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De val van het Romeinse Rijk in het begin van de vijfde eeuw betekent voor het westelijke deel van 
dit rijk een rem op verdere culturele en wetenschappelijke ontwikkeling. Terwijl in het Grieks 
sprekende oostelijk deel sprake is van een zekere continuïteit van de antieke kennis, worden in het 
Latijnse westen slechts brokstukken overgeleverd. In die overlevering spelen de Europese 
christelijke kloosters de belangrijkste rol als centra van literaire en culturele activiteiten. In hun 
bibliotheken overleven antieke medische teksten, zij het slechts in beperkte mate. 

Aan de rol van kloosters als centra van medische kennis komt een einde met de opkomst van de 
universiteiten en de beperkingen die verschillende concilies in de loop van de twaalfde eeuw aan 
kloosterlingen opleggen in de uitoefening van de geneeskunde. De periode van de 
kloostergeneeskunde bestrijkt dus ruwweg het tijdvak van de vijfde tot de twaalfde eeuw. In de 
periode spelen kloosters enerzijds een rol als centra van medische praktijk, anderzijds als centra 
van antieke tekstoverlevering. 

De Regel van Benedictus 
Het dagelijks leven in de kloostergemeenschappen speelde zich af volgens een zogenaamde 
Regel, waarin de religieuze en niet-religieuze plichten van de kloosterbewoners waren vastgelegd. 
In de christelijke kloosters in Europa gold vanaf de achtste eeuw de Regel van Benedictus, 
genoemd naar de opsteller Benedictus van Nursia (ca. 480-550), die in 529 op Monte Cassino in 
Italië een klooster stichtte. In 73 hoofdstukken worden de plichten van de kloosterlingen opgesomd 
en aanwijzingen gegeven voor het dagelijks leven. "Ora et labora", bid en werk, is misschien wel de 
meest treffende en meest geciteerde samenvatting van deze regel. Maar de regel schrijft ook voor 
welke verplichtingen de kloostergemeenschap heeft in het kader van het bewaren van de 
gezondheid en de zorg voor de zieken. 

De Regel van Benedictus geeft een afgewogen ritme van acht uur rusten, acht uur werken en acht 
uur bidden. Een regelmatige afwisseling van arbeid en rust zoals de klassieke leefregels 
voorschrijven. Ook zijn er regels die onmatigheid in eten en drinken verbieden. Hoofdstuk 39 geeft 
de regels voor verantwoord eten: "voor de dagelijkse maaltijd achten wij twee warme gerechten per 
tafel voldoende. Dat is vanwege de diverse gevoeligheden: wie het ene gerecht niet verdraagt kan 
dan van het andere eten.[ ... ] Als er extra zwaar werk is verricht, kan het dienstig zijn de porties te 
vergroten; het is geheel en al aan de abt om hierover te beslissen. Maar in ieder geval voorkomt hij 
onmatigheid, zodat het nooit zover komt dat een monnik aan indigestie lijdt."1 Hoofdstuk 40 geeft 
regels over de hoeveelheid drinken. Een kwart liter wijn per persoon per dag wordt voldoende 
geacht. In bijzondere omstandigheden kan dat iets meer zijn, bijvoorbeeld bij zomerhitte of 
uitputtende werkzaamheden. Benedictus schrijft: "Eigenlijk is wijn niets voor monniken, zo lezen 
wij, maar in onze dagen kan men de monniken hiervan niet meer overtuigen. Laten we dan 
tenminste afspreken dat we niet drinken tot volle verzadiging toe, maar minder dan dat, want 'wijn 
maakt zelfs wijzen afvallig'(Sir. 19.2)"2. We zien hier dus veel terug van de opvattingen van de 
klassieke geneeskunde, waar binnen de diaetetica of leefregelkunde ook groot belang werd 
gehecht aan matigheid en regelmaat. 

In het 36ste hoofdstuk van de Regel van Benedictus komt de verpleging van zieken aan de orde, en 
daarin staat dat de zorg voor de zieken voor en boven alle andere plichten komt. Letterlijk staat er 

"De ziekenzorg gaat vóór alles en boven alles. We moeten de zieken dienen als waren zij 
werkelijk Christus zelf. Want Hij heeft gezegd: 'Ik was ziek en u hebt naar Mij omgezien' 
(Mt 25,36) en 'Wat u voor een van deze minsten hebt gedaan, hebt u voor Mij gedaan' 
(Mt 25,40). De zieken zelf beseffen dat men hen bedient ter ere van God en maken het de 
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ziekenbroeders niet moeilijk met allerhande vragen en wensen. Doen ze dat toch, dan 
verdraagt men hen geduldig: door hen krijgt met des te groter beloning. De abt zorgt er goed 
voor dat het hen aan niets ontbreekt. 3 " 

