
H. PANTELEIMON VAN NICOMEDIA, GENEESHEILIGE 

G.DeMunck 

Lezing gehouden op het Voorjaarscongres van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux te Harderwijk op 6 april 
2002. 

Het levensverhaal en de marteldood van Panteleimon zijn 
ons vooreerst overgeleverd vanuit het Grieks, waar verschei
dene plechtige lofredenen zijn uitgesproken ter zijner ere, 
die getuigen over de bekendheid van zijn eredienst. Boven
dien zijn over Panteleimon geschriften gekend in het Ara
bisch en Georgisch, naast Armeense en Coptische vertalin
gen. 

Panteleimon werd als Pantaleon geboren uit een 
bemiddelde familie (zijn vader was senator) in Nicomedia 
(het huidige Izmit). Deze hoofdstad van Bithynië, gelegen in 
het noordoosten van Klein-Azië werd in 264 vóór Christus 
gesticht door Nikomedes I. De stad ontwikkelde zich tot 
grote welvaart onder keizer Diocletianus die Nicomedia tot 
hoofdstad van zijn rijk maakte. 

De vader van Panteleimon, Eustorgio, was een hei
den, zijn moeder, Eubula, was christen. Alhoewel hij door 
zijn moeder werd opgevoed in christelijke zin, was hij niet 
gedoopt. Aangezien zijn moeder zeer jong stierf, werd hij 
verder door zijn heidense vader opgevoed. Hij genoot een 
degelijke klassieke opleiding en werd toevertrouwd aan de 
beroemde geneesheer Eufrosinus om er het beroep van arts 
te leren. 

Reeds vlug verwierf hij als arts een zekere faam wat hem uiteindelijk 
leidde tot bij het keizerlijk hof, waar hij lijfarts werd van keizer Maximianus Gale-
rius, mederegent van Diocletianus, met de titel van Caesar (243-316) (1). 

Afbeelding 1 
H. Panteleimon 

Icoon (20"> eeuw) - Kreta 

Een christen die verborgen leefde uit vrees voor vervolging, Ermolao, 
lukte het het vertrouwen van Panteleimon te winnen en uit deze ontmoeting 
groeit een totale ommekeer in het leven van deze laatste. Ermolao leert hem dat 
God als dokter verheven is boven Eskulapios of Hippocrates, dat geneeskunde 
de heling is van de ziel en dat alleen het geloof bij machte is genezing te bren
gen. Zo vond hij op een dag, tijdens een wandeling in het veld, een dood kind 
dat door een giftige slang was gebeten. Om de macht des Heeren te beproeven, 
beval hij aan het kind in de naam van Jezus gezond op te staan en aan de slang 
om aanstonds te sterven. Ogenblikkelijk geschiedde het dubbele wonder. 

Dit was voor Panteleimon het bewijs van de kracht van het gebed, 
zoals zijn leermeester Ermolao het hem had voorgehouden. Hij liet zich dopen 

(1) In het Archeologisch Museum 
van Firenze bevindt zich een gou
den munt van 10 aurei die op de 
voorzijde de portretten draagt van 
Diocletianus en Maximianus tegen
over elkaar. Op de keerzijde is de 
afkorting CCSS vermeld (consuli-
bus), wat verwijst naar het derde 
consulaat van Diocletianus en het 
eerste consukaat van Maximianus. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 51 Nr. 103 2002 5 



H. PANTELEIMON VAN NICOMEDIA, GENEESHEILIGE 

Afbeelding 2 
H. Panteleimon 
Icoon (19" eeuw) - Kreta 

en slaagde er ook in zijn vader Eustorgio te bekeren, die later als christen 
stierf. 

Zijn succes als genezer bezorgde hem een steeds groter kliënteel. De 
genezing van een blinde door op diens ogen een kruisteken te maken, gaf 
aanleiding tot het openbaar maken van zijn bekering maar betekende 
tevens zijn doodvonnis. Het riep de afgunst en jaloersheid op bij andere 
geneesheren. 

De blinde moest verschijnen voor de keizer. Zijn getuigenis, ten gunste 
van Panteleimon deed deze laatste in de gevangenis belanden. 

