
PURGEREN EN AVERLATEN IN tlETKAVER 
VAN VE KLcJcJSTERGENEESKUNVE 

Harm Beukers 

In de inleiding tot deze aflevering van het Bulletin" is aandacht besteed aan enkele algemene 
aspecten van de geneeskunde in kloostergemeenschappen. Rest de vraag hoe de geneeskunde 
daadwerkelijk beoefend werd. Daarbij gaat het vooral om de geneeskundige aspecten van de 
klassieke diaetetica, de leefregel kunde, en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. 

Dat Benedictus een grote waardering van de geneeskunde had, blijkt uit de manier waarop hij in de 
Regel de medicus aan de abt ten voorbeeld stelt bij het bestraffen van broeders die zich misdragen 
hebben: 

Want 'niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken' (Mt 9, 12). Daarom dient de 
abt, als een verstandig dokter, alle middelen te gebruiken.'° 

Het idee dat de abt moet handelen als een verstandig dokter- abbas faciat, sicut sapiens medicus 
- wordt nog duidelijker als Benedictus uitlegt hoe de abt moet omgaan met broeders die zich bij 
herhaling misdragen." Naar het voorbeeld van de medicus moet de abt een sterker middel 
aanwenden zodra blijkt dat een bepaald middel niet helpt. Zo kiest hij in eerste instantie het 
fomentum sive unguentum adhortationum - de 'warme omslag of zalf van de vermaning'. 
Vervolgens past hij medicamina divinarum scripturarum - de 'artsenij van de Heilige Schrift - toe 
en als dat niet helpt het ustionem excommunicationis vel p/agarum virgae - het 'brandijzer van de 
ban en de geselroede.' Tenslotte hanteert de abt het ferrum abscissioni: 

Als de broeder zelfs op die manier niet gezond wordt, hanteert de abt tenslotte het 
amputatiemes. Zoals de apostel zegt: 'Verwijder de boosdoener uit uw midden' ( 1 Kor 5, 13) ... 

Benedictus volgt hier de klassieke therapeutische trits, zoals die door Celsus kernachtig 
omschreven is: 

... de geneeskunde werd verdeeld in drie delen: de eerste omvat de behandeling door de 
leefregel, de tweede de behandeling door het geneesmiddel en de derde de behandeling door 
de hand. De Grieken noemen de eerste diaetetika, de tweede pharmaceutika, de derde 
chirurgia. 22 

In de Galeense traditie heeft niet het mes het primaat in de geneeskundige behandeling, zelfs niet 
het geneesmiddel, maar de levenswijze, de diaita. Gezondheid is immers niets anders dan een 
harmonie tussen de vier lichaamssappen of een juiste menging van die sappen, een eucrasia. Die 
menging hangt in eerste instantie af van de natuur zelf, de res natura/es (de kwaliteiten, de 
elementen, de sappen), maar in tweede instantie wordt die menging beïnvloed door factoren, die 
de mens zelf in de hand heeft. Die factoren noemt men in de klassieke geneeskunde de sex res 
non natura/es, namelijk licht en lucht, spijs en drank, arbeid en rust, slapen en waken, 
uitscheidingen en afscheidingen en de hartstochten. Aan een aantal van deze punten is in de 
inleiding aandacht besteed. Hier zullen we ondermeer aandacht besteden aan de secreta et 
excreta. 

De zieke broeder 
In de inleiding is er al op gewezen dat de zieke broeders wat het baden betreft meer gelegenheid 
gegeven wordt dan de gezonde broeders. In hetzelfde hoofdstuk worden de zieke broeders nog 
sterker in een uitzonderingspositie gebracht: 

Ernstig verzwakte zieken mogen bovendien vlees eten om weer aan te sterken; gaat het weer 
beter met ze, dan onthouden ze zich van vlees zoals gewoonlijk." 