Het kloosterplan 
De Regel van Benedictus spreekt zich niet expliciet uit over de wijze waarop een 
kloostergemeenschap gehuisvest moet worden. Aanvankelijk is er ook geen sprake van een 
uniformerende, juridische organisatie van de kloosters. In zo'n situatie kan er geen sprake zijn van 
een uniform bouwplan voor kloosters. Dat ontstaat pas in de periode waarin kloosters een 
organisatorische samenhang gaan vertonen. Als eerste gebeurt dat met de kloosterhervorming 
uitgaande van Benedictus van Aniane (ca. 750 - 821 ). Dankzij de steun van zijn beschermer 
Lodewijk de Vrome wordt op de Synode van Aken in 816/817 aan kloosters binnen het 
Karolingische Rijk een zekere eenvormigheid opgelegd, ook in de bouwkundige uitwerking van 
kloostercomplexen. In dat kader past het ideaalplan voor kloosters uit de g• eeuw, dat in Sankt 
Gallen bewaard wordt. Het betreft hier een copie (fig. 1) die gemaakt is in de abdij van Reichenau, 
een belangrijk cultureel centrum van de Benedictijnen gelegen op een eiland in het Boden Meer.4 

Fig. 1. Het kloosterplan uit Sankt Gallen Fig. 2. De onderdelen van het kloosterplan. 
(naar K. Hecht, Der St. Galler Klosterplan) 

Een klooster als complex van gebouwen is in feite een materiële neerslag van het kloosterideaal 
van een gemeenschap die zich afzondert van de wereld en die zich verplicht tot een 
gemeenschappelijk koorgebed. Dat betekent dat de kerk en een voor niet-kloosterlingen 
afgesloten deel, de clausuur, centraal staan. Dat geldt ook voor de plattegrond uit Sankt Gallen, 
daar vormen deze beide onderdelen het centrum (fig.2). De gebruikelijke oost-west oriëntatie van 
de kloosterkerk fungeert als een centrale as van het gehele complex (zij het enigszins naar het 
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noorden verschoven). Aan de zuidzijde ligt de clausuur met bijbehorende gebouwen en aan de 
noordzijde de onderkomens voor de gasten, de leerlingen, de abt en de medicus. Aan de westzijde 
van de kerk verbinden zich de stallen en de behuizing van de bedienden en werklieden, aan de 
noordzijde de onderkomens voor de zieke en oude broeders, de novicen, de begraafplaats, de 
tuinen en de hoenderhokken. 

De gasten verblijven uiteraard buiten de clausuur. Zij betreden het complex door de kloosterpoort. 
Via het atrium van de kloosterkerk gaan de armen en pelgrims naar het hospitale pauperum aan de 
zuidzijde van de kerk. De voorname gasten van de abt begeven zich naar de noordzijde van de 
kerk, waar zij een ruim onderkomen vinden. Aan die zijde is, tegen de kerk gelegen, een kamer voor 
doorreizende monniken. Net als de woning van de abt is deze kamer dus gelegen buiten de strikte 
clausuur. 

Het claustrum omvat de kloosterhof met kruisgang waar aan drie zijden gebouwen grenzen. De 
oostvleugel bestaat op de begane grond uit de kapittelzaal en het dagverblijf met aansluitend het 
gemeenschappelijk toilet en de badruimte. Op de bovenverdieping bevindt zich het dormitorium, 
dat door zijn ligging de monniken in staat stelt de eerste stralen van een nieuwe dag te begroeten. 
De zuidvleugel wordt ingenomen door de refter. Hier sluiten de keuken, de bakkerij en de brouwerij 
op aan. De voorraadruimten bevinden zich aan de westkant van de kloosterhof. De kamer van de 
portier is gelegen tegen de kerk in de zuidwest hoek van het claustrum. Daarnaast is de kamer van 
de pelgrimmeester. De westkant van de kloosterhof vormt dus min of meer de contactzone met de 
buitenwereld. 