Om de keizer te overtuigen stelde Panteleimon een godsoordeel voor 
door een verlamde te doen genezen door de machtigsten van de heidense 
priesters en geneesheren. Alhoewel Panteleimon er als enigste in lukte de 
zieke te genezen, had het mirakel geen enkel gunstig gevolg en overtuigde 
het de keizer allerminst. 

Het martelaarschap van Panteleimon 

Het enige resultaat was een reeks van zeven folteringen waaraan de heili
ge vervolgens werd blootgesteld, doch waaraan hij steeds ongedeerd ont
kwam. 

Eerst werd hij op een St.-Andreaskruis gebonden en door twee beulen 
gefolterd met brandende fakkels (of om verscheurd te worden met ijzeren 
klauwen, volgens een andere bron). 

Vervolgens werd hij ondergedompeld in een ketel kokend lood. 

Wanneer ook dat niet hielp werd hij in zee geworpen met een molen
steen om de hals, maar Christus bracht hem al wandelend op het water terug aan 
land. 

Daarop werd hij in een leeuwenkuil geworpen maar de wilde dieren 
vleiden zich neer aan zijn voeten. 

Bij een volgende foltering werd hij gebonden op een tandradwiel, doch 
dit vloog aan stukken en doodde 500 omstaande heidenen. 

Als zesde foltering werd hij met beide handen boven het hoofd gena
geld aan een paal (of olijfboom) vastgebonden en zo gefolterd. Vandaar de 
bescherming door hem verleend aan hen die lijden aan schele hoofdpijn of 
migraine. 

De keizer bleef onberoerd bij deze wonderbaarlijke gebeurtenissen. 
Hetzelfde kon niet gezegd worden van de menigte die bij de folteringen aanwe
zig was en zich in groten getale bekeerde. 

Intussen liet keizer Maximianus zich door Panteleimon inlichten over 
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zijn bekering en kwam hij zo te weten wie hem naar het christelijk geloof had 
geleid. Zonder de bedoeling hem te verklikken, maar eerder om hem in een gun
stig daglicht te stellen, vertelde Panteleimon over zijn leermeester Ermolao en 
nodigde hem uit bij de keizer. Ermolao verscheen voor de keizer met twee met
gezellen, Ermippo en Ermocrate. De drie christenen werden onderhoord, gevan
gen genomen en onthoofd. Deze drie martelaren werden eveneens op de kerke
lijke kalender ingeschreven. 

De folteringen van Panteleimon namen eindelijk een einde wanneer de 
keizer, na te hebben vastgesteld dat de voorgaande folteringen vruchteloos 
waren, hem veroordeelde tot de onthoofding. 

Na een laatste gebed, waarbij de heilige vergiffenis vroeg voor de eigen 
zonden en die van zijn vervolgers en beulen, hoorde men een stem uit de hemel 
die zei hoe zijn smeekbeden werden verhoord en bekend maakte dat zijn naam 
niet meer Pantaleon maar Panteleimon (navxeÀ.eTi(xa)v) zou heten, d.w.z. hij die 
medelijden heeft met iedereen (de «Allerbarmer»)-

Tenslotte werd Panteleimon onthoofd, echter niet zonder dat er zich 
opnieuw een mirakel voordeed. Bij een eerste poging boog het zwaard van de 
beul krom voordat het hem trof en uit zijn hals (of romp) vloeide melk met 
bloed (2). Niettegenstaande het keizerlijk bevel het lichaam van de heilige te ver
branden lukte het de christenen zich meester te maken van het dode lichaam en 
hem waardig te begraven in een grafkelder buiten de stad gelegen, dicht bij de 
plaats van zijn dood en behorend aan een zekere Adamanzio. 
De uitvoering van de marteldood zou op 27 juli hebben plaatsgehad (3). 

De cultus van de anargyroi 

In de cultus van de anargyroi zijn vier grote oorzaken en motieven te onderschei
den: 

1. De sociale ellende van de bevolking waarbij artsen zonder ereloon werken uit 
christelijke naastenliefde. 

2. In de 3de eeuw konden cultussen van heidense goden zoals Asklepios, Dios-
corides en Iris Medicea slechts uitgeroeid worden door er geneeskundigen 
tegenover te zetten. 

