verwyden. 

Ook zo is de langte niet altyd even eens. Want men vind daarin groot verschil, en een wonderlyke 

speeling der Natuur, volgens ’t onderscheid der Jaren, het Byslapen en meer andere 
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omstandigheden. Reinier de Graaf, zegt datse zyn van de [p. 91] langte, van 4,5,6,7,8 en zomtyds van 

negen duimen breed. 

Sy hebben Aderen en Zaat-Slag-Aderen, hare Zenuwen komen van die welke door den Bodem der 

Moer kruipen. 

Sommige hebben zig verbeeld, datter in de Trompetten verscheide Celletjens waren, en veele 

afgezonderde Bakken, en daar van hebben sy, aan deselve het selfe gebruik als aan de Zaat-blaasjens 

by de Mannen toege-eigent; Dog zy zyn bedrogen geweest, door het zien van verwarde en hier en 

daar uitgespanne Deelen; Want zo men inde Trompetten blaast, en dat mense door een snede na 

hare langte, opent, zo merkt men daar niet anders als een eenige holligheid, in dewelke dat een 

Celletje is, die se verdeelt, alleen zietmen dat se een weinig hier en daar ongelykelyk zyn verwyd. 

Warthon schryftse Klap-vliesen toe, op zodanige wys geplaatst; datter geen gedeelte der Zaad stof 

mag overdwars gaan, en uit de Ballen na de Moer ontsluipen; dat hy (zegt hy) heeft aangemerkt by 

de van een snyding van een Merry. Andere beschryven de Klap-Vliesen, als tot het tegendeel 

geplaatst, welke dat verhinderen dat het geen, ’t welk in de Moer is, niet doorgaa *sic+ tot de Ballen. 

Dog het is klaarblykelyk, niet alleen door het gezigt, maar ook door de reden, dat daar niet een Klap-

Vlies is, om dat de toesluiting der uiteindens zodanig is geschikt, dat het nergens eenige vryheid tot 

doorgang toelaat, ten waar het was inde hitte van’t Minnespel, als wanneer syne uiterste verwyd 

zynde, door den overvloed van ’t Slag-aderlyk Bloed, en der Geesten die’er als dan toevloeyen, sy aan 

’t geestrykste Deel des Zaads van den Man, toelaten om van [p. 92] de Moer tot in de Ballen en de 

Eyeren door te dringen, en mede aan deese Eyeren om van de Ballen in de Moer te gaan. Gelyk als 

de Eyeren vrugtbaar gemaakt door het geest-agtigste deel van ’t Zaat des Mans van de Ballen of 

Eyerstokken zyn gebragt in de Moer door de Trompetten, zo gebeurt het somtyds, gelyk als het van 

sommige geloofwaardige Genees-meesters is aangemerkt, dewelke in de Lyken der Zwangere 

Vrouwen onder ’t snyden hebben aangemerkt, dat deese Eyeren door eenige oorsaak tegens de 

Natuur in de Trompetten zyn opgehouden geweest, en niet tot in de Moer doorgaande, zig een Vrugt 

in de Trompetten hebben geformeert. Reinier de Graaf, verhaalt eenige Voorvallen, in het boek van 

de Werkt. Der Vrouwen 14. Hoofdstuk dat hy uit Riolanus en Ben. Vassal heeft gehaalt.  

Twee Ballen of Eyerstokken (Orchis, Ovaria,) hebben de Vrouwen, veel zagter, slapper en ongelyker, 

en ook veel kleinder als die der Mannen; Sy zyn na mate der Jaren, en van ’t gebruik dat men van 

Venus maakt, nu eens grooter, dan eens kleinder, of ook veel sagter, veel harder en veel drooger.  

Aan Jan van Horn, Ontleder te Leiden, is men d’eerste ontdekking der Eyerstokken en der Eyeren 

schuldig, dewelke dat deselve bekend maakte in een brief aan Rolfink, en den welken dat hy in ’t Jaar 

1668 deed drukken. 

De andere Ontleders wakker gemaakt, door deese eerste ontdekking van van Horn, die se nogtans 

niet kon brengen tot haar volmaaktheid, zynde vroeg overleden, onderstonden om het verder voort 

te zetten: onder dewelke dat Reinier de Graaf, Geneesmeester te [p. 93] Delft was, die in den 

aanvang van’t Jaar 1672. syne scherpe nasporinge, verzelt met schone kopere Platen, en syne 

bespielingen over de Historie van de Eyeren, dewelke met waarheid den meesten roem verdient, in’t 

ligt gaf.  

Deese de Graaf, in syn Boek van ’t Werktuigig Deel der Vrouwen 12. Hoofdstuk, beschryft hare 

groote, na ’t onderscheid der Jaren, door haar gewigt. Want hy heeft aangemerkt dat in de jonge 

Dogters nog kinderen synde en eerstgeboren, sy van ses greinen tot een half Scrupel wegen; dat by 

die gene welke dat beginnen ryp te worden, en in den bloey van hare jeugt zyn, sy meest tyds meer 

als een half vierendeel loots wegen, en datse verders naaulyks tot de helft van den Bal van een 
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volkomen Man in grootte toereiken, een weinig meer of min; datse in die gene welke bejaart zyn, sy 

kleinder en harder werden, en datse by de afgeleefde nog een Scrupel wegen. Dog het schynt dat 

men daar op zoo geen juisten regel kan maken, datse van tyd tot tyd niet nog eenige uitzondering 

zoude konnen lyden, en dat by de Vrouwen zo wel als by de Mans, meest tyds verschil in de grootte 

der Ballen is: Want Diemerbroek, zegt, dat hy heeft aangemerkt in de van een snyding der dode 

lighamen, dat in de Personen van redelyke Jaren, hare grootte (en bygevolg haar wigt) verschilde, na 

dat se by haar leven, van een heeter, en min of meer tot de Venus oeffeningen geneigde 

gematigtheid waren geweest: en zo heeft hyse ook niet by alle de Oude van de selfde en even gelyke 

kleinte gevonden.  

Sy zyn in’t hol van den Buik gelegen, op de zyden der Moer, overeenkomende met het bovenste van 

zyn Bodem, [p. 94] van den welken dat sy in de Vrouwen, welke dat niet zwanger zyn (want by de 

Vrouwen die groot gaan, wykt den Bodem van de Moer, na mate datse aanwast allengskens van de 

Ballen, en dringt na om hoog) omtrent twee Vingers breed zyn afgezondert, of somtyds maar 

anderhalf, en syn daar aan vast gehegt door breede Vlies-agtige en zeer sterke Banden. Van de 

andere zyde daar sy aan de saat vaten hangen, hegten sy zig sterkelyk aan den Pens-sak door middel 

der Vliezen, die deese Vaten omzwagtelen, omtrent na den kant van ’t Heup been (Os Ilium); in de 

Vrouwen die niet zwanger zyn, bewarense schier altyd deselfde hoogte van den Bodem der Moer, en 

by die welke het zyn, rystste op na mate datse zwelt, en sondert zig geduurig daar meer en meer af, 

gelyk als wy reeds hebben gesegt. Want se zyn door geen opschortende Spieren (Cremasteres 

Musculi) opgehangen, om datse niet na buiten moeten hangen, hebbense zodanige Spieren niet 

nodig, omse na boven te halen; dus zo synse alleen vast en gehouden door de breede Banden.  

Haar gedaante is by na half Ey rond, breed, en plat in haar voorste en agterste Deel. 

Sy zyn met een sterke Vliesigen Rok bekleed, die sommige zeggen dat eenvoudig is, en eigen alleen 

aan de Ballen; andere eenvoudige, maar voortgebragt van den Pens-sak; en eindelyk de andere 

dubbeld, uit een eigen, en van een andere, die van den Pens-sak komt, te zaamgestelt, en dewelke 

sterk aan de voorgaande is vast gehegt, niet te min zo is’t zeer moeyelyk om te zien, en te oordelen, 

of sy zig waarlyk verdeelt in twee Vliesen.  

[p. 95] Ook wend men voor, dat in de Ballen der Vrouwen, een spierig Wesen is, gelyk als Lettre, 

Ontleder der Koninklyke Academie der Wetenschappen tot Parys verhaald, gesien te hebben, in den 

Eyer-stok van een Vrouw, die hy heeft onderzogt, en die veel dikker als gemeen was: Zie eens hier 

syne eige woorden.  

Den regter Eyer-stok, zegt hy, was zo groot als een Eenden Ey. Inwendig was’t met een besloten Vlies-

agtig perk, en ook in twee Vliesige Cellen afgesondert. Beide waren sy met een Water-agtige Vogt, 

wat dikker en onklaar vervult, waar in dat al het eigen wesen van den Eyerstok was verandert. Na 

allen schyn had deese Vogt allengskens de Vliesen van den Eyer-stok bevogtigende, en zig in haare 

holligheid vergaderende, deselve uitgespannen, en had de grootte verwyding van dit Deel 

veroorsaakt. Door middel van deese verwyding, zag men net en klaar de Vliesen, die den Eyer stok 

gantz omwonden, en die yder een halve linie dikte hadden. Tussen deese twee Vliesen was een Spierig 

wesen, dat de selve uitrekking had, en by na deselfde dikte.  

Dit Spierig Wesen, dat alleen dit ongemeen geval had sienlyk gemaakt, en dat men moet onderstellen 

in alle andere Eyer-stokken te wesen, zal veel gebruiks ten aansien van de Eyeren hebben. Het zal 

dienen om t’onderhouden en ligter te maken, de nodige beweging der Vogten in den Eyer-stok, het 

zal op dit gantse deel een drukking doen, welke de Eyeren zal verhinderen om grootter te werden als 

sy wesen moeten, zo lang als sy daar zyn besloten, en datse nog niet zyn geraakt van den Zaat-geest 
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des Mans; maar ook na dat eenige daar van zullen zyn geraakt, en datse daardoor [p. 96] bequam 

zullen zyn geworden om grootter te worden ongeagt de drukking van het Spieragtige wesen; zo zal 

syse door deselfde drukking verpligten om uit den Eyer-stok te gaan, of ten minsten salse daar toe 

helpen.  