Fig. 3. Plattegrond van het lnfirmarium en het Noviciaat (W. Horn and E. Born, The Plan of St Gall) 
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Duidelijk is dat er - in overeenstemming met de kloosterregel -van elkaar afgescheiden arealen 
zijn: alle religiosizijn gescheiden van de bedienden en de werklieden, de novicen van de reguliere 
monniken en de zieke monniken van de gezonde. Voor twee groepen van de 
kloostergemeenschap zijn er dus buiten de strikte clausuur aparte ruimten en wel aan de oostzijde 
van de kloosterkerk. Eén voor de novicen, omdat ze nog niet geconfest zijn en één voor de zieke en 
oude broeders omdat die ontheven zijn van de dagelijkse verplichtingen. De regel schrijft voor dat 
er voor de laatsten een infirmarium is. In het plan van Sankt Gallen vormt dit tezamen met het 
noviciaat één symmetrisch aangelegd complex (fig. 3). Beide vleugels zijn echter strikt gescheiden 
vanwege de bijzondere diëtaire wensen en voorrechten en de behoefte aan bijzondere 
geneeskundige en pedagogische voorzieningen. Elke vleugel vormt een eigen 'klooster' met 
dormitorium, refectorium, verwarmde kamer, voorraadruimte en kamervoorde infirmarius en voor 
de novicenmeester. Ook heeft elk vleugel een eigen kapel: die van de novicen is naar het oosten 
gericht, die van de zieken is gericht naar het westen en grenst direct aan de apsis van de 
kloosterkerk. De ligging van de kamers van beide vleugels is spiegelbeeldig. De novicen hebben 
een eigen ziekenkamer gelegen direct naast de kamer van de novicemeester. Dit komt overeen 
met de kamer voor acuut zieken, gelegen naast de kamer van de infirmarius. De twaalf bedden in 
het dormitorium van de ziekenvleugel zijn bestemd voor oudere monniken of monniken met 
geringe aandoeningen. 

Zowel voor de zieken als voor de novicen zijn er afzonderlijk gebouwen met een keuken en een 
badkamer. Beide gebouwen zijn gelegen aan weerszijden van de apsis van de kloosterkerk. 
Opvallend zijn de ruime badgelegenheden in deze gebouwen. Voor de twaalf zieken zijn vier 
badkuipen beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de novicen. Dat is in tegenstelling tot de 
badgelegenheid voor de gezonde monniken: tegenover de 77 bedden op de slaapzaal staan twee 
badkuipen in het badhuis. Voor de zieken is de Regel van Benedictus op dit punt duidelijk: 

Zieken mogen zo vaak een bad nemen als nodig is (gezonde mensen, vooral jonge 
mensen mogen dat veel mindervaak).5 

1 n het commentaar van Hildemar van Corby (9'; eeuw), de Expositio regulae Sancti Benedicti wordt 
'zo vaak als nodig' uitgelegd als dagelijks of zelfs tweemaal daags6

• Over de interpretatie van de 
regel voor gezonden is minder overeenstemming. Sommige commentatoren menen dat ook voor 
gezonden regelmatig gebaad moet worden, zij het minder frequent. Anderen menen dat het baden 
door gezonde monniken beperkt moet worden tot twee of drie keer per jaar. De Synode van Aken 
staat het baden uitsluitend toe met Kerstmis en Pasen. Ook Hildemar vindt in zijn commentaar 
tweemaal per jaar baden voldoende; hij verzet zich sterk tegen een derde bad bij aanvang van het 
Pinksterfeest. De commentatoren zien het bad niet als noodzakelijk voor een goede gezondheid. 
Mogelijk speelt hier ook een rol de afkeer van de wellust, waarmee de Grieks-Romeinse badcultuur 
door de geestelijk leiders geassocieerd werd. Niet voor niets wordt het gemeenschappelijk bad 
verboden en worden houten badkuipen aangeraden, waarin men elkaar niet kon zien. 

Aan de overige medische voorzieningen - de medicinale tuin, het huis van de medicus en het 
aderlaathuis - zal in de navolgende bijdragen aandacht besteed worden. 

Het besproken ideale bouwplan vinden we in grote lijnen terug in latere kloosters, zoals de 
Benedictijner abdij van Cluny. Ook de Cisterciënzer abdijen behouden in grote trekken de 
Benedictijnse topografie1

. Zelfs bij de bedel- en predikorden vindt men dit bouwplan terug. Met hun 
grotere nadruk op het apostolaat moeten die kloosters zich qua afmetingen schikken binnen de 
stedelijke bebouwing. Toch blijven de wezenlijke elementen van een klooster op geringere schaal 
aanwezig. De zielzorg maakt wel dat als nieuw element spreekkamers worden toegevoegd. Die 
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zich meestal aan de westzijde van het complex, waar in de Benedictijnerkloosters de 
voorraden opgeslagen waren. 