Broeders die vlees mogen gebruiken, waartoe ook bejaarde broeders behoren, zijn als het ware 
uitgesloten van de dagelijkse gang van zaken in de gemeenschap. Dat betekent dat een zieke 
broedertoestemming moet krijgen om zich aan het koorgebed te onttrekken. De gang van zaken is 
als volgt." 
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Bij het luiden van de metten gaat de infirmarius langs de bedden om te zien of iemand in bed is 
gebleven. Als het gaat om een broeder die door ongesteldheid niet in staat is aan het koorgebed 
deel te nemen, dan moet die broeder zijn toestand in het kapittel bekend maken met de 
mededeling "lnfirmus sum et non possum sequi conventum." Na de toestemming van de abt 
brengt de cellelarius de zieke broeder naar het infirmarium als gebleken is dat hij hem niet zelf kan 
verzorgen. In het infirmarium draagt de zieke zijn nachtschoenen. Als na twee of drie dagen de 
toestand niet verbeterd is, herhaalt de zieke zijn verzoek en mag hij definitief in het infirmarium 
blijven tot hij hersteld is. Op de tweede of derde dag bezoekt de prior de zieke rond het etensuur. 
Als de toestand dan nog niet verbeterd is, zet de prior de zieke vlees voor en beveelt deze daarvan 
te eten. 

De zieke broeder valt in het infirmarium onder een zekere kloostertucht. Van tijd tot tijd wordt in het 
infirmarium kapittel gehouden om de regel te handhaven en de kloostertucht niet te verslappen. 
Zo moet de zieke absoluut stilzwijgen bewaren en moet hij zoveel mogelijk de getijden bidden. 
Vandaar dat tot het infirmarium in het plan van Sankt Gallen een kapel behoort. Wel is het de zieke 
broeder die te zwak is om te staan, toegestaan om op de koorbank te blijven zitten op een kussen. 

Als de broeder hersteld is, geeft de infirmarius hem toestemming om tot de gemeenschap terug te 
· keren. De broeder maakt aan de prior bekend dat hij weer aan de reguliere kloosteractiviteiten wil 

deelnemen. Stemt de prior toe, dan trekt de broeder op de dag van de terugkeer zijn dagschoenen 
aan en stelt zich bij het eerste teken van de priem of terts op bij de deur van de kerk. Hij volgt de 
broeders naar zijn gewone plaats. Na afloop van het koorgebed stelt de prior tijdens het kapittel de 
vraag: "Loquamur de ordine nostro, quid dicitis?" De herstelde staat op en meldt zich met de 
volgende woorden: "Mea culpa. In infirmaria tui, nostrum ordinem, sicut debuissem non custodini." 
De prior antwoordt dan: "Noster Dominus te absolvat de omnibus in quibus ibi offendisti." Hij legt 
de herstelde broeder op zeven boetepsalmen te bidden, het miserere of zeven Onze Vaders. 

De medische voorzieningen 
Het plan van Sankt Gallen toont aan de oostkant van de kloosterkerk een complex van 
medische voorzieningen bestaande uit het infirmarium met bijbehorende keuken en badhuis, 
een aderlaathuis, een huis voor de medicus en een medicinale kruidentuin. 

Fig. 1. Plattegrond van he-t medli5ch& complex Fig. 2. Orl&dlmenslonale recornitructf-e van het complex (W. Horn and E. Bom, The Plan of St GalfJ 

Eerder is al aandacht besteed aan het infirmarium" In de Regel van Benedictus wordt het in 
hoofdstuk 36 eenvoudigweg aangeduid als een afzonderlijk verblijf (cella) voor de zieke 
broeders. In het commentaar van Hildemar op de Regel van Benedictus wordt de ruimte 
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gespecificeerd als een claustrum: " ... non dicit de una mansione, sed de claustra." Ook legt 
Hildemar uit dat het niet om een enkel verblijf kan gaan, maar om meerdere verblijven voor 
broeders met verschillende aandoeningen: "Hoe kan één kamer voldoende zijn - vraagt hij zich 
af - voor vier broeders, waarvan de ene op sterven ligt, de andere steeds braakt, de derde wil 
eten en de vierde wacht op zijn einde."" Zoals we eerder gezien hebben is in het plan van 
Sankt Gallen inderdaad een aparte kamer opgenomen voor acuut zieke broeders, afgezonderd 
van de slaapzaal voor de andere zieken en de bejaarde broeders. 
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Fig. 3. Platte-grond van het Huls van de Me-cHcus (W. Hom and E. Bom, The Pfrw of St G.i//) 

monniken. De Regel van Benedictus geeft 
geen enkele aanwijzing of in een klooster 
permanent een medicus aanwezig moest 
zijn. Latere bronnen laten duidelijk zien dat 
de medicus buiten de hiërarchie van het 
klooster valt. Zo worden in de richtlijnen van 
Adalhard voor het klooster van Corbie de 
twee medici voor het klooster gerubriceerd 
als leken." De titel van medicus had nog 
geen officiële status en is dus niet zonder 
meer identiek met het huidige begrip. Soms 
werd de titel medicus gegeven aan 
monniken, zoals de Sankt Galler monnik 
Notker Piperisgranum (ca. 905 - 975)28