Het Wesen of substantie der Vrouwen Ballen, is zeer verschillende van dat van de Ballen der 

Mannen: Want deese zyn uit veele kleine Zaad-vaatjens, met een wonderlyke orden onder 

malkanderen zamen gevlogten gemaakt, en die der Vrouwen zyn uit Vliesen, Vaten en ander 

lighamen zamen gesteld. 

Gelyk als Reinier de Graaf, met veel zorg haar Wesen heeft onderzogt, en dat hy ’t heel wel heeft 

beschreven, in ’t Boek en Hoofdstuk hier te voren aangehaald, zo zullen wy alhier zyne eige 

uitdrukkingen verhalen. 

Haar innerlyk Wesen, zegt hy, is voornamentlyk zamengesteld van veele Vliesen, d’eene aan d’andere, 

tussen beiden der welke men veele Lighamen vind, van welke d’eene aan haar natuurlyk zyn; en 

d’andere tegens de natuur. Die welke dat haar natuurlyk zyn en die men altyd in haar Vlies-agtig 

Wesen vind, zyn Blaasjens vol vogt, Zenuwen, en Bereidende Vaten, dewelke byna op de selfde wys 

als die van de Mannen, voortgaan na de Ballen, en door derselver heele Wesen kruipen, van waar 

datse in de Ballen gaan, in welkers Vlies-agtige rokken veele hunner takjens, na verscheide 

afscheidingen, verdwynen, even eens als wy zien aan ’t geel van een Vogels Ey, nog aan syn tros of 

stok vast zynde. 

Wy hebben nog niet klaar genoeg konnen zien, voegt hy’er by, of de Water-vaatjens die men in de [p. 

97] Ballen vind, in haar Wesen ingaan; also durven wy het niet versekeren, hoewel dat het met de 

waarheid schynt over een te komen. 

De Lighamen welke haar natuurlijk zyn, maar die zig niet als maar somtyds in de Vrouwen Ballen 

vinden, zyn Bolletjens of kleine Blaasjens, dewelke by wyse van t’zaam vergaderde Klieren, uit veele 

Deeltjens zyn t’zamen gestelt, welke van haar middel punct schier met een regte lyn na den omtrek 

lopen, en dewelke met een eigen Vlies zyn omzwagtelt. Wy zeggen dat die niet altyd in de Ballen van 

de Vrouwen zyn, om dat mense aldaar niet ontdekt als alleen na den byslaap, in welken tyd men’er 

een of veel vind, na dat het Dier van deese zamen koppeling een of meer Jongen moet voortbrengen. 

Ook selfs zynse niet altyd op de selfde wys in alle de Dieren van’t selfde slag: Want by de Koeyen 

zynse geel, by de Schapen rood, en in d’andere afverwig. Boven dien, eenige dagen na het werk, 

ontfangen sy een teder wesen, welke in sijn midden een doorschynende vogt in heeft, in een zeer dun 

Vlies besloten, het welke teffens met het Vlies na buiten gestooten, zo blyft’er in haar maar alleen een 

kleine holligheid, dewelke allengskens weer vergaat, zo dat gedurende de laatste Maanden van het 

zwanger gaan, sy niet anders als van een vaste Zelfstandigheid schynen te zaamgestelt; en straks na 

dat de Vrugt buiten de Moer is gesteld, zo verminderen hare blaasjens en bolletjens op nieuw, en 

verdwynen eindelyk. 

De Lighamen die men nu en dan in der Vrouwen Balletjens vind, dog die aan haar niet natuurlyk syn, 

zyn de Water-blaasjens, kleine Steenen, Spek-gezwellen [p. 98] (Steatoma) en meer diergelyke. 

Dese Blaasjens, waar van dat wy spreken, dewelke dat zig natuurlyk in de Ballen vinden, en van welke 

dat de Graaf hier gewaagt, waren al van overlang van Falopius vernoomen in syne Aanmerk. en van 

R. a Castro I. Boek van de Natuur der Vrouwen 4. Hoofdst. 

Dog niet te min zo was hem volslagen onbekend welke datse waren, en tot wat gebruik datse 

dienden. 
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Ook zo ontmoet men niet zelden by zieklyke Gesteltenissen ongemene zaken tegens de natuur, of 

voor ’t minste vere van den natuurlyken toestant afgescheiden. Diemerbroek segt, dat hy in de Jaren 

1656. 1658. En 1663. Drie Vrouwlyke Lighamen heeft gesneden, in welke een der Ballen, in grootte 

een Kaats-bal te boven ging, en een lymige Vogt inhad, zynde d’andere Bal wel gesteld. In veele 

andere, die by haar leven veele Opstygingen der Moer hadden onderhavig geweest, heeft hy, zegt 

hy, dikwils buiten sporigheid gevonden, ten aansien van haar grootte, nogtans minder als in die gene 

van dewelke dat wy komen te spreken, en nu maar alleen in een derselve, dan weer in beide, een 

koperagtige of gezaffraande en geel-agtige Vogt, zynde een teken dat het zaat by haar was bedorven. 

D. Marchettis, heeft by zeker Wyf, den regter Bal zo groot als een Hennen Ey gezien, en vol wey-

agtige vogt; en in een andere, de Ballen zodanig omhelst en ingewikkelt met de Banden en de 

Trompetten, dat het alles scheen niet anders als een eenige Vlees-klomp zonder onderscheid te 

ween. Bauhinus in’t Boek van syn Ontl. 35. Hoofdst. schryft dat hy nu en dan Ballen grootter als een 

vuist heeft gezien; en ter selver plaats van de Water-sugt der Ballen sprekende maakt [p. 99] gewag 

van een Vrouw, door diergelyke Water-sugt van den regter Bal overleden, van welke dat hy negen 

ponden wey-agtige vogten had gehaald, den slinker Bal veel grootter als een Citroen zynde, en met 

veele Water-blaasjens vervult.  

Hy voegt’er de geschiedenis van een ander Wyf by, welkers regter Bal van de grootte was van een 

Ganzen Ey, en ’t welk met syn Scheermes zynde geopent, hy vol lang hayr vond, aan ’t Vlies gehegt, 

tussen ’t welk een zekere slymige stof in gedaant als ongel was.  

Jan van Horn, in syn Brief aan Rolfink, is in’t vervolg den eersten geweest, die se Eyers heeft 

genaamt, en de Ontleders die na hem zyn gekomen hebben wel van pas deesen naam behouden, die 

van zig zelfs met haar zeer wel overeenstemt, om dat het inder waarheid Eyers zyn, en dat in haar 

begin, wanneer datse nog klein zyn, sy een zekere vogt besluiten volslagen met het wit van het Ey 

van een Vogel overeenkoomende; dat deese vogt, zo men se laat koken stremt en hard werd, gelyk 

van een Ey, en dat eindelijk sy niet verschillende is, nog in dikte, nog in smaak, gelyk als de Vogt doet, 

die in de Water-blaasjens is, (Vesalius, Fallopius, Riolanus en veele andere hebben out tyds gelooft, 

hoewel qualyk dat dese Eyeren waarachtige Water-blaezen (Hydatides) waren) welke dat nog door 

koking verhard, nog ook den Smaak aan het wit der Eyeren van de Vogels geleek.  

De eyeren der Vrouwen en der andere Dieren dewelke levende jongen voort brengen, zyn met twee 

Vliesen omkleed, waar van dat het een dik is, en ’t [p. 100] ander dun en los; gene maakt in’t vervolg 

ten tyde van de bevrugting het Ader-vlies (Chorion); en dese ’t Lamvlies (Amnios). Dog het is niet 

noodzaakelyk geweest, dat byde dieren, welke dat hunne Jongen levend ter wereld brengen, dit Vlies 

hard werd, of dat het met een korst of schaal is gelyk als in de Vogels, want by dese moetense buiten 

de Moer werden uitgebroeit, waarom dat men se moet beschermen tegens d’ongemakken van 

buiten door dese harde schors; dog by de zodanige daar se moeten gekoestert werden in het 

binnenst van ’t lighaam, en daar zy genoegsaam zyn bewaard tegens den aanstoot van buiten door 

de Moer, den Buik, en door de andere Delen, dewelke haar omringen, is haar deese hardigheid niet 

noodzakelyk. 

Maar thans zo is ’t zeker, en by de Wysgeeren vast gesteld, dat by alle de Dieren in’t gemeen, en van 

wat aard datse mogen wesen, men Eyeren vind. In der daat, gelyk als sulks altyd is sienlyk geweest 

voor ’t oog in de Vogelen, en by ’t meeste deel der Vissen, en in sommige bloedelose Beestjens, even 

al eens, is het desgelyks, heden onbetwistlyk geworden, en buiten alle twyffelling door oneindinge 

[sic] Snydingen en beschouwingen in de Dieren, welke hunne Jongen levende voortbrengen: hoewel 

dat men na de verscheidenheit der Dieren in de Eyeren een groot verschil merkt; het zy ten aansien 
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van haare groote; want boven die welke dik zyn en al gekomen tot rypte, zo vind men nog by veele 

seer kleine, die dagelyks aanwassende ongevoelig tot haar bequame dikte en grootte koomen; ten 

opzigt van haar getal; want by de eene vind men’er maar een, in d’andere, twee, drie, of meer; te 

weten na dat het dier [p. 101] een of meer Vrugten moet uitleveren. Aangaande de Dieren, by welke 

dat de Stoffe der Vrugtbare Eyeren nog geschikt nogte bequaam is tot de ontfangenis of making, 

dese zyn onvrugtbaar, of by gebrek van de Eyeren, gelyk als geschied by de Oude, en in de Muil-esels, 

of ten aansien van de quade gesteltenis, een quaad maaksel, of d’ongematigheid van d’Eyeren selfs.  