Overlevering van teksten 
Na de val van het Romeinse Rijk spelen de kloosters een belangrijke rol in de overlevering van 
klassieke teksten. Met name in de kloosters ten zuiden van de Alpen werden de brokstukken van 
de klassieke cultuur bewaard. Voor de kloosters benoorden de Alpen lag dat iets minder voor de 
hand: in hoeverre daar klassieke teksten in de kloosterbibliotheken te vinden zijn, hangt met name 
af van de relatie met het zuiden. 

Kloosters zijn primair religieuze instellingen en dus zullen theologische werken in hun bibliotheken 
de voorhanden hebben. Toch komen wel degelijk medische werken voor. 
De belangstelling voor klassieke medische teksten is sterk aangemoedigd door de Romeinse 
staatsman Cassiodorus (485-580), een tijdgenoot van Benedictus die op latere leeftijd monnik 
werd en op zijn landgoed in Zuid-Italië een kloostergemeenschap stichtte. Cassiodorus beveelt 
vooral het bestuderen van de werken van Hippokrates, Galenus, Dioscorides en Caelius 
Aurelianus aan: 

Indien de kennis van het Griekse schrift u niet ter beschikking staat, hebt u in de eerste 
plaats het Herbarium van Dioscorides, die de veldkruiden met bewonderenswaardige 
nauwkeurigheid heeft uiteengezet en opgetekend. Lees vervolgens Hippokrates en 
Galenus, die in het Latijn overgebracht zijn, namelijk de Therapeutica van Galenus 
bestemd voor de wijsgeer Glauco en een zekere anonieme auteur, die bewezen heeft uit 
verschillende bronnen geput te hebben, daarna de geneeskunde van Aurelius en de 
kruidentherapie van Hippocrates en ook verscheidene andere schrijvers die een werk over 
geneeskunde hebben samengesteld en die ik u op de gebogen planken van onze 
kloosterbibliotheek heb nagelaten 

De werken die Cassiodorus expliciet aanraadt zijn werken die van belang zijn voor de 
geneeskundige praktijk. 

Het effect van Cassiodorus' aanbeveling zien we in de kloosterbibliotheken. De oude catalogus 
van de abdij van Sankt Gallen telt zes medische werken: 

Libri medicinalis artis, volumina Il et I parvus. Require 1 

Item libri 111 medicinalis artis in quaternibus.8 

Sankt Gallen bezit nog altijd een vijftal medische handschriften uit de negende eeuw. Daaronder 
twee verzamelwerken met voorschriften van o.a. Hippocrates, Galenus, Apuleis, en Theodorus. 
Verder een tweetal handschriften over aderlaten en medicinale planten en een handschrift met 
een verzameling recepten. Ook hier lijkt de belangstelling uit te gaan naar de geneeskundige 
praktijk. 

Ook in middeleeuwse kloosterbibliotheken in de Nederlanden vinden we een vergelijkbare situatie. 
Een mooi voorbeeld is de bibliotheek van het abdij Ten Duinen bij Brugge. De zeventiende-eeuwse 
catalogus vermeld twintig medische manuscripten uit de dertiende tot de vijftiende eeuw.9 De 
bibliotheek van deze latere kloosterstichting (1138) bezit klassieke werken die West-Europa via de 
Arabische vertalingen bereikt hebben. Zo zijn er verschillende manuscripten met teksten van 
Galenus; waaronder een dertiende-eeuwse verzamelband onder de titel Varii aliquot tractatus. 
Ook ontbreken niet de verschillende vertalingen door Constantinus Africanus (1018-1087) uit het 
Arabisch, zoals zijn Dietae universalis en Dietae particularis, beide belangrijke bronnen voor de 
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klassieke leefregelkunde. dezelfde categorie behoort ook een Tacuinum sanitatis 
toegeschreven aan Abulkasim (t 1013). Alle klassieke auteurs uit de bloeiperiode van de arabisch
islamitische geneeskunde zijn in de bibliotheek vertegenwoordigd: Rhazes (865-923), Abbas 
(t 994 ), Isaak Judaeus ( ca. 850-950) en Avicenna (980-1037). De bibliotheek bezit ook Antidotaria, 
en wel één toegeschreven aan Rhazes in een manuscript uit de dertiende eeuw en een drietal 
toegeschreven aan Nicolaus Medicus, waaronder ook één manuscript uit de dertiende eeuw. 
Kortom de Duinenabdij bezit dus een rijke verzameling medische teksten, die zowel de theorie als 
de geneeskundige praktijk omvatten en die de uitgebreidere kennis van de Klassieken illustreren. 