• 

Welke achtergrond de medicus in de 
kloosters ook mag hebben, Hildemars 
commentaar geeft een opsomming van de 
instrumenten die voor de uitoefening van de 
praktijk noodzakelijk zijn: aderlaatmesjes, 
een kruidenboek, geneesmiddelen en 

In de noordoost hoek van het abdijcomplex ligt de 
domus medicorum. Het gaat om een klein, 
nagenoeg vierkant huis met aan de oostzijde het 
verblijf voor de medicus (mansio medici ipsius) en 
aan de westzijde een kamer voor ernstig zieken 
(cubicu/um va/de infirmarium). Beide kamers zijn 
voorzien van een hoekkachel en een eigen toilet. 
Tegenover de ingang is een opslag voor 
geneesmiddelen (armarium pigmentorium) 

Het huis heeft een nogal geïsoleerde positie. Het is 
naar het westen door een muur afgescheiden van 
het aderlaathuis. Het heeft ook geen directe 
toegang tot het infirmarium. Deze positie zou te 
maken kunnen hebben met het feit dat hier de 
bedienden en werklieden van het klooster bij ziekte 
kunnen worden opgenomen. Zij hebben immers 
geen toegang tot de c/ausuurvan het infirmarium. 

Bovendien behoren de medici niet altijd tot de 

15 
ROUNC:i: PLAN 

Fig. 4. Plattegrond van het aderlaathuls (Y'J. Hom and E Bom, The Plan of St Gal/) 
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gereedschappen nodig voor de bereiding van medicamenten en 'al zulke dingen waarmee de 
medicus zijn geneeskundige praktijk kan uitvoeren.'29 

Ten westen van het Huis van de Medicus ligt een huis waar broeders ader gelaten konden worden 
en waar zij purgeerdranken konden innemen (fleomatis hic gustandum vel potionariis). Men schat 
dat als een gemeenschap van 130 monniken om de zes weken een aderlating ondergaat, er per 
jaar 1170 maal ader gelaten wordt. Dit huis dient dan ook om het infirmarium te ontlasten van de 
broeders die een aderlating willen ondergaan of gepurgeerd willen worden en van die ingrepen 
moeten herstellen. De broeders in het aderlaathuis delen de keuken met die van het infirmarium. 
Het gebouw bestaat uit een grote rechthoekige ruimte met een centrale vuurplaats en vier 
hoekkachels. De ruimte wordt ingenomen door zes banken en tafels. 

Een van de weinige klooster plattegronden waar een 
aderlaatruimte is aangegeven, is die van het 
Minderbroeders- of Grauwklooster aan de Oudezijds 
Burgwal te Amsterdam. Op de plattegrond van Joost 
Janszoon van Bilhamer ( 1578) is te zien dat aan het 
sieckhuis een b/oetcamer grenst. De siecke tuyn is van 
de overige tuinen gescheiden door een muur en vormt 
één geheel met het sieckhuis.'° 

Op het plan van Sankt Gallen is met het aderlaathuis 
verbonden een necessarium of gemeenschappelijk toilet 
met zeven plaatsen. Ook aan het dormitorium grenst een 
dergelijk gemeenschappelijk toilet. Klassieke 
voorbeelden van dergelijke privaten vindt men in 

• • O t• MI t o R I Fig. 5. Scamatl&eMI pi.att&grcnd van h&t M!ndorbroQd&rlclooslftr (na111 ~ plattegrond V!!ln Bllhllm8r 

opgravingen In s ,a en I e os. e ege van In J, V_n, Middel••"""''"' N&dorlMd,o K/oo,,.,., 1947) 23, Kao/hof, 24. gh•=,>hu~, 