Voor deese kennis van de Eyeren beschreef men verscheidentlyk de weegen van het Saat, om in de 

Moer te komen. Sommige hebben met Galenus elooft, dat die korte uitsteekingen, die zig van de 

Ballen regt tot in den grond van Moer uitstrekten, selfs Saat aan dragende Vaten waren (Vasa 

Deferentia). Andere hebben gesegt, dat’er nog by de Moer een andere kleine tak was, die van de 

selfde uitsteekselks ging na de schede, en dat alzo het Saat was gebragt, ten deele op den bodem van 

de Moer, en ten deele aan het begin van syn hals; in de ledige Vrouwen door den weg van bovenen, 

en in de Zwangere door die van onderen. Riolanus geeft de beschryving, van een klein, hard, wit, en 

zeer gortig vaatje, dat hy van het onderste uiterste des Bals afbrengt, en ook van een ander vat aan 

het eerste gelyk, begrepen binnen den Trompet van de Moer. Hy agt dat het door die twee Vaten is, 

dewelke dat zig hereenigen in den Bodem van de Moer, dat het Zaad zig verspreid in de holligheid; 

en eindelyk wil hy dat’er nog een andere klein Takje is, van deselve Vaten komende dewelke het 

medeleid na de Schede. Dog de scherpe opzigt en de Regte Maat der Ontleedkonst van deesen tyd, 

doet in alles Sonneklaar sien, dat deese eerste bedrogen zyn geweest, [p. 102] door de van een 

scheiding der bereidende Slag-aderen, dat Riolanus het is geweest, door het beschouwen van de 

kleine zenuwen, welke door deese plaatsen kroopen, en dat door deese eerste wegen niet anders als 

bloed door gaat, en door deese laatste, alleen den dierlyken geeft, die uit sig selfs onsienlyk is, en 

datter niet Saadelyks met allen doorgaat. 

Van alle de Vrouwlyke Deelen, welke ter Voortteling dienen, zo blyft’er nog over om de Bereidende 

Vaten te beschryven, welke dat dubbeld zyn; namelyk de Zaat Slag-aderen en Aderen, alzo van de 

meeste Ontleeders genaamt, om dat sy geloofden dat het bloed zig daar bereide op eenigerlei wys, 

tot een begin van het Saat. 

Twee in getal, zyn de Saat Slag Aderen. Sy gaan uit de groote Slag-Ader (Arteria Aorta) onder de Nier-

vaten (Vasa Emulgentia), ende brengen na de Eyer-stokken het geest-agtig bloed tot haar voedsel en 

van den vogt, dewelke dat in de Eyeren is. Riolanus, segt veele Vrouwen te hebben gesien, in 

dewelke dat de Slinker Zaat Slag ader zyn beginsel onmiddelyk in de Nier-vaten nam: en Bartholinus, 

zegt, te hebben gevonden, dat in sommige Onderwerpen beide ontbraken, en Reinier de Graaf, van 

de Vrouwen Wertuiging 11. Hoofdstuk, heeft zeer zorgvuldiglyk beschreven hoe dat deese Slag-

aderen afdalen van haar begin tot aan de Eyer-stokken. De Zaad Slag-aderen (zegt hy), verschillen (hy 

verstaat die der Vrouwen met die van de Mannen) daar in, dat in de Mannen sy schier in een regte lyn 

gaan, na de Ballen: by de Vrouwen, vlegten sy zig eens zamen en plooyen zig met verscheide vlokken, 

by wyse als de wyngaart ranken; [p. 103] nu eens zig buigende en krommende, en dan eens weer zig 

van d’een zyde na d’ander kerende, naderen sy de Ballen al kruipende, en dat meer na d’eene als na 

den anderen; en ’t beurd zeer selden datse by de Vrouwen zo gesteld syn als by de Mannen. Na maate 

dat deese Slag-aderen door de zyde van de Moer, nedergaan, vinden sy haar te gemoed, elke aan zyn 

kant, beneden de buiks Slag-ader (Arteria Hypogastrica), die langs deselfde zyden opklimt, mede 

kruipende, en zig zamen vlegtende als de jonge spruitjens. Veele hebben gelooft, dat hy zig door 

inmonding paart met de zaad-agtige: dog de reden stryd‘er geheel tegen; om dat het bloed der Slag-



197 
 

aderen, dat na boven en onderen is voortgedreven door de voort stuwing van ’t hart, niet kan d’eene 

Slag-ader in d’ander werden voortgedreven, van boven na beneden, en van beneden na boven op 

een tyd seffens.  

Want door dit middel; zouden twee tegen strydige bewegingen zyn in een en deselfde Slag-ader (het 

welk dat ongerymt is) of het Bloed van elke Slag-ader zou het een tegen ’t andere aan botsen, en 

zoude niet konnen voortgaan; maar zou gedwongen zyn om stilte te houden.  

De Zaad-aderen zyn mede dubbeld. Sy brengen ’t bloed aande Holle Ader (Vena Cava) te rug, dat’er 

over is, na dat d’Eyer-stoken [sic] zyn gevoed. Die aan de regter zyde is, klimt van de Eyer-stok toe 

aan den Stam van de Hol-Ader beneden het Nier-vat en de linker loopt regt na’t Niervat selfs, waar in 

dat sy zig opent, op deselfde Wys als by de Mans. Saltman, zegt in syne Ontleedkondige Aanmerking, 

dat hy [p. 104] ’er twee aan elken kant heeft gevonden by zeker Wyf; dog sulks is zeer zeldsaam. 

Veel korter als by de Mans, zyn in de Vrouwen deese Vaten, (om dat in de Vrouwen de Ballen niet na 

buiten hangen) en sy zyn boven een weinig afgescheiden d’een van d’andere; maar sy her-eenigen 

zig na mate datse na beneden gaan, en sy vervolgen haren weg dus vereenigt, zynde sterkelyk zamen 

gebonden tussen de Verdubbeling van den Pens-sak. Sy verdelen sig by de Ballen, of Eyerstokken in 

twee Takken; waar van dat de verhevenste, zig met drie wortels in den Bal plant, en by syn aankomst 

het Wynranks gelyk lighaam (Corpus Varicosum), dog duisterlyk. D’anderen Tak verdeeld sig onder de 

Ballen in drie uitspruitsels; waar van datter een loopt na den grond der Moer, de twede gaat na de 

Trompet, en na den ronden band, en den derden kruipende langs de zyden der Moer onder het 

gemene Vlies, gaat zig eindigen by syn Hals, alwaar hy zig weer in zeer kleiner takjens verdeeld, 

dewelke dat zig met de beneden Buiks-Vaten verwerren zynde boven in de gedaante van Netten 

omgebogen. Het is door deese weg, en niet vande inwendige holligheid van de Moer, dat de 

Maanden somtyds Vloeyen by de Zwangere Vrouwen: niet te min zo komt het bloed, dat anders in 

overvloed in deese Deelen komt, zo zeer niet door de Zaat Vaten, als door die van de Beneden Buik.  

Buiten dese Bloed-Vaten, zo gaan’er nog zeer kleine Senuwen na de Eyerstokken, dewelke komen 

van de Tussen-ribbige, en der Lendenen. 

Warthon gelooft, dat’er ook Water-vaatjens, tussen d’andere Vaten verspreid zyn, welke na allen 

schyn [p. 105] van d’Eyer-stokken komen. Dat Reinier de Graaf mede heeft waargenomen.  

Na dat wy nu d’Ontleedkundige beschryving der Deelen van de Vrouwen, welke ter Voorteeling 

dienen, hebben gegeven, zo zou het nu van passe weesen om uit te leggen, op wat wys dat dit in’t 

werk gaat; dog om dat deese Stoffe al zeer breed door veele zeer geleerde Pennen is beschreven en 

verhandeld, zo zal ik my alleen maar binnnen [sic] de palen van deese Beschryving besluiten, en zal 

maar alleen seggen, dat ik van ’t gevoelen dier geene ben, welke dat de Leer van de Voort-teling der 

Menschen uit Eyeren, staande houden, dat thans ter tyd genoegsaam alom is aangenomen. 

Behalvens veele byzondere redenen, die het bevestigen, en de algemene gelyk formigheid het 

begunstigt, en dat ook sulks een genoegzaame sterke proef is voor die gene, de welke de manier van 

doen der natuur kennen. Alle de Planten of Gewassen komen uit Eyeren; want de Saden zyn in’t 

Natuurkundige de waaragtige Eyeren, aan dewelke de spraak aan anderen naam heeft gegeven; alle 

de Dieren die levendige Jongen voortbrengen zyn zekerlyk hare geboorte aan Eyeren verschuld, 

welke de wyfjens uit zig hebben geworpen, en daar is blyk genoeg dat de Levende Jongen 

voortbrengende niet verschillen van die welke Eyeren leggen; als alleen daar in, dat hare Wyfjens 

broeyen, en hare Eyeren doen uitkomen binnen haar zelven. Alle de Gewassen, en het grootste 

gedeelte van de Dieren hebben het zelve Beginsel van Voortteling; het ander Deel der Dieren, en het 

kleinste, zal dat een ander Beginsel hebben? Een knop heeft den Tak met syn bladeren in, syne 
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vrugten, zyne Zaden; dit alles also wesentlyk [p. 106] synde, en dikwelk selfs voor’t oog, van dat de 

knop sig begint open te doen. Maar wat is dog een Zaatje? dat is mede een wesentlyke Plant, welke 

dat selfs Zaaden in sig heeft; dat is te zeggen, waar door het zig tot het oneindige kan hervoort 

brengen. Zie daar dan in een eenig struikje een menigte van knoppen waar van dat yder een oneindig 

getal van Planten in zig bevat. 

Met een woord, zie daar een Oneindig van een Oneindig ontstaat van de onderstelling van de 

Planten als zo wel als de Dieren, alle binnen hare Zaden zyn geformeert, en in hunne Eyeren van 

d’eerste Schepping af aan, en datse niet anders doen als zig maar t’ontwinden.  

Aanmerking: Een kind buiten de Baarmoer gevonden 

[p. 107] Deese aanmerking is getrokken uit een boek getituleerd, NIEUWE ONTLEEDKUNDIGE 

AANMERKINGEN, over de Beenen, over hare ongemene Ziekten, en over eenige andere 

onderwerpen door JAN JOSEPH COURTIAL, Raad en gewoon Geneesmeester van Koning in de Stad 

Toulouse. 