Overigens steken andere kloosterbibliotheken in de Nederlanden wat hun medische boeken 
betreft schril af tegen de relatieve rijkdom van de Duinenabdij. Zo telt de bibliotheek van de abdij 
van Rolduc (stichting 1104) onder de 244 boeken zes medische boeken: twee Genera herbarum, 
een Ysagoge Johannitii ( een inleiding op het werk van Galenus) en drie werken van Constantinus 
Africanus, waaronder de vertaling van de Liber de gradibus van Isaak Judaeus.10 Voor de oudste 
abdij van Holland, de abdij van Egmond ( ca. 950 gesticht door de Sint-Baafs abdij te Gent) is de 
oogst nog minder. In de zestiende-eeuwse boekenlijst komt slechts twee medisch boeken voor, 
namelijk een commentaar van Oribasius op de Aphorismi van Hippocrates en een onbekende De 
Medicina. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat een medisch werk dat gravin Hildegard 
schonk, niet in deze lijst is vermeld. 11 Dat de boekenlijst van Egmond een onvolledig beeld van de 
bibliotheek geeft, mag blijken uit het feit dat volgens de rekeningen van Egmond in 1527 
bijvoorbeeld een Regimen sanitatis gekocht is. 12 

Het verval 
Sommige monniken verwierven zoveel roem als medicus dat zij regelmatig in consult geroepen 
werden buiten de kloosters. Daarmee overtraden zij de belangrijke regel van de stabilitas, 
waarmee monniken zich bij intreding verbonden had aan het verblijf in één bepaald klooster. Het 
Concilie van Clermont (1130) verbiedt om die reden de medische praktijk van monniken en 
kanunniken. Met het Concilie van Tours (1163~ wordt dat verbod aangescherpt. Uiteindelijk wordt 
op het Vierde Concilie van Lateranen (1215) de geneeskundige praktijk verboden aan alle 
geestelijken, ook wereldgeestelijken. Vaak wordt in dat verband ten onrechte verwezen naar het 
Ecclesia abhorret a sanguine, dat vastgelegd is op de Synode van Lerida (524 ). De grondslag voor 
dit verbod is meer het dreigende levensgevaar ten gevolge van een ingreep. Geestelijken 
verliezen namelijk hun wijding als hun handeling de dood tot gevolg heeft. Overigens hebben de 
verschillende conciliebesluiten niet geleid tot een volledige uitsluiting van medische activiteiten 
door geestelijken. Een duidelijk voorbeeld vormt de chirurgische praktijk van Theoderic van 
Cervia, bisschop en zelfs biechtvader van de paus. Naast de kerkelijke verboden speelt natuurlijk 
de opkomst van de universiteiten en hun medische faculteiten een belangrijke rol bij afnemende 
betekenis van de kloostergeneeskunde. Immers de jonge universiteiten stellen voor leken de 
mogelijkheid open om kennis te nemen van de geneeskunde. Daarmee verliezen de kloosters hun 
exclusieve positie in de overdracht van kennis. Bovendien is met de toenemende betekenis van de 
steden en de stedelijke burgerij de ziekenzorg niet langer meer uitsluitend een taak van de 
kloosters. Zo komt er geleidelijk een einde aan de periode van de kloostergeneeskunde. 

Voetnoten: 
1 De regel van Sint-Benedictus. Vertaald door Vincent Hunink. Atheneum-Polak & Van Gennep 2003: 52, Cap. 39. 

2 Regel van Sint-Benedictus: 53, Cap. 40. 

'Regel van Sint-Benedictus: 50, Cap. 36. 
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4 Een zeer uitvoerige bespreking van het bouwplan en rijk geïllustreerd werk is W. Horn and E. Born, The Plan of St Gal/, a Study of the 
Architecture and Economy of, and Life in a paradigma tic Carolingian Monastery, 3 vol. (Berkely, 1979). Een grondige analyse geeft 
K. Hecht, Der St. Gal/er Klosterplan (Sigmarinen, 1983). 

'Regel van Sint-Benedictus: 50, Cap. 36 .. 

'M.A. Schroll, Benedictine Monasticum as reflected in the Warnefrid-Hildemar Commentaries on the Rule (New York, 1941 ). 

'D. Jetter, Das europäische Hospita/ ( 1986). 

'P. Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekscataloge Deutschlands und der Schweiz 1, 1918: 82. 

'Mariw-Thérèse Isaac, Les /ivres manuscrits de l'Abbaye des Dunes(Aubel, 1984 ). 

10 F. Sassen, 'De Middeleeuwse Bibliotheek der Abdij Kloosterrade' Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 29, 1836/37: 19-76. 

11 J. P. Gumbert, 'De Egmondse boekenlijst', inG.N.M. Vis (Ed.) In het spoor van Egbert(1997): 151-179. 

12 J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (1973): 271. 
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