3- Ziekte was een uiting van zondigheid en net zoals Christus genazen de 
geneeskundigen zonder geneesmiddelen de zieken. Hierdoor bekommerden 
zij zich niet alleen om het lichamelijke maar ook om het zieleheil van de 
betrokkene. 

4. Door de verspreiding van de verering van de heiligen door relikwieën naar 
het westen toe, namen broederschappen medische faculteiten en barbiers en 
chirurgijns deze anargyroi over als schutsheiligen. 

De verering van de geneesheiligen gaat terug tot in de 4de eeuw en 
vindt zijn oorsprong steeds in het christelijk Oosten. Anargyroi uit het Oosten, 
meestal martelaars, worden steeds aangevoerd door Panteleimon. Indien hij 
wordt afgebeeld samen met Cosmos en Damianos staat hij meestal tussen beiden. 

(2) Hiervoor werd hij door vroedvrou
wen en zoogsters als schutsheilige aan
roepen. Het is dit bloed dat zich in de 
Panteleimon-ampullen bevindt. Op de 
vooravond van zijn feestdag op 27 juli 
zou zich het wonder voordoen waarbij 
de inhoud van de ampul vloeibaar 
wordt en de heldere kleur van bloed 
krijgt. 
(3) Het Martirologio Geronimiano ver
meldt daarentegen 28 juli, volgens de 
herziene lezing : Panteleimon a Nico-
media. Het is echter niet mogelijk deze 
herdenking te bevestigen met het Marti
rologio Siriaco van de IV* eeuw, dat 
een leemte vertoont over de periode 
van deze laatste dagen van juli. 
De Byzantijnse Synassarium anticipeert 
de herdenking van Panteleimon op de 
voorgaande dag 27 juli, zo ook de 
Palestijns-Gregoriaanse kalender van de 
Sinaiticus 34 (Xdc eeuw). 
In het Westen introduceerde Floro, vol
gens de traditie van het Martirologio 
Geronimiano, de herdenking van Pan
teleimon op de 28s,c juli met een lofre
de waarin Ermolao werd aangeduid als 
priester. Adone kopieerde de lofspraak 
van Floro en Usuardo kortte ze in. In 
het Martirologio Romanio vindt men de 
lofrede van Usuardo bijna ongewijzigd 
terug en wordt er verwezen naar 27 
juli. 

Ook de Sinassario Armeno en de Sinas-
sario Alessandrino herdenken Pantelei
mon respectievelijk op 27 juli en 13 
juli. 
Wel dient opgemerkt dat de Synassario 
van Alexandrino op 31 juli, een andere 
martelaar, Panteleimon kent, die niets 
te maken heeft met de gelijknamige uit 
Nicomedia, hoewel ook van hem 
gezegd wordt dat hij stierf door ont
hoofding tijdens de vervolging van Dio-
cletianus. Feitelijk werd hij gemarteld te 
Antiochië, de stad waarvan hij afkom
stig was en waar hij een hoge militaire 
functie bekleedde in de periode waarin 
zijn zoon, Isidorius van Antiochië, ern
stige en wrede folteringen onderging. 
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De Twaalf heilige anargyroi zijn: 

Panteleimon 
Damianos 
Kosmas 
Kyros 

Tryphon 
Anikeitos 
Thallelaios 
Samson 

(hoofdgeneesheer van Constantinopel) 
Johannes Mokios 
Diomedes (arts te Nicea) Ermolaos (Hermolaus) 

Ajbeelding 3 
12 heilige anargyroi 
(recto-ivrso) 

Afbeelding 4 
H. Panteleimon 
Basilica H. Panteleimon (Kreta) 
Fresco C/J'*' eemv) 

Maar ook... 

Sergius & Bacchus 
Christophorus 
Eugenius 
Auxentius 
Eustratius 
Mardarius 
Orestes 
Menas 
Viktor 
Vicentius 
Acyndinus 
Pegasius 
Aphtonius 
Elpidephorus 
Anemprodistus 

Azarias & Misael 
Kerykos & Julitta 
Marina 
Cyriake 
Barbara 
Pareskevi 
Thekla 
Katherina 
Irene 
Theodora (Myroblitis) 
Maria Magdalena & Anna 
Anastasia Pharmakolytria 
Photius & Anicetus van Nicodemia 
Thalelaus (arts te Medessa) 
Ananias 

De eredienst van Panteleimon 

De verering van het martelaarschap van Panteleimon als anargyros 
ontstond vanuit Bithynië reeds in de 4de-5de eeuw. Zowel in het Oos
ten als het Westen vinden we zeer vroegtijdige sporen van de ere
dienst van Panteleimon. 

