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Het poortgebouw van de Abdij van Lorsch Band van de facsimile uitgave 

Het Lorscher Arzneibuch 
Het handschrift dat tegenwoordig bekend is als het Lorscher Arzneibuch draagt die naam pas sinds 
1987. Voor die tijd was het bekend als de Bamberger Codex omdat het zich bevindt in de 
Bamberger Staatsbibliotheek in Duitsland. Aanvankelijk werd gedacht dat het manuscript van 
Franse oorsprong was. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd bij een poging om de 
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Een pagina uit het manuscript 

kloosterbibliotheek van het klooster in het Duitse stadje 
Lorsch te reconstrueren de Bamberger Codex herkend als 
een manuscript geschreven in de oude stijl van Lorsch. De 
datering kwam uit op einde 8st

e eeuw en in 1987 kreeg het 
manuscript de naam Lorscher Arzneibuch. De benedictijner 
abdij in Lorsch, ten oosten van Worms, werd in 764 gesticht. 
De abdij brandde in de 17d• eeuw grotendeels af, maar het 
poortgebquw dat toegang gaf tot het atrium van de 
kloosterkerk bleef bewaard en is heden ten dage een van de 
weinige overblijfselen van Karolingische architectuur ten 
noorden van de Alpen. Dit poortgebouw is ook afgebeeld op 
de band van de facsimile uitgave van het Lorscher Arzneibuch 
uit 1989.13 Eveneens in 1989 promoveerde Ulrich Stoll aan de 
universiteit van Würzburg op een dissertatie over het Lorscher 
Arzneibuch. 14 

Het manuscript is in het Latijn geschreven en bevat 75 folia. 
De inhoud laat zich in drie afdelingen indelen. Het begint met 
een algemeen medisch gedeelte waarin ook een 
rechtvaardiging van de geneeskunde is opgenomen. De 
klassieke geneeskunde, zoals die bedreven werd in het 

Romeinse rijk, was voor christenen niet iets vanzelf sprekends, en in dit eerste deel van het 
Lorscher Arzneibuch vinden we een synthese tussen de christelijke en de klassieke opvattingen. 
Met Bijbelcitaten wordt aangetoond dat de klassieke geneeskunde ook binnen het christendom 
beoefend kan worden. In het tweede deel vinden een aantal overzichten, zoals een lijst van 
simplicia, een lijst 'quid pro quo' waarin de vervanger van een ontbrekend simplex te vinden is, en 
een register op de vijf receptenverzamelingen die tezamen het derde deel van het manuscript 
vormen. Interessant is ook dat er een lans gebroken wordt voor het gebruik van inheemse kruiden 
in plaats van de dure geneesmiddelen uit de Oriënt. In de receptenverzamelingen zijn in totaal 560 
voorschriften opgenomen voor geneesmiddelen tegen alle mogelijke kwalen. Er staan ook hele 
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praktische zaken in: tussen een aantal recepten voor middelen tegen tand- en kiespijn is ook een 
voorschrift voor een poeder om tanden wit te maken te vinden. Dat kan met fijngewreven gebrande 
puimsteen, maar ook met gebrande varkensbotten. En om te voorkomen dat tanden en kiezen los 
gaan zitten wordt aangeraden elke ochtend op de nuchtere maag een zoutkorreltje onder de tong 
te laten smelten. 

In de voorschriften voor geneesmiddelen worden de ingrediënten genoemd, soms de 
bereidingswijze, de werking en af en toe is er ook nog een bijzondere waarschuwing. Een 
voorbeeld: bij het voorschrift voor Antidotum Acaristum de experimentis, vrij vertaald: een tegengif 
dat gebleken is zonder genade te zijn, wordt uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld. Het middel 
bevat mirre, saffraan, bevergeil, peper, lange peper, costus wortel, styrax, kaneel, galbanum en 
honing. Het is een echt tegengif dat werkzaam is bij talloze klachten, zoals het voedsel niet binnen 
kunnen houden, steken in de zij, bloedbraken, alle vormen van hoesten, ademnood, dysenterie, 
slapeloosheid, pijnlijke darmen en kolieken. Maar uit de verklaring van de toevoeging 'gebleken 
zonder genade te zijn' blijkt dat dit niets met de werking te maken heeft. In het manuscript staat 
namelijk: wanneer er niet vooruit voor dit middel betaald is moet men het niemand geven, want 
velen genazen al nadat ze het één keer ingenomen hadden, en weigerden toen de arts te betalen. 
Een voorschrift zonder genade voor de voorschrijver dus. 
Een pagina uit het manuscript 

