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KLCJCJSTERGENEESKUNVE 

Harm Beukers en Annette Bierman 

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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VRIE FARlvlACEUTISCtlE tléJéJGTEPUNTEN 
UIT VE KLéJéJSTERGENEESKUNVE: 
tle:t Lo-v~ Av~ ( sm,, eeuw), de, tl~ ( av. 840) 
0Yl! de, lvf aa:w flor~ ( av. 1100) 

Annette I. Biennan 

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 

: -_,_~-,. ,,_ ,,.,~,~~,,-L·, ~ . 

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 

1 
L 
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Wijnruit 
Blauwe tk 
Polei 
Fenegriek 
R<><» 
Ge\vone Raket 
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lavas 
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Rozem11rijn 
Munt 
Bonenkruid 
Kousenband 

De Kloostertuin in het Plan St Gallen met 
16 plantenbedden (fig. s) 
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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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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." 

14 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 63 Nr 124 2013 



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. 

Cl-HEF PHYSJCIAN 

' 

~ 

' : ...:J-3.J -f : 

C'R.JT'ICALLY l LL 

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) 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 63 Nr 124 2013 19 



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. 

"Celsus, De medicina, prooemium 9. 

"Regel van Benedictus: 50, Cap. 36. 

24 A.G. Homblé, 'Geneeskundige gebruiken en ziekenzorg in de voormalige Benediktijner abdijen' 
Brabants Folklore nr. 198: 178-232. De auteur heeft zich vermoedelijk gebaseerd op de Disciplina Farfensis. 
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"M.A. Schroll, Benedictine Monasticum as reflected in the Warnefrid-Hi/demar Commentaries on the Rule 
(NewYork, 1941). 

"Consuetidines Corbeienses, cap. 1, ed. Semmler; Corp. cons. Mon. 1, 1963: 367; vertaling 111: 103. 

"J. Duft, Notker der Arzt, Klostermedizin und Moncharzt im frühmittelalterlichen St. Gallen (St Gallen, 1972). 

"ExpositioHildemari, ed. Mittermüller, 1880: 139. 

"J. Verheijen, Midde/eeuwsche Nederlandsche Kloosters (1947). 

"Regel van Sint-Benedictus.30: Cap. 8: Van Pasen tot 1 november is de dagindeling zo dat er na de vigiliedienst 
een heel korte onderbreking is, waarin de broeders even weg kunnen voor hun natuurlijke behoeften. 

"Fig. 53 in W. Horn and E. Born, The Plan of St Gal/, a Study of the Architecture and Economy of, and Life in a 
paradigmatic Carolingian Monastery, vol. l (Berkely, 1979). 

"De plattegrond gemaakt door prior Wibert (1165) wordt bewaard in het Trinity College 

"Cf fig. 502 en 503 a, ben c in W. Horn and E. Born, The Plan of St Gal/. 

"H. Schipperges, 'Die Medizin im abendländischen Mittelalter' in: G. Keil und P. Schnitzer, Das Lorscher Arzneibuch 
und die frühmitte/alterliche Medizin (Lorsch, 1991) 87-108, i.h.b 87 

,wzie de bijdrage van Annette Bierman in dit Bulletin. 
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CJRVAL ABVIJHCJSPITAAL 

Guy Gilias 

MEDISCHE DIENST, APOTHEEK, ZIEKENZAAL, MUSEUM 

A) DE MEDISCHE DIENST IN DE ABDIJ 

Sedert 1070 bestaat de beroemde abdij van Orval, oorspronkelijk 

van Benediktijnen, later van Cisterciënsers, en is gelegen in de 
provincie Luxemburg, niet ver van de Franse grens. Met de 