In Constantinopel werd bij de overbrenging van de relikwieën 
van Panteleimon door keizer Justinianus in de 6de eeuw een kerk 
opgericht aan hem toegewijd en werd een Panteleimon-klooster in de 
Jordaanse woestijn gesticht. 

Tussen Chersonisos en Kastelli, op het eiland Kreta, staat de 
Basilica van de H. Panteleimon. 
Het betreft een drieschepige basilica uit de Byzantijnse tijd, die 
bovenop een vroegchristelijke kerk is gebouwd. Enkele restanten 
hiervan zijn in de zuidelijke muur ingemetst. 
De Byzantijnse kerk bezat tongewelven over de drie schepen heen. 
Na de ineenstorting van de gewelven is in de Venitiaanse periode het 
dak met puntgewelven hersteld. 
Eén van de kerkzuilen is opgebouwd uit verschillende kapitelen van 
de vroegere kerk. 
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De muurfresco's dateren uit de 13de eeuw: die op de apcis en de 
noordwand situeren zich op basis van stilistische kenmerken in 
de periode 1250-1260, deze van de zuidwand kunnen gedateerd 
begin 13de eeuw. Hierop staat links de H. Panteleimon afgebeeld. 
Verder zijn in de basilica verschillende 19de en 20ste eeuwse ico
nen van de H. Panteleimon opgehangen, zowel in de iconostase 
als tegen de noordmuur en waaraan een aantal ex-voto's zijn 
gehangen. 

Het leidt geen twijfel, deze basilica was reeds vroeg 
toegewijd aan de H. Panteleimon en deze verering wordt heden 
ten dage verder gezet. 

300 m ten oosten van Sugia (Syia - Kreta) in het zuiden 
van de Nomos Chania aan de Libische Zee werden in 1952 de 
resten van een andere vroegchristelijk basilica uit het midden van 
de 6dc eeuw opgegraven. Het betrof hier eveneens een driesche-
pige kerk die door twee zuilenrijen in drie schepen was ver
deeld. 
Twee cilindrische marmeren zuilen werden ontdekt van 2,06 m hoog en 32 cm 
diameter, waarvan één de inscriptie «T AHE I1ANTEAEHMQN BOH9I T» 
draagt. 

Op de grondvesten van een Romeinse villa bevindt zich te Keulen 
sinds de 9de eeuw een kerk ter ere van de heilige Pantaleon. In 957 wordt op 
deze plaats een Benedictijnenabdij gesticht door de Keulse aartsbisschop Bruno, 
broer van keizer Otto de Grote (936-973) en wordt aangevangen met de bouw 
van de Romaanse kerk, die op 24 oktober 980 wordt ingewijd. Abt Hadamar uit 
Fulda schenkt de relikwieën van de H. Pantaleon, die hij vanuit Rome heeft ver
worven, aan aartsbisschop Bruno. In de 12de eeuw werd de kerk met twee zij
beuken uitgebreid. 
Op het laatgotische koordoksaal staat de H. Pantaleon afgebeeld met de genees
middelendoos in de linkerhand, evenals op het cassettenplafond rechts achter
aan. De kerk werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en in 1962 
gerestaureerd. 

Naamvariaties 

In de loop der eeuwen werd de naam van Panteleimon in de Westerse wereld tot 
allerlei naamvariaties verbasterd. 

Gr IIANTEAEHMQN, Panteleimoon, Panteleimon 
Lat Pantaleo Medicus 
Fr Pantaleon, Pandelou, Pantaly, Plantaire 
It Pantaleone, Pantoleone, Pantalemone 
Sp Pantaleon 
Eng/Duits Pantaleon, Pantaleion, Pantelemon 

De voornaam werd dermate verspreid dat in de Comedia dell'Arte zelfs het per
sonage Pantalone ontstaat. 
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H. Panteleimon 

Icoon (20" eeuw) 
(Kreta) 
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Afbeelding 6 
St.Pantaleon, Köln 

De voorstelling in het Oosten en Westen 

De afbeeldingen van Panteleimon verschillen sterk in het Oosten en 
het Westen. 