DeHortulus 
In de kloosterbibliotheek van Sankt Gallen werd aan het 
einde van de 1 Sde eeuw een manuscript ontdekt met een 
gedicht over een kloostertuin. Het gedicht heet 'De cultura 
hortorum' maar raakte algemeen bekend onder de naam 
'Hortulus'. Het werd geschreven door Wahlafried Strabo 
(808-849), de abt van het vlak bij Sankt Gallen gelegen 
klooster Reichenau. Over het leven van Wahlafried is 
redelijk wat bekend. Hij werd geboren in 808 in Schwaben, 
en op achtjarige leeftijd door zijn ouders naar het klooster 
Reichenau gebracht. Hij bleek een begaafde leerling en 
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De Kloostertuin in het Plan St Gallen met 
16 plantenbedden (fig. s) 
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Gravure van Reichenau in het begin 
van de 17rl.! eeuw 

Wahlafried's kloostertuin in het 
Openluchtmuseum 
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leermeester van Karel de Kale, een zoon van Lodewijk de Vrome. Er zijn argumenten om aan te 
nemen hij zijn gedicht mogelijk ook in Aken geschreven heeft, en dan zou de datering dus vroeger 
uitkomen dan 840. Als dank voor zijn werk benoemde Lodewijk hem in 838 tot abt van het 
klooster Reichenau. Wahlafried 's tweede naam, Strabo, duidt op de oogafwijking die hij had, 
strabo betekent scheel. Wahlafried beschrijft de medicinale kloostertuin van het klooster, de 
herbularius. In het plan van Sankt Gallen zijn in de kloostertuin 16 planten opgenomen, 
Wahlafried 's tuin in Reichenau telt 24 plantenbedden. In Fig. 5 is te zien dat 10 planten ook in het 
plan van Sankt Gallen worden genoemd. Een kopie van de kloostertuin van Reichenau werd 
begin deze eeuw aangelegd in het Openluchtmuseum in Arnhem. (fig. 6.) 

In Wahlafried 's gedicht lezen we de vreugde die hij beleeft aan het werk in de tuin. In het 
hoofdstuk 'moeizame arbeid' beschrijft hij heel beeldend het begin van de lente en het begin van 
het tuinwerk: (vertaling Vincent Hunink, 2004) 

'Wanneer de winter, kind van ouderdom, 
De buik van het jaar, die gretig potverteert 
Op wat met werken is bijeengebracht 
Onderduikt, en barre resten vorst 
Verdwijnen bij de terugkeer van de lente 
(begin van alles, parel van het jaar!) 
En het braakland weer in oude glans herrijst, 
Als klare lucht de wolken openbreekt 
En kruiden en bloemen op Zefiers15 zoete roep 
Hun prille scheuten aan het daglicht brengen 
- lang lag alles in de bodem besloten, 
Het ijzig witte duister meer dan beu-
Als bossen weer loof vertonen, bergen weer kleur, 
Als weiland weer zo groen is dat het duizelt, 
Zie dan mijn kruiden bed! Mijn lapje groen 
Op het oosten, pal voorde deur, geheel bezaaid 
Met netels, vol met schadelijk, giftig spul! 
Wat moet ik doen? de zaak zit diep geworteld 
En stevig in en om elkaar vervlochten, 
Als handige biezen matjes in een stal 
Waar sponzige paardenhoeven droog op staan. 
Niet getreuzeld nu! Ik pak de hak 
En val de luie kluiten aan, vernie 
Het hele netel-stelsel dat er welig 
Tiert en trek het hele zaakje los, 
Verwoest de holen van de schuwe mol, 
En breng de pieren en de wormen boven. 
Vervolgens krijgt mijn bedje volop wind 
En zonneschijn, compact en strak in zijn houten 
Raamwerk, ietsjes opgehoogd en hellend 
De aarde wordt zorgvuldig omgewoeld 
En krijgt de volle laag met vette mest. 
We kweken kruiden deels met zaad en deels 
Met oude stekjes uit een vorige jeugd.'16 
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In het verdere verloop van het gedicht worden de eigenschappen van de 24 planten die in de tuin 
groeien beschreven: papaver, roos, lelie, kervel, munt, lavas, polei, venkel, betonie, alsem, 
duizendblad, citroenkruid, kattenkruid, rammenas, wijnruit, salie, agrimonie, selderij, 
balsemwormkruid, scharlei, fleskalebas, meloen, malrove en de blauwe lis. 