Een Heel-meester van die Stad, is geroepen geweest, om de Keiserlyke Snede (Sectio Caesarea) in 

een zwangere Vrouw, pas gestorven, in’t werk te stellen. Hy deede syne Insnydig *sic+ na de regter 

zyde, welke hem de meest verheven plaats van den Buik scheen, en hebbende de Moer gevonden, zo 

opende hy de selfde. Sy was groot, knoest-agtige vier Vingers breed dik, Syne holligheit was zeer 

klein, met eenig [p. 108] Zwartagtig en kruimelig bloed vervult, en men vond’er geen Vrugt in. 

Alzo de Vrienden verseekerden, dat de Vrouw Zwanger was, zo opend hy den gantsen Buik, en was 

zeer verbaast, wanneer dat hy na de slinker zyde onder het Net (Epiploon) een volmaakt Kind vond. 

Gelyk als hy over dese nieu-wigheid ontstelt was, zo zond hy na de School der Medicyne, alwaar ik als 

doen voorlas, om my te versoeken van by hem te komen; ik was zo ras daar niet gekomen of hy dede 

my verslag van de zaak. 

Als doen, ik selfs hand aan’t werk slaande, zo ondersogt ik de gelegentheid van dit Kind. Het lag met 

het hoofd om laag langs den ruggraad, na de slinker zyde, wel drie deelen van den beneden Buik 

beslaande, hebbende syne Voeten onder de Maag en den Kronkel-darm, en het overige van het 

lighaam met het Net overdekt. Het had syn streng rondom den hals, en het was uit syne inwindselen 

uitgegaan. Ik sneed de Streng door, en nam’t Kind uit des Moeders Buik, alwaar dat het weinig tyds 

geleden was gestorven. 

Ik bemerkte dat het zig een legerstede ofte inzakking had gemaakt, van het midden van ’t onderste 

der Maag af, tot op een halve voet aan gene zyde van de regter Nier, hebbende de dunne Darmen na 

den regter kant gedrongen, dewelke dreeven in’t midden van den Buik. Het was een zeer wel 

gemaakt knegtje, welgevoed, en met al de rypigheid van een Kind van negen maanden. Ik vervolgde 

voorts de Streng, die ik inden Buik van deese Vrouw had gelaten, en ik vond de Nageboorte van ’t 

Kind, de Vliesen en de Moerkoek. Ik zag hem vast gehegt, onder de Maag en den [p. 109] Kronkel-

darm, aan de Net en Maag-vaten (Gastro epiploica) dog wanneer ik deese zamen voeging, wilde 

naspeuren, zo scheide sy zig terstond. Het is waar, dat ik aan den omtrek der vereeniging met den 

Moerkoek wel bemerkte, eenige Slibberige vogt, en de Bloed-vaten meer verwyd en meer vervult als 

sy gewoon zyn te wesen op deese plaats: maar ik kon geen aanmerklyke, of gevoelige ongelykheid op 

het oppervlak van ’t onderste der Maag, welke dat een weinig dikker was, terplaatse daar zig de Koek 

op deed datse was vast geweest, verneemen.  

Ik geloofde dat dit Kind, uit de Moer of uit desselfs Trompetten was geschooten, en ik deed myn best 

om t’ondekken, waar het was uitgekomen. Ik examineerde de Moer in syn gantse uitterlyk 
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bovenvlak, en ik vondse overal zeer vereenigt, even al eens was syn holligheid, de Trompetten in 

haren Natuurlyken staat, en de Ballen mede. Dit alles geschiede in de tegenwoordigheid van veele 

Personen, Verwanten en andere.  

Na dat ik my had voldaan zo veel als ik konde wenssen, ging ik weg. Ondertusen wyl dit geval 

verwonderens waardig en zeer ongemeen was, zo wilde ik’er Luiden van de konst by roepen, om my 

tot getuigen te dienen van ’t geen dat ik had gesien: zo dat ik veele Genees en Heel-meesters en 

andere neuwsgierige Menschen daar by versogt, onder dewelke waren de Geleerde Bayle Genees- 

en Leermeester in de Konsten, Salles en Codante Genees-meesters, Galabert Heel-meester deser 

Stad, Boutes Apoteker met dewelke dat wy op een nieuw examineerden al watter ongemeens was in 

dit zwanger zyn,de Moer en de [p. 110] Trompetten, en waar van dat wy niet een eenige gissing 

konden maken, datter oyt een Kind was uitgekomen, om in den Buik van de Moeder te gaan, daar 

het gevonden was.  

Dit voorval is seldzaam, en ons begrip te bovengaande; ook zo weet ik niet, of men wel oit yets 

diergelyks heeft horen zeggen. Het is waar datmen een Kind even buiten de Lyf-moer heeft gevonden 

in den Onderbuik, maar niet in alle syne omstandigheden als dit, dat een Kind was van negen 

maanden, en ’t welk scheen dat het noit was in de Moer geweest, nog in de Trompetten. Egter zo is’t 

een waarheid, dewelke dat men moet tragten om te verklaren.  

Ik zoude vertrouwen, dat dit Toeval kan geschied syn, op een van deese twee wysen. Het eerste, dat 

het Ey, van deese Vrouw, door het Zaat des Mans vrugtbaar gemaakt, door de Trompet niet heeft 

konnen werden ontfangen, en dat in in den Onder-buik is gevallen, en zig in’t vervolg aan de Vaten 

van de Maag, en het Net heeft gehegt, alwaar het zyn voedsel en aanwas heeft genomen. Het twede, 

dat dit Ey heeft gehangen in het uiterste van de Trompet, tot zekeren tyd, in welk dat het Kind van 

daar in den Buik is ontsnapt, en de Trompet heeft zig in syn natuurlyken stand hersteld; dog het Kind 

heeft altyd moeten gevoed worden van de plaats, daar de Koek was aangehegt. 

Deese gissingen, zyn op twee zekere feitlykheden gegrond 

Het eerste dat het Kind noit in de holligheid der Baar-moer is ingegaan; om dat by aldien dat het’er 

oit was ingeweest, zo zou het’er niet hebben konnen uitkomen, [p. 111] om in den Onder-buik te 

gaan, boven al, wanneer het daar eenig aanwas had gekregen. Het Kind van Toulouse, dat vyf en 

twintig Jaren in syns Moeders Buik bleef, en dat men in den Buik vond, was’er door een opening 

uitgegaan welke dat zig in den Bodem van de Moer had gemaakt; welke opening, met een eeldagtig 

lighaam was bedekt, op de Manier van een Schulp; maar deese heeft sulks niet konnen doen, om dat 

de Moer heel is gevonden, en de Trompetten in haren natuurlyken staat. 

Het twede feit is, dat men niet kan ontkennen, dat’er bevrugtingen buiten de Moer gebeuren. Het 

groot aantal van Historien van deesen tyd van Kinderen in de Trompetten gevonden, overtuigen ons 

daar van’t eenemaal. Hebbende den Eyer-stok het Zaad des Mans opgeslurpt, blaest sy zig op, en 

verkort den Breden Band, dewelke de Trompet trekt naboven, en den Eyer-stok nadert, het Ey uit 

den Bal komende moet van het frange gelyke einde der Trompet werden ontfangen, welke zig voort 

weer hersteld door de geesten en het bloed, welke aan hem in overvloed werden toegebragt, onder 

de daad der voort teling. Het heeft moeten geschieden, in het geval van deese Aanmerking, dat de 

boorden of frangen der Trompet zig niet genoeg heeft konnen verwyden, of zig vereenigen na den 

hoek van den Bal om ’t Ey te ontfangen, ’t welk by gevolg in den Onder-buik is gevallen, daar’t een 

tyd lang heeft heen en weer gedreeven, en zynde onder het Net ingegleeden, heeft het zig door syn 

Koek vast gehegt aan de Net- en Maagvaten (Gastro epiloica Vasa) 
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Ook zoude ik gelooven, dat het zig ter deeser plaatse heeft konnen vast maken (om deselfde reden 

als het zig [p. 112] aan de Moer hegt. Het staat vast, dat de Koek beginnende grooter te werden met 

het Ey, zig uit zet door de ongelykheden die het al aan groejende maakt binnen inde Moer, die ’t 

uitspant, en die het als wortels in zyn weesen schiet, by na gelyk als een Boom zyne wortelen in 

d’aarde schiet: en gelyk als na dese vereeniging van de Koek, de Onder Buiks Vaten een zoete Vogt 

tot voedsel des Kinds van zig geven, het welk gescheiden door de Klieren van het inwendige Hol der 

Moer, loopt door de Spongi-agtigheden van den Koek, van waar het in de Navel-Aderen werd mede 

genomen, door het Bloed het welk van de Slag-aderen der Vrugt komt: het zelve heeft mogen 

gebeuren, als het is gevoegt geweest aan de Vaten van het Net en van de Maag.  

De oorsaken die toebrengen tot vasthegting van den Koek en tot d’opening van de Moer-vaten, zyn 

de warmte en de vogtigheeden, van deesen snottrigen Lym, waar van het buitenste valk van dit deel, 

het welk vervolgens den Koek maakt, zig weer herdekt vind. Deese twee oorsaken zyn zeer bequaam 

om de Koek toe te lymen, en om de uiteinden der Vaten t’openen, 

Ik staa het toe, dat het wonderlyk is, dat de Koek zig heeft konnen onder de Maag vasthegten. 

Nogtans zo is het d’eerste maal niet dat wy het gesien hebben; het kind van 25. Jaren van deese stad 

is buiten de Moer gevonden, op deselfde plaats vastgehegt, en men kan begrypen, na alles, dat 

somtyds kan overkomen aan het Ey van de Vrouw, gelyk als aan het Saat van de Vogel lym, dat syne 

wortelen schieten in de spleten van de basten der Bomen.  

Daar is geen Natuur-kenner die niet toestaat, dat de [p. 113] Vogt in’t Ey, over al het leven kan 

ontfangen, daar het maar een bequame stof zal konnen ontmoeten tot zyn Voedsel, en tot syn 

aangroey. Ook zo valt het niet zwaar om te bewysen, dat de Vaten, daar dit was aangehegt, die van 

een aanmerklyke dikte en zeer veel in getale zyn aan’t zelve alles hebben konnen verschaffen, dat 

het in de Moer zoude hebben konnen ontfangen.  