In het Oosten wordt hij steeds als arts afgebeeld: een jonge man 
met mooie gestalte, baardloos, met kroeshaar, meestal met een lange 
rode mantel (martelaar) en met als voornaamste attribuut een vierkan
te of rechthoekige medicijnkist of -doos met of zonder deksel in de 
ene hand en een medicijnlepel in de andere hand (4). 
Deze afbeelding, waarbij de normen van de orthodoxe iconografie 
streng worden toegepast, wordt tot op vandaag door alle iconenschil-
ders aangehouden (5). 
Hoewel de verering in het Westen en Noord-Afrika reeds vanaf de 5dc 

eeuw plaatsvond, door de overbrenging van relikwieën, eerst naar 
Italië met voornamelijk Rome en Venetië, later tot in Frankrijk, Spanje 
en Duitsland, wordt hij hier meestal afgebeeld als martelaar met het 
martelaarskleed en de attributen van zijn marteling : de handen gena
geld op een olijfboom, het molenrad, de molensteen, een geplooid 
zwaard, ofwel als geleerde met baret op het hoofd en het urineglas 
voor het piskijken. 

De Byzantijnse arts-attributen worden in het Westen zelden afge
beeld. 

Vanaf de Middeleeuwen vinden wij Panteleimon bij de «veertien noodhelpers» of 
noodheiligen (quattuordecim auxiliatores). De verering van deze groep heiligen 
ontstond in de l4dc eeuw in Bamberg en Regensburg, toen deze streken bijzon
der zwaar getroffen werden door pest en sociale nood. 

(4) Quant au coffret ou boîte à médica
ment, très répandu et pour ainsi dire de 
règle dans l'iconographie byzantine et 
d'Europe orientale, carré ou rectangu
laire dans les icônes notamment, rond 
ou ovale dans l'art florentin, il est 
représenté tantôt fermé, tantôt ouvert. 
L'intérieur très caractéristique: il est 
divisé en plusieurs compartiments (de 
deux à douze) contenant des produits 
de couleurs. L'erreur serait de voir 
systématiquement dans le vase ou le 
coffret à médicament une allusion à la 
pharmacie et de considérer que celui 
des deux frères qui porte un tel réci
pient doit être ipso facto tenu pour 
figurant un apothicaire ou pharmacien 
et donc pour le patron de cette corpo
ration (Pierre Julien). 

(5) Na de val van Constantinopel (1453) 
weken veel iconenschilders uit naar 
Kreta, dat toen onder het gezag van 
Venetië viel en het iconencentrum van 
de Byzantijnse wereld werd. Sommige 
schilders reisden verder door naar de 
Dogenstad, waar een Griekse kolonie 
gevestigd was. 

Gewoonlijk bestaat de reeks uit de volgende heiligen : 

- Vitus 
- Christoffel 
- Dionysisus van Parys 
- Blasais 
- Erasmus : vg. de legende - bisschop van Antiochië - en martelaar onder Dio-

cletianus. 
- Achatus (of Acatius) : legendarische heilige, soldaat en martelaar onder Keizer 

Hadrianus) 
- Egidius : abt in de Provence, ca. 700 
- Cyriacus : martelaar te Rome, waarschijnlijk onder Diocletianus 
- Margaretha van Antiochië 
- Catharina van Alexandrie 
- Barbara 
- Joris met de draak 
- Pantaleon 

Als zodanig komen zij reeds aan het einde van de 13de eeuw voor, 
maar hun verering vond in de Duitse landen eerst algemeen ingang naar aanlei
ding van een verschijning, die de schaapsherder van het Cisterciëncer-klooster 
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Langhein in Oberfranken in 1445 zou hebben gehad. Op de 
plaats der verschijning werd de bedevaartskerk Vierzehn-heiligen 
in het aartsbisdom Bamberg gesticht, een Rococo-kerk van Balt-
hasar Neumann uit 1772. 