Benedictus verwijst slechts eenmaal op vertJulde wijze 25.krullhol,26</ockoluyn,27-29 .... .,,,w,,.,_,,.,,1oc,hul,,J1.bloolo.,mo,, 

naar het toilet in hoofdstuk 8: fratres ad necessaria naturae exeant." Het bezoek aan het privaat 
beschouwt men als een minderwaardige activiteit. Bovendien is het necessarium een risicovolle 
omgeving: net als het dormitorium en het badhuis is het een plaats waar de monniken lijfelijk 
contact met het eigen lichaam niet kunnen voorkomen. In dergelijke situaties moesten strikte 
regels de verleidingen tegengegaan. 

Het plan van Sankt Gallen geeft geen enkele aanwijzingen over de waterhuishouding van het 
klooster. Wel is duidelijk dat de privaten aan de rand van het terrein geplaatst zijn. Ernest Born 
heeft een hypothetisch plan voor de waterhuishouding van dit kloostercomplex ontworpen." De 
aanvoer van vers water is strikt gescheiden van de afvoer van afvalwater. Dit afvalwater wordt via 
een deels open riool afgevoerd langs de noordzijde van het klooster. Aan die zijde liggen ook 
verreweg de meeste privaten, namelijk die van het huis van de dokter, het aderlaathuis, het huis 
van de abt, van de school en van het gastenhuis. Een concrete uitvoering van dergelijke 
waterwerken is weergegeven op de plattegrond van het Benedictijnerklooster van de kathedraal 
van Canterbury." Deze kaart toont uitgebreid de door prior Wibert aangelegde water aan- en 
afvoeren van het kloostercomplex. Zo passeert het afvoersysteem het infirmarium en het 
necessarium voor dit het kloosterrein verlaat. Dit necessarium is op de plattegrond van Wibert 
afgebeeld als een lang gebouw van twee verdiepingen, grenzend aan het dormitorium. De fundatie 
en delen van dit gebouw zijn overgebleven. Daaruit kan de oorspronkelijke toestand 
gereconstrueerd worden: er zijn 55 toiletplaatsen (op de eerste verdieping) ondersteund door 35 
dwarsbogen die een waterloop met stromend water overbruggen." 
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Purgatio 
Het darmstelsel speelt in de antieke geneeskunde een belangrijke rol. In de eerste plaats omdat 
zich daar vaak ziekten openbaren. In de tweede plaats omdat het de belangrijkste toegangsweg is 
voor de toediening van geneesmiddelen. Tenslotte biedt het darmkanaal een weg voor de afvoer 
van ziekmakende stoffen, hetzij door laxeren, hetzij door braken. In dat kader spreekt men van 
'reinigende middelen (Gr. kathartika pharmaka, Lat. purgativa medicamina). Het idee was dat men 
door een grondige reiniging van de darmen een algemene reiniging van het lichaam kon bereiken. 
In feite kan men dit opvatten als de eerste van de drie stadia van het mystieke leven: de weg van de 
reiniging (via purgativa), gevolgd door de weg van de verlichting (via illuminativa) en tenslotte de 
weg van de vereniging (via unitiva)." In dat licht bezien zou het purgeren niet alleen een zuiver 
medische betekenis hebben, maar ook een mystieke. 

Fig. 6. Aanwijzingen voor adértaten en laxaran {UB Lelden, Ltk 294 f. 1r) 

Strikt medisch zijn de voornaamste indicaties voor de purgatio 
het afvoeren van gal ( met zgn. cho/agoga) of van ph/egma ( met 
ph/egmagoga). In het algemeen wordt gal ontlast door laxeren 
en phlegma door braken. Bij de toepassing moet rekening 
gehouden worden met de wisseling van de seizoenen. De beste 
seizoenen zijn de vroege lente en herfst. In de lente worden de 
overtollige stoffen van de winter verwijderd en in de herfst die 
van de zomer. Hoe dan ook, het is belangrijk de juiste dag voor 
een purgatie te vinden. Vanwege de invloed op de 
lichaamssappen is vooral de positie van maan in de dierenriem 
van belang. In het vijftiende-eeuwse getijdenboek van 'suster 
Wijburch Gherijts dochter' (UB Leiden, Uk 294) bevindt een 
eenvoudige handleiding voor aderlaten en laxeren. (afb. 6). Zo 
wordt aangeraden een 'heel cruus laxtijf te nemen' in de 
maanden rond de overgang van lente in zomer, als de maan 
staat in de sterrenbeelden Gemini en Cancer. In het begin van 
de herfst moet in de eerste maand (de maan in Libra) een 'half 
cruus laxtijf ingenomen worden en daarna ( de maan in Scorpio) 
een 'heel cruus'. Voor de laatste twee maanden van de winter 
geldt hetzelfde: als de maan in Aquarius staat een 'half cruus' en 
in Pisces een 'heel cruus'. 