Nog zoude men mogen zeggen, dat dit Kind in de Trompet is ontfangen, overmids dat het Ey niet 

heeft in de Moer konnen werden gebragt, en zynde op deese plaats dikker geworden, so veel als 

d’uitrekking van de Trompet heeft mogen veelen, het van’t gescheurde eind is ontglipt, ontrent op’t 

einde van de derde Maand, of daar omtrent, in welken tyd dat de Vereeniging van den Koek met de 

Moer zig niet als zeer gering vertoont. Het is in den Onder-buik gevallen, en is na om hoog gevoert 

tot na het midden van den Boven-buik. Het is in deese plaats geweest, dat syn Koek vast gelymt 

zynde aan het Net en Maag-vaten, gelyk als ik heb verklaart, dat deese vaten zig in den Koek hebben 

geopent, en aan dit kind een stoffe tot syn Voedsel hebben verschaft, even eens als aan het kind van 

25. Jaren is gescheid, dat zig een vervolg van Jaren op een diergelyke wyse heeft moeten voeden, om 

dat syn Vlees vers, fris en rood is gevonden, en zonder eenig teken van bederf, en dat het verders 

tekenen van leven door syn beweging veele Jaren aan een heeft gegeven. 

Menigmalen heeft men in den Onder-buik Kinderen gesien, die uit de trompet waren gegaan, en 

dewelke binnen weinig tyds de dood aan de moeder veroorsaakten. Dit zoude nog daar in konnen 

zyn ontfangen, [p. 114] en daar in een sekeren tyd hebben gebleven: dog het heeft moeten 

geschieden dat de Trompet, welke dat verwyd was, zig in zyn natuurlyken stand heeft hersteld, na 

datse zig had ontlast, van ’t gene datse in had. Even eens als wy de Moer zien, die een aanmerkelyke 

verwyding heeft uitgestaan door den aanwas van ’t Kind, zig allengskens in zynen eersten stand 

herstellen, na de geboorte van ’t Kind: voorts de Trompetten zynde uitsterksels of aanhangsels van 

de Moer, en zynde van een selfde weesen zamen gestelt, herstellen sig na een groote verwyding 

ligtelyk: zo dat deese welke verwyd zal zyn geweest zonder twyffel zyn natuurlyken staat weer zal 
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hebben aangenomen: zie daar waarom datmen niet heeft konnen, nog het een nog ’t ander 

tegenspreken.  

Ik ben niet verwondert, dat de Koek zig zo ligt los maakte, op het minste geweld dat ik deed, om syn 

vereeniging met de Maag en met het Net. 

Het is zeker, dat het met het Kind is, gelyk als met de Vrugten aan de Bomen, dewelke door hunne 

eige gewigt af vallen, als sy ryp zyn, haren steel zig als dan seer ligtelyk van den boom afscheidende: 

op de manier als ons kind, zyne volmaakte rypte bereikt hebbende, en de wortels van de Koek 

uitgedroogt zig ten deele van de plaats van hare vereeniging hebben los gemaakt, en dat te ligter, om 

dat’er veel schyn is, datse op deese plaats alleen maar meer uitwendig waren vast gekleeft, als se wel 

zouden geweest hebben in de Moer. 

 

Wy zullen deese Beschryving van de vrouwlyke Deelen, die ter Voortteling dienen eindigen, met die 

van’t Bloed der Maandstonden, ’t welk dat dus werd [p. 115] genaamt, om dat het zig alle Maanden 

op zekere gezette tyden ontlast, als de Vrouw niet zwanger is of geen Kind soogt, en sy van een 

bequamen ouderdom en gesond is. Men noemtse ook der Vrouwen bloemen; om dat na ’t voorbeeld 

der Bomen, welke dat gene Vrugten dragen, indien dat’er geen bloemen voorafgaan, de Vrouw in’t 

gemeen niet zwanger werd, voor datse hare Bloemen heeft gehad.  

Dat gemeenelyk werd gesegt, hoewel d’ondervinding toont, datter somtyds jonge Meisjens zyn 

dewelke dat zwaar werden, hoewel datse hare Maanden nog niet hebben gehad. Kort om men heeft 

veele jonge Vrouwen gesien, dewelke dat noit hare Stonden hebben gehad, welke dat daarom niet 

hebben gelaten kinderen te hebben.  

Alhier zo is het dat de Magt Gods zig doet verwonderen. Want men kan zig versekeren, dat den 

Schepper der Nature meer bloeds aande Vrouwen heeft gegeven, als’er behoeft tot haar Voedsel; 

om dat voorsiende, dat de Vrouwen, en de Wyfjens der Dieren, moesten t’eeniger tyd een ander Dier 

voeden, het noodzakelyk was datse meer bloeds hadden als de Mannetjens: hoewel dat het niet en 

dient tot de Voeding van de Vrugt: zo is het egter nodig dat de Vrouw-lieden het hebben in overvloed 

om het Voedend zap na het kind te voeren. 

Plinius in’t VII. Boek, Capitt. 150. Van syn Natuur. Historie, versekert dat van alle de Dieren, maar 

alleen de Vrouw is, welke dat Stonden heeft, dog men moet‘er zekere Apen buiten sluiten: en wat 

het bloed aangaat, ’t geen men segt dat de Wyfjens deeser Beesten alle Maanden losen; sulks komt 

niet van de gelykenis [p. 116] die het met den Mens heeft, waar van het alle de daden navolgt, gelyk 

als sommige hedensdaagse Schryvers hebben gewilt.  

Maar het is eer om dat dit Dier altyd in een hitte is al zo wel als de Vrouw. Het is waar dat men 

Mannen heeft gesien, dewelke aan deese uitvloeyingen hare gesette tyden onderworpen waren. 

Lusitanus verhaalt, dat‘er Joden sijn, de welke dat alle Maanden veel loosen door de Speenen, met 

den selfden overvloed als het gewoon is te vloejen by de alder bloedrykste Vrouwen. Als hy het 

opstopte, so nam het bloed syn uit togt door den Mond, hy hgaf het uit sonder geweld en zonder 

hoesten, hy had geen koorts. Het is niet alleen door de Spenen dat het uitvloeit, maar het is somtyds 

door het fondament, gelyk als Bartholyn zegt. Cent. V. Hist. 33. 

Yder een weet, dat deese uitvloeyingen niet gebeuren als eens’s maands; nogtans zo zynder 

Vrouwen diese tweemaal hebben, zondat dat zy’er in hare gesontheit hinder van hebben, Pancirolus 

segt een Vrouw te hebben gesien welke dat al bejaart was, welke datse alle drie weken in overvloed 
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had, en aan haar was geen teken te sien dat soude hebben konnen doen gissen dat het een Verlies 

was. 

So haast als de Meisjens bequaam werden ter voortteling, beginnen zig haare Maand-suiveringen te 

laten sien; dat gemeenlyk op haar Veertiende Jaar gebeurt, ofte later als in haar Sestiende Jaar, ’t 

welk dat in’t vervolg tot op haar veertigste of vyftigste Jaar blyft duuren, dat den tyd is, in welk dat 

dit ongemak de Vrouwen verlaat, waar na, dat sy onvrugtbaar werden. Men heeft gesegt, dat de 

Suiveringen gemeenlyk [p. 117] verschynen op het Veertiende of op het Sestiende Jaar; dog deesen 

tyd is niet altyd den selfden. Men heeft Kinderen gesien, diese op haar elfde Jaar hebben gehad, op 

haar twaalfde; en dat gantz wonderlyk en ongemeen is, van een huidensdaags Schryver welke 

verhaald, dat’er een kleine Dogter was, welke deselve van den dag van hare geboorte hadde.  

Men wil, dat dit komt van de Moeder welke zwanger zynde, sig op zekeren dag zo boos maakte, 

datse ha- Stonden kreeg: deese ontsteltenis dede de wegen openen waar door het bloed gewoon is 

syn weg te nemen, het vloeyde den gehelden tyd van haar zwanger zyn; en gelyk als het nog liep, 

kreeg sy hevige Pynen, en beviel van een Dogter. De Vroed-vrouw stond versteld van bloed te zien 

vloejen uit de Natuur Deelen van dit kind; het hield aan veertien dagen te lopen, doen hield het op; 

een Maand daar na begon het weder op nieuw te lopen, het welk also voortging tot de derde Maand 

toe, wanneer dat dit arm kind van de Suipjens stierf.  

Schenkius in’t IV. Boek van syne Aanmerk. gewaagt, van een Vrouw dewelke dat hare Stonden tot op 

haar 103. Jaar had; maar sulk slag van ontlastingen moeten niet doorgaan op den Naam van Stonden 

in Vrouwen die over de 55. Jaren zyn. Want gemeenlyk, zyn ’t eerder Bloed verliesingen, die haar 

wegens ziekten overkomen zonder eenige tyd beperking, en die ook daarom meest altyd 

bezwarende zyn, alzo wel als zyn die gene dewelke dat veele maanden blyven duuren, ja selfs veele 

Jaren, sonder eenig ophouden, gelyk als den Bloed-vloed van die Vrouw was, waar van dat in de 

Heilige Schriftuur werd gesproken, [p. 118] dewelke na een verdrietige twaalf Jarige Ziekte, 

wonderdadig door onsen Saligmaker is genesen. 

Deese ontlasting, moet om natuurlyk te zyn ten minsten drie ofte vier Dagen duuren, of op syn meest 

vyf of ses, en zig vermeerderen van het uur af datse begint, tot op de helft van dien tyd, en na maate 

verminderen of afnemen, tot datse geheelyk ophout. De Vrouwen, diese minder als drie Dagen, of 

meer als ses hebben, vaaren gemeenlyk zo wel niet als d’andere. De hoeveelheid van deese 

ontlasting, zo wy Hippocrates gelooven, in zyn Boek van de Ziekten der Vrouwen, moet in alles twee 

Heminen of daar omtrent, als de Vrouw gesond is : deese Hemina, was een maat der Ouden, die 

negen of tien Oncen hield: maar de Hoe veelte, nog den tyd op den welken de Stonden koomen, 

konnen niet net werden bepaalt; want sulks hangt geheelyk af van den Ouderdom van de 

Gematigdheid, van des lighaams Gewoonte, van het Land, van den tyd des Jaars, van de Manier van 

Leven, van d’Oeffening, en van veel meer andere dingen, welke dat veel toebrengen, tot de min of 

meer hoe veelte (quantiteit) van hare ontlasting, dewelke dat dikwils vertraagt of vervroegt werd na 

de verscheide gesteltenissen. 