Buiten Duitsland komen de Noodhelpers in de kunst 
weinig voor. De Rooms Katholieke kerk te Jutphaas (Ned.) is in 
het bezit van een vroeg l6de eeuws altaarstuk der Veertien Nood
helpers, dat afkomstig heet te zijn uit de bedevaartskerk te Neun-
kirchen bij Würzburg. 

In oude missalen vindt men een Oratio, zelfs een hele 
mis, voor de groep. 

Paus Leo XIII schonk hen een eigen liturgische viering 
op 4 april. 

Iconografie 

Noord-Afrika en Midden-Oosten 
5dc en 6de eeuw : 
10de en 12de eeuw 
12de eeuw : 

Museum du Bardo d'El-Dejem : oudste afbeelding 
Katharinaklooster, Sinaï : iconen 
Doopkapel van Krak des Chevaliers, Syrië : 
muurschildering van de wonderen 

Afbeelding 7 
Medicijndoos 

Detail Rus. Icoon H. Panteleimon 
(19* eeuw) 

West-Europa : 
- 8ste eeuw : S. Maria Antiqua, Rome, fresco samen met Cosmas en 

Damianus 
- 9de eeuw : Academia, Kiev, icoon. 
- 10de eeuw : - Krypte van H. Crisogo, Rome : fresco (genageld aan 

olijfboom, kruisiging molensteen) 
- St.-Panteleon, Keulen (8). 

- l l d e eeuw : St. Angelo-in-Formis, Napels, fresco (geeft het gezicht 
terug aan een blinde, folterrad). 

- 12de eeuw : - Musée de Cluny : Byzantijns bas-relief. 
- Historisches Archiv Keulen : miniatuur in het Evan

gelieboek van de Abdij Sankt Pantaleon, Köln 
- Capella - Palatino, Palermo, mozaïek (bistouri) 

- 13de eeuw : Kathedraal Chartres : glasraam over leven en wonderen 
(1250) 

- 15de eeuw : - Bibliotheek, Clermont : miniatuur in Romeins 
brevarium (mirakel van opborrelende melk) 

- Kloosterkerk van de Dominicanen van Taggia (Ligurié): 
retabel 1'Annunciazone (Louis Brea, 1494) 

- l6de eeuw : - San Pantaleon, Venetië : genezing van een kind door 
P. Veronese (1857) 

- Delianova, Sardinië : retabel (medicijndoos) 
- Pinacotheek, Monaco, Duitse school 

- 17de eeuw : - Saint-Pantaléon, Troyes, glasraam in grisaille van Jean 
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18de eeuw 

Barbarat (1662) stelt St. Jan de Doper 
en St. Pantaléon 
voor als twee heiligen middenin een «Ten Hemel 
Opneming» die is verdwenen. 

- Kerk van Irrsdorf, Oostenrijk : houten beeld van 
Meinrad Gussenbichler (1717) (handen op hoofd 
genageld). 

- San Pantaleone, Venetië : 
schildering van Zanantonio Fumiani 
(genezing van een kind) 

- Vierzehnheiligenkirche, Oberfranken : (1772). 
- Meerdere kloosters en kerken op Kreta, Rodos en 

Cyprus zijn aan Panteleimon toegewijd 
- St. Pantaléon, voorstad van Autun (Fr.). 

Afbeelding 8 
H. Pantaléon 
Miniatuur (1140) - Hist. Archiv. Köln 

Verder bevinden zich : 

Relikwieën : o.a. in Amalfi - Arles - Lyon - Benevento - Borobia -
Brindisi - Compiegne - Cambray - Genua - Lucca - Lyon - Mechelen 
(?) - Milaan - Napels - Oviedo - Pamplona - Porto - Ravenna - Rome 
- Vercelli - Venetië - St. Denis - Verdun - Andechs - Buchhorn -
Petershausen - Salem - Unkel a Rhein - Weissenau - Zwiefalten. 

Panteleimon Ampullen (met bloed-melk wissel) o.a. in Bari - Lan-
ciano - Madrid (12) - Napels - Rome - Valle de Lucania - Venetië. 

Volksfeesten : Wilfingen b. Sackingen - Oberrotweil a. Kaiserstubel (met paarden-
processie). 
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Processievaandel 
St. Pantaleonkerk. Troves 

Afbeelding W 
Sainl-Pantaleon 
Voorstad van Antum U-'r.) 
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