Duidelijk is dat deze aanwijzingen niet geheel overeenkomen met de richtlijnen in de klassieke 
teksten. Een deel van de verschillen hangt 
samen met het feit dat het zonnejaar en het 
maanjaar niet synchroon lopen en met het feit 
dat geen rekening is gehouden met de fasen 
van de maan. Om de maand of zelf de dag te 
vinden moet men de positie van de maan 
nauwkeuriger kennen. Daarvoor gebruikt 
men twee kengetallen die in de kalender van 
getijdenboeken voorkomen: het Gulden Getal 
en de maanletter. In de volgende paragraaf 
wordt daar aandacht aan besteed. 

(HOLAGOGA 

scammonium 
(diagridium) 

aloë 

agaricum 

MELANOGOGA 

epithymum 

19 
(10) 
7 

4 

2 

PHLEGMAGOGA 

colocynthis 
6 

interius 

euphorbium 4 
lacterida 2 

coconidius 1 

Tabel 1. De !mlangrijkste bestanddelen in carthartlca voorkomend In hal Lorscher Arznelbuch 

Het Lorscher Arzneibuch" geeft de recepten van 22 cathartica, zoals de Catapodia ad omnes 
humores purgandum of het Antidotum iera catarticum faciens ad omnia. Een van de frequentst 
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voorkomende bestanddelen is het galdrijvende scammonium, het gedroogd sap van de wortel van 
de Convo/vulus scammonia L. Het is een van de oudste en favoriete geneesmiddelen; in het Corpus 
Hippocraticum wordt het genoemd als afvoermiddel. Dioscorides beschrijft de bereiding van het 
sap. Avicenna beschrijft de beide vormen waarin het toegepast wordt, namelijk de onbereide vorm 
scammonia en de bereide vorm diagridium of diagredium. In de Catapodia ad omnes humores 
purgandum wordt het toegediend in combinatie met agaricum, aloë en colocynthis. De combinatie 
scammonium-colocynthus komt vaak in cathartica voor. Colocynthis, Citril!us co!ocynthis (L.) 
Schrad. is volgens Galenus een slijmdrijvend middel. Het is in de klassieke geneeskunde bekend 
als een drastisch purgeermiddel. Het is in later eeuwen ook bekend als bestanddeel van electuaria 
als de Confectio Hamech of diacatho/icon en andere laxatieven. Slechts een enkele keer komt in de 
cathartica ook het zwarte galdrijvende middel Cuscuta epithymum L. voor zoals uiteraard in de 
Catapodias ad melanco/icos, maar ook - in combinatie met diagridium, agaricum en aloë - in de 
Catapodias catarticas. 

Aderlaten 
Onder de kloosterlingen behoorde het aderlaten tot een van de populairste behandelingen. Ter 
compensatie van de zwakte door het bloedverlies was het toegestaan extra te eten en wijn te 
drinken. Beda (673-735) wees er in De minutione sanguis op dat de beste periode om deze kleine 
operatie te ondergaan is tussen 25 maart en 26 mei, de periode waarin het bloed toeneemt. Na die 
periode moet men de kwaliteit van de seizoenen in acht nemen, evenals de fasen van de maan. 
Volgens Beda is hetgevaarlijkom ader te laten bij wassende maan of bij vloed. 