Veelderly gevoelens zynder onder het Volk, over den aart van dit bloed, en in dien dat men 

verhaalde, alle de Vertellinkjens die men daar van doet, men zoude noit gedaan hebben. Veele 

Auteuren, die het gevoelen van Plinius hebben gevolgt, zeggen na hem, datter niet zo gedrogtelk is 

als dit bloed, of door syne uitwaasseming, of door syn enkele aanraking: de nieuwe Wynen worden 

der zuur [p. 119] van, de Zaaden wordender onvrugtbaar door, de Enten der Bomen sterven’er van, 

en de Vrugten vallen’er verdroogt door af; de jonge Planten werden daar door verschroeit, en den 

glans van de Spiegels verwelkt voor ’t gezigt, de Snede van’t staal verstompt, de fraayheid van’t Yvoir 
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gaat weg, de Byen sterven daar af, het Koper en het Yser verroesten aanstonds, en de Logt werd daar 

door besmet, nog zynder andere dewelke het daar voor houden, dat een Vrouw het zelve aan een 

Man in een koeke hebbende doen eeten, om tot een Minne of Liefkens kruid (Phyltrum) te 

verstrekken, ten einde om bemind te weesen, hy daar door is vergeeven geweest. Daar zyn Boeren, 

welke geloven dat een Vrouw die hare Stonden heeft, de jonge Beesten alleen maar met aan te zien, 

even als den Basiliskus, kan doen sterven. Daar zynder welke nog zo veele onwaarheeden daar van 

vertellen, dat het maar zoude tyd verlies weesen omse te verhalen. Indien het Vrouw-volk wist, dat 

de Wys-geeren en de Genees-meesters, in ernst zo veele sottigheeden hebben gelooft, zy zouden 

reden hebben om’er meede te lachen; en indien dit alles waar was, zouden de Mannen wel vry meer 

als sy nu doen, het geselschap der Vrouwen vlieden; en als ik dit verhaal overleg, zo stel ik my voor 

d’uitwerpsels van een Moer, in een onbeschaamde, op het zwaarst door de Pokken besmet te zien. 

Dog men kan ligtelyk overhoopwerpen, door eene eenvoudige distinctie; welke is, dat het Stonde-

bloed van de Vrouw, wel kan hebben eenige van deese quade hoedanigheden, als het van syn 

natuurlyken stant is afgeweken, dog niet anders; want het verschild gemeenlyk op geenderley wys 

van’t gene dat in [p. 120] ’t over ge des lighaams is van de Vrouw; en by aldien datmen eenige 

verandering in syn weesen, en zyn couleur merkt, sulks komt alleen uit eenig by mengsel van eenige 

ontlastingen van de Moer, welke het meede sleept, en van eenig verblyf, dat het heeft gehad in de 

holligheyt van dit Deel, wegens de gesteltenis des lighaams van de Vrouw, welk het somtyds belet 

om uit te loopen zo ras als het uit zyne Vaten is uitgegaan. Daarom so is het liever volgens de leer van 

Hippocrates, dewelke in het Eerste Boek. van de Ziekte der Vrouwen, ons zeer wel heeft verklaart de 

eigenschappen dewelke het Stonde-bloed natuurlyk in de gesonde Vrouwen moet hebben. Procedit 

autem sanguis velut a victima, & cito coagulatur, si sana fuerit mulier. Dit bloed zegt hy, is gelyk aan 

dat van een Offer-beest, en het stremt terstont, indien dat de Vrouw gesond is. Nu zo weet men, dat 

het een kenteken van een goed bloed is, zig schielyk te stremmen, en dat van de Offer-beesten zeer 

schoon was; om dat men niet uitkoos als de gezondste Dieren, om tot de Offerhanden te dienen, 

welke d’Oude deeden. Het zelfde zegt ook Aristoteles, op deese wyse: Het gene datmen 

Maandstonden noemt, gaat uit, en gelykt na het bloed van een Beest, dat men gedood heeft. 

Weinige hedensdaagse zynder welke niet geloven dat dit Bloed van des Onderbuiks en Zaad-Slag-

Aderen (Arter. Hypoastr. & Sperm.) komt, dewelke den Bodem van de Moer bevogtigen; maar als 

het‘er op aankomt om vast te stellen door wat voor een deel het bloed zyn loop neemt, is het aldaar, 

alwaar dat niemand in over een stemt. D’eene willen dat het komt van [p. 121] den grond van de 

Moer, en andere dat het koomt van de Schede. De vermaardste hedensdaagse Ontleders zyn van 

gevoelen, dat de Stonden der Vrouwen zig natuurlyk zuiveren door den boodem van de Moer, en 

niet door zyn Schede, want men moet toestemmen, dat de Vrugt syn voedsel niet neemt geduurende 

al den tyd dat het is ingesloten, door eenigen anderen weg als door de Moer; en d’ondervinding doet 

zien, dat de stoffe van den Kraamvloed die na de verlossing volgt, geen anderen weg heeft om uit te 

gaan. De van een snydingen der Vrouwen in de kraam gestorven hebben de hardnekkigste overtuigt. 

Higmorus, is’er van overtuigt door syne eige ondervinding; Hy versekert ons, dat hy in veele Vrouwen 

heeft aangemerkt in den tyd van hare Maanden, dat het inwendige Vlies van de Moer was geplooit, 

en ongelyk door kleine Puistjens, of Verhevendheidjens, dewelke dat de Monden der Vaten maaken, 

waar uit dat de Maand-stonden druipen. Rodericus à Castro versekert, dikwils in de Vrouwen met 

een verslapping der Moer gequelt, te hebben gesien, dat het bloed zienlyk uitzypelde uit syn 

inwendigen Mond, het welk Vesalius zegt, ook gesien te hebben.  

So verhaald ook Mauriceau, de geschiedenis van een Vrouw, die te Parys was gehangen, om datse 

haar Kind had verdaan, in den tyd datse met der daad hare Stonden had, en dewelke dat hy daar na 
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op den 12. January 1672. In de tegenwoordigheid van syne Confraters ontleede. Men zag, (zegt hy,) 

klaarlyk in deese Vrouw, het tegendeel dat Primerosius, in’t I. Boek van de Ziekten der Vrouwen, en 

Columbus in’t VI. Boek van syn Ontleedk. Zeggen. 

[p. 122] Want de geheele holligheid van den Bodem der Lyf-moer was overstreken met kleine 

kruimels van geronnen bloed, en syne Vaten waren veel dikker als die van den hals, en al meede vol 

geronnen bloed na de monden toe welke dat het in den grond der Moer niet spogen.  

Eindelyk zo isser ten alderminsten met deese waarheid te stellen, geen plaats meer om de 

Miskramen te vreesen, om dat de Natuur dikwils zoude doen, dat syn Dienaar menigmalen is verpligt 

om te doen, door de hulp van ’t Ader-laten, uit vrees voor de verstikking van de Vrugt, door de veelte 

van Bloed, en zyn het meerendeel der Genees-meesters getuigen, datmen om de bloedryke Vrouwen 

hare Kinderen den vollen tyd uit te doen dragen, men haar moet een Ader openen, om den hoop te 

verminderen. 

Met zeer veel oordeel werpt men teegen, dat zo de Stonden zig ontlasten door de Moer onder het 

zwanger zyn, so moesten alle die daer mede gequeld waren, altyd miskramen.  

Op deese Tegenwerping kan men antwoorden met te seggen, dat als de Stonden niet sterk loopen, 

en niet uit druipen door dit deel der Moer, welke dat geensins aan den Koek raakt, zo behoefde 

daarom de Vrouw niet zekerlyk te misvallen. 

Maar zo de ontlasting groot, en de uitgudsing des bloeds ongemeen is, en dat hetloop uit de Monden 

der Vaten de welke dat zig onder den Koek openen, is het zeker, dat het zig zal los maken, dat het 

Kind niet langer kan leven, en afscheidende, dat de Vrouw zal moeten miskramen.  

[p. 123] Wanneer dat wy staande houden, dat de Stonden der Vrouwen zig natuurlyk moeten 

suiveren door de Moer, en niet door de Schede, zo willen wy daaorm dit laatste deel niet geheel 

buiten sluiten: wy onderstellen dat sulks op deese wys moet geschieden, in al den tyd dat de Natuur 

ordentlyk handeld: want de ondervinding doet zien, dat als se buiten ’t spoor is, sy de Stonden door 

de weegen van den Stoel-gang en de Pis; somtyds door de Oogen, en door de Ooren; zelfs door het 

Tand-vlees, en door de Mammen, of door ander wegen doet uitloosen, gelyk als zal blyken door de 

voorbeelden, welke dat wy terstont zullen verhalen. Waarom souden men onnuttelyk ontkennen 

datse somtyds niet door de Schede zouden komen, by de ongesteltheit van de Natuur; vooral, 

mitsdien dit deel het alder naast is by de Moer,en dat een groot getal van Bloed-vaten ontfangt, 

dewelke aan deese uitstorting komen te voldoen. Men kan selfs versekeren, dat de Vrouwen dikwils 

zig door deesen weg en deese Canalen suiveren, onder’t zwanger gaan, zonder datse eenigsins daar 

door syn overlast. 

Kerkring verhaalt twee ongemeene Voorbeelden van twee Vrysters, by welke dat zig de Stonden 

ontlasteden door gants onnatuurlyke wegen. Het eerste is van een Jonge Dogter welke dat zig in de 

regter hand had gesneeden, in de Hand-palm Spier (Musc. Thonar) die onder den duim is; sy sloeg 

deese wond geen agt; en hieuwse voor een kleinigheid: dog de quaal vermeerderende, heeft sy 

verpligt geweest, om veelderley zalven te gebruiken, die niet anders deeden, als deselve slimmer te 

maken; sy nam haar toevlugt by de Heelmeesters, en sy deeden alles wat sy [p. 124] konden, maar 

alle hunne zorgen waren tevergeefs; want de Natuur, die voor d’eerste maal een plaats tot den 

uitgang van het Mand-stondig Bloed zogt hebbende een opening door de hand van dit Meisje 

gevonden, hield aan om dus alle Maanden te loopen; ’t welk dat de Wonde belette om toe te gaan. 
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Dit arme Meisje knysde zig daar over, van dag tot dag, om datse niet anders had als hare armen om 

den kost te winnen, wyl dat sy een Bleekster was, en sig gehouden vond, om de handen veel in het 

Water te moeten steeken. 