Over polei of vlooienkruid, Mentha pulegium 17
, dicht Wahlafried: 

Dit kort gedicht biedt onvoldoende plaats om het vlooienkruid volledig te 
bezingen één ding staat vast: het wijze India taxeert het even hoog als 
het gallische land een lading peper. Twijfelt iemand nog hoe groot de 
heilkracht van dit kruid moet zijn nu het rijkste volk op aarde er zulke 
bedragen graag aan spendeert, het volk dat waarlijk barst van 
ebbenhout en goud, en luxe biedt aan heel de wereld? Geprezen zij de 
wijsheid Gods, die ieder land met goede gaven ruim bedeelt. Wat 
zeldzaam is bij ons ligt elders weer massaal opgetast terwijl goedkoop 
en simpel spul van hier voor hoge sommen naar verre keizers gaat zo 
baat de opbrengst van het ene land het andere, zo blijkt de wereld één 
groot huis. Kook wat vlooienkruid, mijn vriend, en drink het of maak 
kompressen: goed voor de spijsvertering. 

Wahlafried noemt overigens ook nog een andere toepassing van polei, ook al gelooft hij daar zelf 
kennelijk niet in, want het gedicht gaat aldus verder: Veelal rept mijn lied van bewezen feiten met af 
en toe een detail op andermans gezag -dat mag, dat hoort erbij-: wat polei achter je oor voorkomt, 
schijnt, dat de zon Je bij zwoele zomerhitte naar het hoofd stijgt. 
Het is opmerkelijk dat Wahlafried één belangrijke eigenschap van polei niet noemt, namelijk het 
gebruik als abortivum. Polei werd in de klassieke geneeskunde toegepast als vruchtafdrijvend 
middel, we vinden die toepassing al bij Dioskorides. Maar in een mannenklooster had deze 
therapeutische eigenschap van polei natuurlijk geen nut. 

De Macerfloridus 
Het manuscript met de naam Macer floridus wordt 
gedateerd omstreeks 1100 en wordt toegeschreven 
aan de Franse monnik Odo van Meung (Meung sur 
Loire). Ook hier is de dichtvorm gekozen, maar in dit 
gedicht staan de therapeutische werking en de 
eigenschappen van de planten centraal. Odo van 
Meung schrijft niet zoals Wahlafried over de vreugde 
van het werken in de kloostertuin. In de Macer floridus 
vinden we wel voor het eerst duidelijke verwijzingen 
naar de humoraalpathologie, het klassieke medisch 
concept dat de oorzaak van ziekte zoekt in een 
verstoring van het evenwicht tussen de vier 

De Macer floridus 

lichaamssappen. En bij de besproken planten worden ook hun eigenschappen in die zin vermeld, 
de kwaliteiten warm, koud, droog en vochtig en de graden hiervan. In het manuscript worden 77 
planten besproken, en voorschriften gegeven voor een aantal preparaten waar de plant in verwerkt 
wordt, met de wijze van toediening. De auteur heeft zeker het Hortulus gedicht gekend, want hij uit 
daar ook kritiek op. Zo vermeldt hij bij de plant lavas (Levisticum officinale) dat Wahlafried zegt dat 
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wanneer men lavas drinkt of aan de plant ruikt dit een schadelijke werking heeft op de ogen. 'Waar 
hij dat vandaan heeft weet ik niet, ik heb inmiddels heel veel klassieke auteurs bestudeerd en kan 
me niet herinneren iets dergelijks gelezen te hebben' schrijft Odo van Meung. 
Het gedicht had enorm succes, met name in het Duitse taalgebied. Op het eind van de 
middeleeuwen bezat een op de twee belangrijke bibliotheken een exemplaar.18 Het manuscript 
werd al in 14 77 in Venetië gedrukt. De Macer floridus geeft ons een goed inzicht in de kennis van 
geneeskruiden aan het einde van het tijdperk van de kloostergeneeskunde. 

Tot slot 
De hier kort besproken boeken, het Lorscher Arzneibuch, de Hortulus en de Macer floridus laten 
iets zien van de wijze waarop de kloostergeneeskunde aansluiting vond bij de klassieke 
geneeskunde. Ze geven ook inzicht in de voortschrijdende kennis van geneeskruiden in de periode 
van de zesde tot de twaalfde eeuw. 

Voetnoten 

· "Das Lorscher Arzneibuch /hrsg. U. mit e. Einl. Vers. Van Gun dolf Keil. Stuttgart, Wiss. Verl.-Ges. 1989. 

"Stoll U. Das "Lorscher Arzneibuch" Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1992 

" Een koele, zachte wind uit het westen. 

" Hortulus. De kloostertuin van Walafried Strabo. Vertaling Vincent Hunink. Toelichting Kruidentuincommissie 
Nederlands Openluchtmuseum. Terra 2004. 

11 Pulegium is samengesteld uit de Latijnse woorden pulex = vlo en agere = verjagen. 

" Höhepunkte der Klostermedizin. Der "Macer floridus"und das Herbarium des Vitus Auslasser. Herausgegeben mit 
einer Einleitung und deutschen Übersetzung van Johannes Gottfried Mayer und Konrad Goehl. Reprint-Verlag Leipzig, 
p.XXXIII. 
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