Franse Revolutie werd de abdij volledig geplunderd en verwoest. 
Orval is een typisch voorbeeld van de monnikengeneeskunde. 
De regels die voorkomen in de Orde der monniken bepaalden 
met grote duidelijkheid in welke geest ieder klooster van de orde 
van St. Bernardus moest handelen: "men zal voor en boven alles 
de zorg voor de zieken op zich nemen alsof zij Christus in 
persoon waren ... " - "Ik ben ziek geweest en gij hebt mij niet 
bezocht ... " - "al wat gij aan deze kleinen gedaan hebt, hebt gij 
aan mij gedaan ... " - "Men zal aan de zieken een bijzonder 
onderdak toekennen en om hen te dienen, een godvrezende, 
vlijtige en zorgzame broeder, aan de zieken zal het gebruik van 
de baden toegestaan zijn, elke keer wanneer dat gunstig voor 
hen is ... Aan geheel verzwakte zieken wordt het gebruik van 
vlees toegestaan om hen weer op krachten te doen komen ..... " 
De ziekenzaal moest bovendien gescheiden zijn van het klooster en een broeder had de 
verantwoordelijkheid erover. 
Nog vooraleer er in onze streken apothekers gevestigd waren, en de farmacie en geneeskunde tot 
de bedrijvigheid van de kloosters behoorde, had Orval reeds een kruidentuin, niet alleen dienstig 
voor de monnikengemeenschap, maar ook en vooral voor de verpleging van de reizigers en de 
pelgrims die er soms in erbarmelijke toestand onderdak vroegen. Dr. Hollenfeltz, huisarts te Arlon, 
die een grondige historische studie maakte over Orval, schrijft herhaaldelijk de naam "poorttuin" 
teruggevonden te hebben in het rekenregister. Van het onderhoud van een kruidentuin was dan 
echter geen sprake. Vanaf 1774 merken we dat de apotheker van het rekenregister regelmatig 
François Michel betaalde voor werkzaamheden in de tuin. Dit zou kunnen betekenen dat er dan 
een begin gemaakt werd met de kwekerij van geneeskrachtige planten. De naam "Plantentuin" 
duidt een ruimte aan gelegen aan de zuidoostelijke kant van de portierskamer. 