Men deed zyn best om haar te geneesen; de Genees-middelen deeden zo veel, dat de Wond schier 

toe was, en datter byna geen bloed meer uitliep: Maar hebbende een zwaare Koorts gekregen, 

moestmen de Quetsuur daar laten; men lietse een Ader in den Arm om ’t geweld der Koorts wat tot 

bedaaren te brengen. 

De Wond, welk dat zig met Vel begon te dekken opende zig als te voren, en het bloed, nam weer 

daar door syn uittogt. 

Siende datter niets was te doen, om het te doen ophouden, zo rade men aan dit Meisje, na dat haar 

de Koorts had verlaten, om geduld te hebben; Men deed haar verstaan, dat deese bron niet moest 

werden opgehouden; Dat de Koorts daarom alleen was gekomen, om dat men het had willen 

opdrogen, dat het misschien zou gebeuren, dat dit Bloeden van selfs zoude ophouden, en dat het 

synen gewonen loop zoude nemen, en dat het Trouwen het beste Genees-middel was, enz. 

Men heeft nu een Dogter gesien, by welke de Stonden door de hand liepen, nu gaat men spreken van 

een andere, [p. 125] welke dat deselve had uit den top van’t hoofd: dit was een Meisje van vyftien 

Jaren, hare stonden namen haren uittogt door den kruin van’t hoofd, liever als door de gewone 

weegen; Als syse had, liep het bloed in zo grooten overvloed, dat een vierdubbelde Servet daar van 

door-nat was. 

Sal men sig hier niet verwondern, over een ongesteltheid als deese was, en niet versteld staan te 

zien, de verborgene weegen welke de Natuur zomtyds neemt? 

Sy wil zig ontlasten van overtollig bloed, dat haar lastig valt; Sy vinden de gewoone wegen bezet of 

besloten; zy maakt een Fontein, op den kruin van’t Hoofd, waar door sy dit onnut bloed uitdryft; mag 

men wel iets verbasender en wonderbaarlyker aanschouwen? De Genees-middelen, gelukten beter 

in de genezing van deese, als voor de andere: want in min als drie Maanden was sy gantselyk 

geneesen, en het bloed nam zynen gewonen weg weder. 

De grootste swarigheid, die men ontmoet in deese stoffe, dat is, om wel te konne uitleggen de 

oorsaak van deesen beurtling en vloed: de Schryvers brengen verscheide redenen by. De Navolgers 

van die geen welke aan de beweegingen van de Maan alle de voornaamste uitkomsten toeschryven, 

is niet klein.  

Sommige Genees-meesters, een groot getal Nieusgierige, en by na alle de Sterre-kykers schryven aan 

de kragt van deese Planeet, den Eb en Vloed van den Oceaan, de Ramingen (Crises) der Ziekten, en 

de oorsaak der Maand-stonden toe. Sy willen datter hier beneden niets gebeurd, het welke niet 

afhangt van desselfs bestuuring, dat eindelyk deese ontlasting van bloed, zig ordentlyk zig alle 

Maanden doende, aan hare [p. 126] wetten moet onderworpen zyn, aan hare eigenschappen, en aan 

haar bediening: dit is het dat geloof heeft doen staan aan dit Vers.  

Luna Vetus Vetulas, Juvenes nova Luna repurgat. Dat is: De Oude Maan suivert de Oude, de Nieuwe 

de Jonge Vrouw-luyden. 

Maar de zodanige welke de oorsaak deser zuivering aan de Maan toe-eigenen, zyn een Zots-kap 

waardig. Want wat overeenkomst isser dog tussen de Maan, de welke zo ver van ons af is, en deese 

beurtlinge ontlasting. Want indien de Maand tyden den regel waren van de Suiveringen, zo zouden 

alle de Vrouws Personen van den selfden ouderdom, van deselfde gematigtheid, van ’t selfde Climaat 

hunne Maand-stonden op den selfden dag hebben.  
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Dat nogtans stryd tegens de ondervinding, wyl dat d’eene den dertigsten, de ander den twintgisten, 

weer andere den vier en twingsten, en voorts na mate haare Maand-suiveringen hebben.  

Galenus het II. Boek van het zaad, en in’t XIV. van’t gebruik der Deelen, zegt, dat de suiveringen der 

Vrouwen uit haar zittend leeven ontstaan, omdat se zo zwaren werk niet doen als de Mannen. 

Andere als Hippocrates en Aristoteles voegen‘er by, dat de Vrouwen van een vogtiger gematigtheid 

zyn, en kouder als de Mannen, en dat se dus meer bloeds maken; dat den overvloed d’oorsaak is van 

de Stonden: [p. 127] sie daar het gevoelen der voornaamste Genees-meesters van de Oudheid. 

Waarom zegt men dat de Vrouwen geboren zyn, voor de rust en om’t huys te bewaren? Ziet men 

niet alle dagen Vrouwen met zwaar werk beladen, gelyk alle die arme Boerinnen dewelke arbeiden, 

zonder vergelyking, zo veel als de Paarden doen. So men wil op klimmen tot de Historien van 

d’eerste tyden, men zal daar Vrouwen vinden zo dapper als de Mannen, en die alle de moeylykheden 

van den Oorlog hebben uitgestaan, als de Amazonen, en de Vrouwen van Sparta; Dus zo is al datmen 

zegt, van de koude en vogtige gematigtheid der vrouwen, dewelke toebrengt om meer bloeds te 

maken, een gevoelen, waar mede men zig niet moet ophouden; want om zig te bedienen van het 

Woord Gematigtheid (Temperamentum) hoe veele Vrouwen zynder niet wel, welke tonen van een 

warme en vogtige Gematigtheid te syn? Of geschied de Door-waasseming (Transpiratio) zo wel niet 

in de Vrouwen als in de Mannen? Ook zo moet men niet geloven, gelyk zommige Ouden hebben 

gezegt, dat de twede en derde Koking min volmaakt by de Vrouwen, als de Mannen is, en dat sy 

meer overvloedigheden voortteelen, als de Mannen; is het niet deselfde Warmte, in beide de 

Kunnen, dewelke het hare toebrengt tot de Verdouwing (Digestio) tot de Doorzyging der Vogten en 

tot de Doorwaasseming. 

Daar syn Auteuren, welke zeggen, dat de Suiveringen ontstaan van een zonderlinge Gist van de 

Moer, welke dat een tyd lang zonder werking blyft, en die een Maan nodig heeft om het bloed te 

doen gisten; en dat dat de oorsaak is, van de Stonden. Maar voor [p. 128] dat wy tot den uitleg van 

dit Verschynsel (Phenomenon) treden, was’t nodig dat zy eerst de weesentlykheyt van haar Gist 

beweesen, en niet dat zy het onderstellen.  

En by aldien dat zy onredelyk genoeg zyn om hardenkkiglyk de stelling van deese Gist staande te 

houden; So bid ik de Voorstaanders van dit gevoelen om te zeggen waar van daan de Moer het 

ontfangt? Welk dat dog den aart van deese Gist, of dat Zuur-deessem is? Of het Scherp, zuur, of zout 

is? Waarom, het zig niet openbaard als alleen tegens dien tyd? Waarom; wyl dat het zig vermengt 

met het bloed van de Moer, het geen ontsteltenis in het bloed maakt, het wel dat in d’andere Deelen 

van de Moer omloopt? Het welk dat zoude moeten geschieden. 

Ten laatsten datse ons eens seggen, wat dat’er van deese Gist komt in de Oude Vrouwen, waar datse 

blyft om niet meer te verschynen? Om nog een woord van deese Gist te spreeken; daar zynder welke 

dat hebben ondersteld, dat het bloed van de Moer zuur wierd door zyn verblyf. Andere spreken’er 

algemeener van, zonder yets te bepalen van zyn aart, als alleen dat het siltige en gistbare 

lighaamtjens zyn, bequaam om door hun overvloed, een gisting in de Bloed-vaten van de Moer te 

verwekken: dat de oorzaak is van de ontlasting van het overvloedig bloed. Maar inden het een zuur 

is, gelyk als men wil, zoude het bloed van de Moer zig konnen stremmen: dus zo was’er een 

onsteeking te vreesen, en misschien het Vuur (Gangraena): verders zou dit mengsel van zuur by het 

bloed van de Moer, dat zig in de Zwangere [p. 129] Vrouwen niet ontlast, een zeer quaad voedsel 

voor de Vrugt zyn. 

C. Bontekoe, Raad en eerste Genees-meester van Keur-Brandenburg, en Hoogleeraar te Francfort aan 

den Oder, in een syner Werken, welke ik in’t Frans heb overgest, Getituleerd Nieuwe elementen der 
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Medicynen, dat te Parys is gedrukt in het Jaar 1698. spreekt rakende d’oorzaak der Stonden op deese 

wyse, 

Men moet dan weeten (zegt hy) dat het Kind moet gevoed werden aldaar terwyl dat de Vrouw 

zwanger is; en dat ten dien einde het Voedend Zap daar aan moet toegebragt werden, het welk dat 

niet konde geschieden, als door de Slag-aderen, en by gevolg dat de Slag-aderen, dewelke dat in de 

Moer zyn, eenige verdeelingen van Takjens moeten voortbrengen, en in de Nageboorte uitstorten, 

dewelke gemeenschap hebbende met de Takken die van den Navel-streng af komen, en zig in veele 

Takjens verdeelen, den Koek maken. Men kan alle deese zaken gevoelig zien zeer by d’ontledende 

van Een-snyding. Daarom so is het dat’er een geduurigen aanwas van Slag-aderen in de Moer syn, 

welke dat zig vereenigen met de Slag-aderen en de Aderen die van het Kind komen door den Streng, 

en door het middel van het klierige weesen van den Koek, is’t gylig zap van het bloed des Moeders 

afgesonderd, en in de Navel-ader voorgestuuwt, die het brengt tot de Lever van het Kind, en van 

daar door syn gantse lighaam.  

