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Prof. em. J. Lemli 
Zoals werd medegedeeld in het Bulletin 103 overleed plotseling erelid Pierre Julien op 9 maart 
2007 te Parijs. 
Hij was zeer geïnteresseerd in de iconografie van de heiligen Cosmas en Damianus en publiceerde 
hierover verschillende bijdragen 1 • 

1 n de publicatie "De Apotheker te Leuven" werd het schilderij met de heiligen van Lambert Blendetf 
(1677) afgebeeld en besproken door apr. P. De Becker2. Aangezien het doek vernield werd door 
het geallieerd bombardement op Leuven (12 mei 1944) was het niet bekend aan P. Julien. Derhalve 
zond ik hem op 15 februari 2007 een brief met de niet al te beste reproductie van het schilderij. 
Op 6 maart ontving ik het volgende schrijven van P. Julien. 

Pierre JULIEN 
24, rue Gay-Lussac 
F-75005PARTS 

Cher Professcur Lcmli, 

Paris, Ie 3 mars 2007 

Si j'ai quelque peu tardé à vous accuser réception de votre lettre, n'allez surtout pas 
croire que cc soit par manquc d'intérêt : c'est à cause des suites du décès de mon épouse 
survenu Ie 22 janvier, puis d'ennuis pulmonaires et pédestres qui m'ont fait hospitaliser huit 
jours. Votrc courrier me revigore ! Vous êtes un détecteur extrnordinaire comme j'aimerais en 
avoir beaucoup d'autres. Car Ie tableau de l3lendcfîn'est pas banal. 

D'abord c'est un tableau de corporation, c'cst-à--dire etroitemcnt lié à l'histoire 
profcssionnelle. 

Il se rattache aussi à l'histoïre hospitalière, puisque tel est Ie cadre duns lequel Je 
peintre a explicitement situé la scène. 

Qui plus est, il est jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, inconnu dans la 
littératurc spécifique sur Cómc et Damicn. 

Iconographiqucment, il fait immédialement penser au fameux tableau peint un peu 
plus tót par A. Frnncken pour les chirurgiens d'Anvers. Même réalisme impressionnanl en 
particulier, dont il y a pcu d'autres cxcmples. Voir la scie. Chez Frunckcn elle est à terre, une 
fois l'amputation opéréc, et on cxhibe Ic moignon. Chez Blenctcfl; c'est l'étape d'avant : Ie 
chirurgien commence à s'attaquer à l'opération. Je ne connais pas de figurution équivalente. 

Et je Ie répéte, JE N'AVAIS JUSQU'A PRESENT JAMAIS EU 
CONNAISSANCE DE CETTE <EUVRE. 

Mais voilà., ellc est tcllcment intéressante et à mes yeux importante dans l'histoîre 
iconographique des deux anargyres que je suis obligé de vous mcttre à contribution sur deux 
points: 

1) De que! ouvrnge (auteur, titre el références complets) est tirée la page dont vous 
m'envoyez la photocopic ? 

...,.,.... ' 
):'.-;)'.- J. ..,.,r"' 2) Quelle que soit la qualité de l'illlL~tration d'origine, il est certaînement possible 
A,..i, ._t· <l'en faire, par photo classique ou par l'un de ces procédés moderncs auxquels je n'entends 
,p~ rien, une reproduction convenable. Si vous pouviez vous en charger - à mes frais bien 

évidemment -, ce serail merveilleux. 

D'avance, cher Professeur Lemli, je vous remercic de ce que vous pourrez faire sur 
ces deux points. 

Soyez encore lëlicité de votre découvcrte et croyez à toute ma gratitude en même 
temps qu'à mon meillcur et bicn cordial souvenir. 

PS : S'il y avait rnoyen d'y pr(!jeler une vue convenable de ce tnbleau, ne mériterait-il pas de faire 
l'objet d'une brève présentation (quelques minules) à une rëunion du Cercle Benelux ou ail\eurs 7 Je la 
co~signerais volontiers a\'ec vous. 
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Op 1 O maart tijdens het schrijven van een antwoord op deze brief deelde collega G. Gilias me 
telefonisch mede dat ons erelid P. Julien te Parijs overleden was. 