B) DE APOTHEEK 

Tijdens de jansenistische crisis vinden we voor het eerst in 1725 het vernoemen van een apotheek 
en van een de naam van een apotheekbroeder in de Abdij van Orval. De meest onverzettelijke van 
de jansenisten vormden een clan, aangevoerd door de prior. Ze organiseerden geheime 
bijeenkomsten in de "apotheek." Op de avond van 21 september vluchtten twaalf 
ordegeestelijken en drie werkbroeders uit het klooster. Onder hen bevonden zich twee 
apothekers. 
Zich baserend op het feit dat de apotheek van Orval gediend heeft als schuilplaats voor de 
opstandelingen, meent dr. Hollenfeltz dat de apotheek zich moet bevonden hebben in de 
zuidwestelijke vleugel van de ruimte, genoemd 'T binnenhof van de Bernardijnen", aan de rand 
van de binnenplaats waar zich ook de gastenkamer (nu lapidarium) bevond. In ieder geval 
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werden na 1770 het ziekenverblijf en de apotheek in één en hetzelfde gebouw ondergebracht. 
De ziekenverpleging wordt vooral geïllustreerd door de figuur van broeder Antoine Perin ( 1738-
1788). Bij zijn overlijden wordt hij broeder chirurg genoemd (studeerde anatomie en chirurgie in 
Parijs) en wordt hij vervangen door een inwonende dokter. 
Het apothekersschrift van de apotheekbroeder, verschaft ons talrijke inlichtingen over het tijdvak 
van 1764 tot 1781. Hierin zijn de vele verhalen die broeder Antoine optekende van groot nut. In 
1764 verhaalt hij de behandeling en de dood van broeder Menne, in 1766 beschrijft hij de wondroos 
van dom Barthélemy, en zo maakt hij verder verslagen tot in 1781. De werkzaamheden van de 
apotheek in het jaar 1765 doen veronderstellen dat broeder Antoine daar aanwezig was. In die 
verslagen lezen we ook dat hij aderlatingen toepaste en abcessen open sneed. Maar telkens er 
sprake was van amputatie, deed hij beroep op een chirurg van buiten. Dit roept de vraag op of 
Antoine wel degelijk chirurg was? Anderzijds lezen we zijn verhaal uit 177 4 waar hij op een arme 
stumper, vergiftigd door nachtschade, na zijn overlijden een lijkschouwing verrichtte met de 
methode van een anatoom-patholoog. 
In de apotheek moest broeder Antoine zich houden aan de recepten van de artsen. De 
geneeswijze berustte op de apothekershandboeken, overgeleverd uit de Oudheid met empirische 
recepten. De geneeskunst die nog geen wetenschap was werkte met een geheel aan dogma's, 
afkomstig uit de werken van Hippocrates en Galenus. De belangrijkste farmaceutische stoffen 
waren, zoals overal, plantaardige bestanddelen. In de streek voorkomende soorten werden 
geplukt; de apotheek betaalde plukkers (wortels, grassen, bloemen, viooltjes, klein hoefblad, 
kweeperen, jeneverbessen .. ), hetgeen laat vermoeden dat hun eigen kruidentuin niets of niet veel 
betekende. Belangrijk waren ook de exotische substanties (perubast, gommen, harsen, ipeca, 
suikerwaren, aromatische zalven, parfums ... ) door broeder Antoine aangekocht bij leveranciers in 
Luik, Mézières en Sedan. 
De vertrekken waarin de apotheek ondergebracht was sedert 1760, werden in 1773 uitgebreid, 
zoals blijkt uit een rekening van broeder Antoine voor de aankoop van materiaal: potten van 
plateelwerk, vierkante flessen (voor de nieuwe apotheek), zeven, spuiten, medicijnkommen etc .. In 
177 4 volgt de rekening voor het dak van het nieuwe laboratorium. 
De apotheek beschikte over een imker voor wie men van tijd tot tijd "vliegen" en bijenkorven kocht ( 
in 1769 en in 177 4 ). De honig werd gebruikt voor het maken van likkepotten en drankjes. 
De apotheekbroeder moest ook het honorarium van de dokters en chirurgen betalen, zodat we de 
namen van de artsen die in Orval werkten te weten komen. 
Het personeel van het laboratorium bestond uit een bevoegde apotheker en twee 
apothekersjongens. Een lijst van de helpers is gekend. 
In het apothekersschrift staat ook een belangrijke hoeveelheid preparaten die aan leken in de 
omgeving verkocht werden. De apotheek stond dus niet alleen in voor de verzorging van de 
bewoners van de Abdij. Ook de waarde van de geneesmiddelen die uit barmhartigheid aan de 
armen gegeven werden, staat genoteerd. Na 1789 komt deze post niet meer voor. 
Wondhelend water, keizerwater en water van Orval, drie specialiteiten uit de kloosterapotheek, 
werden als geschenken gegeven aan verschillende vooraanstaande personen uit de provincie en 
de hoofdstad. Van 1785 tot 1789 schonk men ook het kostbare triakel (theriac). 
In zijn functie van apotheker had broeder Antoine de leiding over de bereiding van de 
geneesmiddelen die de dokter voorschreef en die hij zelf voorschreef, want zoals vele 
ordegeestelijken oefende broeder Antoine ook de geneeskunst uit, op de empirische barmhartige 
wijze. Hij diende vaak lavementen toe, bracht pleisters aan en zette trekpleisters. Hij deed 
aderlatingen terwijl hij nauwlettend het bloed bekeek dat hij opving in de kom, om daarna een 
diagnose te stellen. 
Broeder Antoine beschrijft ook een door wormen veroorzaakte koortsepidemie in 1777 waardoor 
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talrijke bedienden van de abdij getroffen werden. Daarna breidde het kwaad zich uit tot de 
omgeving. De behandeling van broeder Antoine bestond uit zoethoutpoeder en posteleinwater, 
een oplossing die weldadig was voor de ontstoken slijmvliezen. Daarna gaf hij een mengsel dat de 
wortel van mannetjesvaren bevatte (wormverdrijvend) en kinine (koortswerend). Door de goede 
resultaten die tijdens deze epidemie bereikt werden, trok de apotheek van Orval steeds meer 
patiënten uit de omgeving. Een bijzonder rapport wijdt onze broederapotheker aan het genezen 
van kropgezwellen door het langdurig toedienen van een siroop met verkoolde zeespons (iodium!). 
Na zijn dood werd broeder Antoine opgevolgd door broeder Macaire Wanck. Er zijn geen gegevens 
over een eventuele opleiding tot apotheker. 
Op 8 december 1792 verliet de gemeenschap de abdij om in Luxemburg een schuilplaats te gaan 
zoeken. Enkele maanden later veranderden kogels en vlammen van de Franse Revolutie de Abdij 
tot een bouwval. 
Vanaf 1926 is men met de heroprichting van de Abdij begonnen. Er werden fondsen verzameld om 
de oude apotheek en de kruidentuin van de abdij weer op te richten. Oud apothekersgerei uit de 
apotheek zelf werd opgespoord en weer aangekocht. In 1940 werden de apotheek en de 
kruidentuin opnieuw vernield, maar nadien terug opgericht. 
De monniken gebruikten enkele winstgevende geheimmiddelen, toegeschreven aan de abdij: 
Eau d'arquebusade (haakbuswater): een uit planten gedistilleerd alcohol waarvan de formule, met 
varianten ervan, zich in diverse formularia bevindt. Het Luikse recept bevatte twintig 
plantensoorten die drie dagen lang geweekt werden in witte wijn, waarna men tot destillatie 
overging. Aanbevolen voor wonden en sneden. Guislain geeft in Bulletin 46 (1973) van de Kring 
voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, het recept en de bereiding. De gebruikte 
producten zijn: grote smeerwortel met wortels, zenegroen en brunel, salie, bijvoet, betonie, samile, 
buphtalmum, kleine smeerwortel, bladeren en wortels van helmkruid, weegbree, leverkruid, 
ijzerhard, alsem, venkel, Sint-Janskruid, lange en ronde ornithologum, varkensgras, wintergroen, 
maagdenpalm, ereprijs, hondsdraf, muizenoor, olmkruid, duizendblad, pimpernel, klein 
duizendknoop of breukkruid. 
Keizerwater. Zou gemaakt worden volgens een plaatselijk abdijrecept, verschillend van de 
formule volgens Lémery. Hollenfeltz heeft de formule teruggevonden bij de vader van laatste abt. 
Verschillende soorten exotische houtsoorten en aromatische zaden werden in brandewijn 
afgetrokken. Bij toediening werd het drankje gesuikerd naar believen. Het was geschikt tegen alle 
pijnen, vergiftiging, hondsdolheid, bevallingen, beroerten, besmettingen, degenstoten, pokken 
etc .. 
Water van Orval,: deze formule is verloren gegaan. 