Evenals bij de purgatie bevat het getijdenboek richtlijnen om de juiste periode voor een aderlating te 
bepalen. Het eerder genoemde getijdenboek (fig. 6) geeft ook aanwijzingen voor het aderlaten. In 
overeenstemming met Beda wordt aangeraden een 'heel cruus te laten' als de maan in Aries staat. 
Dezelfde hoeveelheid wordt afgenomen met de maan in Libra, Sagittaris en Aquarius. Een 'half 
cruus te laten' 
doet men bij 
voorkeur onder 
Cancer, Scorpio 
of Pisces. Zoals 
ook bij de purgatie 
is opgemerkt, zijn 
deze aanwij
zingen onnauw
keurig omdat 
geen rekening 
wordt gehouden 
met de werkelijke 
positie van de 
maan op een 
bepaalde dag. 
Wel bevat dit 
handschrift een 
tabel met zoge
naamde maan
letters of /itterae 
/unares, die in 

Fig. 7. Tabellen om de maanlettor te vinden en om de juiste periode voor het aderlaten en het nemen van purgantia t-& bepalen (UB Lel~n, Lt.k 287 f. 1v en 2r) 
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combinatie met het Gulden Getal aangeven in welk teken van de dierenriem de maan 
daadwerkelijk staat en met welk lichaamsdeel die stand correspondeert (f. 2v en 3r). Wat in dit 
getijdenboek ontbreekt, is de relatie van die combinatie met aderlaten of het innemen van laxativa. 

Een uitgebreidere tabel is wel aanwezig in een vijftiende-eeuws getijdenboek afkomstig uit het 
Agnietenklooster in Delft (fig. 7; UB Leiden, Uk 287). Op de linker bladzijde (f. 1 v) staat 'die figuer 
vanden teijkene des maens'. In de bovenstaande rij staan de Gulden Getallen, de opeenvolgende 
rangnummers van een bepaald jaar in de 19 jarige maancyclus. In de verticale kolommen staan de 
maan letters voor een bepaald Gulden Getal. De maan letters geven de ouderdom van de maan op 
een bepaalde dag aan. Van maanjaar tot maanjaar verschuift de maanletter tien tot elf dagen, het 
verschil tussen een zonnejaar en een maanjaar. De maan letters staan vermeld in de kalender. Zo 
heeft bijvoorbeeld 14 januari, Pontiaen maertelaer' de maanlettero. Willen we nu vaststellen of die 
dag in 1660 geschikt is om ader te laten of een laxans in te nemen, dan zoeken we het Gulden Getal 
voor dat jaar op: 17. De maan letter o in de kolom van Gulden getal 17 geeft in de rechterkolom het 
sterrenbeeld Libra. De tabel aan de rechterzijde (f. 2r) geeft aan: "Hier mach men vinden oft goet te 
laten of te bezigen is ende in wat te ijken die maen is": Voor libra vindt men daar: 

· libra regeert de navel 
het is goed (bonum) ader te laten en laxans in te nemen 

· de kwaliteiten zijn: 'heet ende vucht ende vander lucht' 
· het bijbehorende temperament is 'sanguineum' 

Met deze computatieve hulpmiddelen kunnen kloosterlingen dus op eenvoudige wijze vaststellen 
wat de geschikte periode is om aandacht te besteden aan de secreta et excreta ten einde een 
goede harmonie der sappen te bewerkstelligen. 

Bij de aderlating moeten de broeders wel een aantal medische zaken in acht nemen. Voor de 
ingreep moet de broeder nuchter zijn en moeten zijn darmen schoon zijn. Vandaar dat in het plan 
van Sankt Gallen de privaten direct aansluiten op de aderlaatkamer. Voor een spoedig herstel krijgt 
de broeder toestemming om wijn te drinken en om drie maaltijden - tijdens de vasten twee - te 
eten. Bij die maaltijden wordt ook vlees genuttigd. Dat laatste betekent dat hij ontheffing van het 
koorgebed moet krijgen. Als de broeder die formele toestemming van het kapittel heeft, kleed hij 
zich drie dagen in nachtkleding. De aderlating vindt gewoonlijk plaats in de ochtend; tijdens de 
vasten na de vespers. 

Met dit globale overzicht is getracht een overzicht te geven van enkele geneeskundige aspecten 
van het kloosterleven. 

Voetnoten 

"Harm Beukers en Annette Bierman, 'Kloostergeneeskunde', dit Bulletin. 

'° De Regel van Benedictus. Vertaald door Vincent Hunink, Amsterdam, 2003: 43, Cap. 27. 

21 Regel van Benedictus: 44, Cap. 28. 
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