Deze korte bijdrage over het bewuste schilderij moge een antwoord zijn op het schrijven van P. 
Julien met zijn vraag: "de faire une brève présentation à une réunion du Cercle Benelux". 
Collega Gilias was zo bereidwillig enkele foto's te maken van de afbeelding van het schilderij die 
bewaard wordt in het Stedelijk Museum van Leuven. 

Gegevens over het schilderij. 

De schilder van doek, Lambert Blendeff (Luik 1650-Leuven 1721 ), een leerling van B. Flémalle, 
was de officiële stadsschilder van de stad Leuven van 1677 tot 1682 en iconograaf van de 
universiteit vanaf 1682. Hij schilderde voornamelijk religieuze onderwerpen voor verschillende 
kerken te Leuven en andere steden. 
Voor het schilderij van Cosmas en Damianus ontving hij in 1677 vanwege het ambacht der barbiers 
en chirurgijns de som van 173 gulden. 
Het schilderij was bestemd voor het nieuwe altaar (1673) in de kapel van de H. Drievuldigheid in 
gebruik door het ambacht in de St. Pieterskerk. In augustus 1794 werd de hele meubilering van de 
kerk op bevel van de Franse overheid openbaar verkocht en het altaar bracht 24 livres op. Wie de 
koper was is niet bekend3

• 

Het schilderij is blijkbaar terecht gekomen in het Drutius College. In 1805 werd het College 
aangekocht door de stad Leuven en werd er het Vredegerecht, de Kamer van Koophandel en de 
Academie voor Schone Kunsten in ondergebracht. 
Het schilderij (223 x 148 cm) werd er bewaard onder n°5/9/B. 
In 1814 werd het doek in bruikleen gegeven aan de St. Pieterskerk waar het werd opgehangen 
boven het portaal van het Noordertransept dat volledig werd verwoest in 1944. 

Blendeff heeft de beenamputatie voorgesteld in een 
ziekenhuis waar de twee heiligen met nimbus boven hun 
hoofd aan het werk zijn. De geneesheer Cosmas staat 
op de achtergrond en is bezig met het beoordelen van de 
urine van een der zieken die in de alkoven van de 
ziekenzaal rusten. Damianus, de chirurgijn, begint met 
de amputatie van het onderbeen van de patiënt. Er is 
slechts een helper aanwezig en twee nieuwsgierigen 
terwijl een vrouw klaar staat met een beker met een 
versterkende of pijnstillende drank. Op de grond ligt een 
scalpel klaar voor het fijnere werk en een blaasbalg voor 
het aanwakkeren van het kolenvuurtje dat de brandijzers 
moet verwarmen voor het cauteriseren van de wonde. 
Een pot voor het opvangen van het bloed is ook voorzien. 
Uit de afbeelding is niet af te leiden of Damianus hier 
bezig is met de voorbereiding van de transplantatie van 
het been van een Moor (het bekende wonder) of met een 
eenvoudige amputatie. In ieder geval is het de bedoeling 
de belangrijke functies van de chirurgijns aan te tonen 
en neemt de geneesheer een secundaire plaats in, 
hetgeen meestal niet het geval is in de voorstellingen van 
Cosmas en Damianus. 
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Het is jammer dat P. Julien niet de gelegenheid heeft gehad het schilderij te bespreken en te 
plaatsen in de algemene iconografie van de twee heiligen. 
Moge dit bescheiden antwoord op zijn brief een postume hulde zijn aan "travailleur acharné et 
passionné" en een "infatigable défenseur de l'histoi re de la pharmacie"4

• 

Noten 
1 Pierre Julien publiceerde bij Pariente te Parijs (1980) een zeer mooie monografie: "Saint CcJme et Saint 

Damien, patrons des médecins. chirurgiens et pharmaciens. » Een andere belangrijke publicatie « Saint 
Cöme et Saint Damien, de la médecine á la pharmacie », medegedeeld op 27 september 1995 op de 
plechtige zitting van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie te Parijs is verschenen in de 
Revued'Histoirede la Pharmacie n°312 (1996) p.477-96. 

P. De Becker, in "De apotheker te Leuven van 1269 tot heden", A. Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, 
Leuven 1993. 
A. Meulemans. Bijdrage tot de geschiedenis der Leuvense ambachten. 2. De Barbiers en Chirurgijns. P. 
41-46. Brussel 1956. 
Hommage à Pierre Julien, président d'honneur. Revue d'Histoire de la Pharmacie n°355 (2007) 
p.407-8. 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B-3020 Winksele 
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