De zaken alzo gestelt zynde, zo volgt’er, dat als een Vrouw niet zwanger is, en datter geen 

Nageboorte in de Moer werd gemaakt, die den uitwas van deese Slag-aderen ontfangt, terwyl dat 

deese uitwas zeer [p. 130] weinig is, zo storten deese Slag-aderen Bloed; en deese uitsypeling duurd 

tot dat deese verlangde Vaten zig intrekken, en dan so houden de Suiveringen op. Vervolgens deese 

Slag-aderen wassen de tweede maal aan, na de ten tyd van 25. of 30. daagen, en de Vrouw niet 

zwaar werdende, zo beginnen deese Slag-deren nog al weer bloed uit te geeven; en dit is de waare 

oorzaak van de Maand stonden. 

Want het was noodsaakelyk, dat deese uitwassingen of oppuilingen in de Slag-aderen van de Moer 

gebeurden, zonder welke de Nageboorte niet konde gemaakt werden, en ’t Kind zyn voedsel door en 

Navel niet zoude konnen krygen.  

Dit was ook een gevolg dat de Vrouwen niet zwanger werdende, deese ontlasting haar overkoomt, 

om dat dan de Slag-aderen niet zyn ondervangen door den Koek. Ook zo volgt daar uit, dat het nodig 

was, dat deese ontlasting alle Maanden gebeurde of daar omtrent, wyl dat deese ruimte van tyd 

noodzakelyk was, tot den aanwas van de Slag-aderen; en ’t is ook daarom om deselfde reeden, dat 

d’ontlasting maar vyf of ses daagen duurd, om dat het van noodzaake is, dat de Slag-aderen 

verminderen, na datse een zekere quantiteit bloeds hebben uitgestort. Ook zo openbaard zig deese 

ontlasting tegens het veertiende of agtiende Jaar, in dien selfden tyd, dat den baard zig by de 

Mannen begint te vertoonen, om dat omtrent dien tyd, alle de leeden des lighaams haar volle beslag 

hebben, en dat de Moer in het byzonder alle syne afmeetingen, die haar noodig syn, heeft 

verkreegen, omse toe te brengen tot d’uitbreiding van de Leedematen [p. 131] des Kinds, en om daar 

aan een woonplaats te beschikken. 

Om deese reeden, zo is het ook dat de zwangere Vrouwen hare Maand-suiveringen niet hebben, om 

dat de Slag-aderen der Moer gesloten zyn, door de Nageboorte; ofzo’er eenig klein takje van een 

Slag-ader is, dat niet gesloten is, zo gebeurd het niet selden datse Stonden hebben, hoewel datse 

zwanger zyn. De Vrouwen die hare kinderen zuigen hebben haare Stonden niet, om dat het Kind veel 

voedsel verslind; zo dat deese Vrouwen het genoegsaam voor haar selfs van doen hebben, en by 

gevolg zo geschied’er geen opswelling der Slag-aderen: of by aldien dat sy sterk genoeg zyn, dat 

deese Slag-aderen zig konnen verlangen, zo koomen haare Stonden een of tweemaal en sy werden 

zwanger. 

Eindelyk als een Vrouw tot den Ouderdom van 48. of 50 Jaaren is gekomen: en dat de Wortel-vogt 

(Humid. Radical.) begint uitgeput te werden, alle aanwas dan ophoudende, soo werden sy 
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ontvrugtbaar, en hare Slag-aderen zig niet meer konnende verlangen, hebben sy geene Suiveringen 

meer. Dus is het dat de naauwkeurigste Phaenomena der Stonden zig zien uitgelegt, zonder toevlugt 

tot de Maan ofte by een Gisting te neemen. Men moet alleen hier maar by voegen, by ’t geen dat wy 

gesegt hebben, dat, ’t welk de Ouden zeer wel hebben bedagt, alleen dat men’t den Gyl moet 

toeschryven, ’t geen dat sy van ’t bloed hebben gesegt. Want het is seeker dat een Vrouw etende 

ende drinkende, niet allen zo veel Gyl maakt als voor haar voedsel, en voor haar aanwas, in een 

volslaagen gesondheid [p. 132] te blyven, nodig is; maar zy hoopt nog al meer by een; zo dat de 

Vaten te vol Zap zynde, de Borsten opzwellen, en de Moer zig ter voortteeling schikt, ’t welk niet 

geschiedende, zo is het noodzaaklyk, datter alle Maanden een verlies geschied, welke die van de 

Suivering is; of zo die niet koomt, blyven de vaaten te vol, en als dan geschied’er geen losing, het zy 

door de Suiveringen, het sy door de Voeding van het Kind in de Moer geformeert, of ’t zy om te 

zuigen na zyn geboorte: de Vrouwen bevinden zig dan zeer log en als overlaaden door alle de Vogten 

en Zappen; zodaanig dat deese volheid een algemeene zamenperssing in ’t gantse zamenstel 

veroorsakende, het bloed somtyds door de Neus, zomtyds door de Long, te mets door de Oogen 

uitberst: ’t welk dat juist geschied op den tyd dat sy hare Suiveringen door de gewoone plaats 

moesten hebben.  

Alle deese uitwerkselen, syn dan niet voortgebragt, als om dat de Maag meer Gyl maakt, zo wel voor 

de voeding des Lighaams, als om syn aanwas. En het welk dat doet sien, dat de saaken dus staan, is, 

dat alle de bevrugte Vrouwen, welke dat volkomen gesond zyn, meer honger en dorst hebben, en 

datse gevolgelyk meer voedsel moeten hebben, het welk dat ook aan de Vrouwen dewelke dat haare 

Kinderen zuigen, gebeurd. Want in dien dit niet op die wyse was, soo was het onmogelyk dat de 

Vrouwen zonder zwak of maager te worden, selfs zonder te sterven alle Maanden een soo 

aanmerklyk verlies, of het zuigen van hare Kinderen zouden konnen uitstaan. 

Hier uit blykt het dat het Maand-stondig bloed, geen [p. 133] vuil uitwerpsel is, nog een bedorven 

bloed, en nog veel minder een zeer quaadaardig bloed, gelyk als veele Menschen zig inbeelden, 

sijnde het stipt van den zelden aart als het geen dat door het overige lighaam omloopt; of zo het 

gebeurd, dat het van een quaade, hoedanigheid is, dat het een quaade reuk heeft, of dat het eenige 

quaadaardigheid heeft, sulks moet uit een ziek-agtige oorsaak afdaalen. Maar ’t is niet min 

waaragtig, dat indien een Vrouw ter dier tyd bevrugt raakt, haar kind daar van niets quaads heeft.  

En zo men ons wil voorwerpen, dat de Vrouwen die hare Suiveringen hadden in’t Oude Testament als 

onreine en besmette wierden gehouden, zullen wy antwoorden, dat men teegen ons gevoelen niets 

kan besluiten, om dat zeer veele saaken in dien tyd op een heel andere wys als se nu zyn, waaren. By 

voorbeeld, veel Spyzen die thans bekend zyn tot een goed gebruik te weesen, gingen als doen voor 

quaad door, welke quade hoedanigheid niet was in de Spysen, maar by de Menschen, welker sonden 

nog niet waaren vrygekogt door ’s Weerelds Heyland. Want by aldien dat de Spysen waaren kwaad 

geweest door sig selven in dien tyd, soos souden sy het nog zyn; en God selfs zouse aan de Menschen 

niet als een goed voedsel konnen voorstellen.  

Ook zo moet men wel overleggen dat deese Oude wetten over de reinigheit of d’onreinighed, van 

dat slag zyn welke de Profeet niet schroomt om Lastige Gebooden te noemen. Kort om; het is een 

grote dwaaling om toevlugt tot Gods Woord in natuurlyke [p. 134] Stoffen te neemen, of gelyk als 

men zegt in geheel natuurlyke verschillen: om dat God aan den Mens de reeden heeft gegeeven om 

zulk slag van wysgeerige Voorstellen te beslegten, en de heilige Schriftuur voor ’t geene dat den den 

Gods-dienst raakt. Dien wysen Beschicker aller dingen, niet hebbende gewild dat zyn Godlyk woord 



209 
 

zoude dienen om Wysgeeren en Genees-meesters te maaken, maar dat het eeniglyk tot behoud en 

Saligheid der Menschen moest dienen, om haar waare geloovige te maaken. 

Dog alhoewel dat het Maan-stondig bloed een loflyk bloed is, zo moet men niet gelooven dat het 

bekwaam is om de Vrugt te voeden, of dat de Vrouwen daar van konnen werden gevoed: in 

tegendeel de Vrugt is gevoed door den Gyl in den Vuik van syn Moeder,gelyk als het is na sijn 

geboorte. Het welk dat zig aan toont, om dat het bloed onbequaam is om te voeden, en om dat de 

Slag-aderen van de Moeder en de Aderen van het Kind niet zyn inde Koek ’t zaamen gevoegt door 

een onmiddelyke saamen voeging; en by gevolg, gelyk al de Moeder geen bloed ontfangt van het 

Kind, zo ontfangt ook het Kind sulks niet van de Moeder. Maar gelyk het bloed van’t Kind door de 

Slag-aderen van den Navel uitgaat om in den Koek gebragt te werden, en dat het door de Navel-Ader 

wederkeerd in de Leever, en vervolgens in het hart van het Kind; zo is ook het bloed van de Moeder 

door de Moer Slach-aderen gedragen in de Nageboorte, en keerd weer door de Aderen, terwyl dat 

de Gyl door de Koeks-klieren is afgescheiden, en dat het aan de vrugt door de NavelAder is 

toegebragt [p. 135] alwaar ’t zig vermengt met het bloed dat na de Leever, der Vrugt weeder keerd, 

en vervolgens door zyn gantse lighaam. Het welk dat men kan aan toonen by een Ontleed-kundige 

van Een-Snyding door middel van Inspuytingen.  

Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti: si non, his utere mecum 

Dat is. 

Weetje wat beeters, deel het meede: 

So niet, wees dan met dit te Vreede 

EINDE 

 

 

 