C) HET MUSEUM 

Het farmaceutisch museum_werd opgestart toen dr. 
Hollenfeltz (Arlon) enkele stukken meubilair uit de 
oude apotheek in zijn bezit kreeg. Het museum werd 
opgericht door het Comité voor de Herbouw van de 
Medisch Farmaceutische afdeling van de Abdij van 
Orval. De eerste steen werd gelegd op 16 mei 1932. 
De officiële opening had plaats op 7 augustus 1935. 
Het farmaceutisch museum en de kruidentuin 
bevinden zich op het parcours van de middeleeuwse 
ruïne. De collectie wordt uitgestald achter glas in een 
modern klein gebouw in renaissancestijl , dat speciaal 
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hiervoor werd ontworpen. 
Verder zien we nog een prachtige weegschaal, een apothekerspers en een smeedijzeren hek uit de 
apotheek van weleer. De verzamelde voorwerpen roepen de werkzaamheden in een 18e-eeuwe 
apotheek op. 

D) DE ZIEKENZAAL 

Op de tekening van de abdij van Orval, gegraveerd door Harrewyn en gepubliceerd in 1720 is het 
gebouw voor de zieken met zijn kapel goed zict;Jtbaar. Het is de vleugel helemaal aan het einde van 
het klooster, loodrecht gelegen op het gebouw dat door de klokkentoren overheerst wordt. De absis 
van het bidvertrek van de zieken met de afgeschuinde hoeken is gemakkelijk te herkennen: deze 
staat achter de muur die de tuin van de bibliotheek omringt. De ziekenzaal was een klein zelfstandig 
klooster met een eigen kapel en keuken. 
Vanaf 1760 werden deze vertrekken afgebroken om plaats te maken voor nieuwe bouwwerken. De 
bouw van het klooster in neoklassieke stijl begon noodzakelijkerwijs met de ziekenzaal en in april 
1761 zegende abt dom Menne Effleur de eerste steen voor deze grote onderneming. Vanaf 1770 
werden de gebouwen betrokken. Dom Jean Forthomme was dan directeur van de ziekenzaal. Hij 
werd bijgestaan door twee bedienden, een kok en een koksjongen. Er werd een tijdelijke 
ziekenoppasser aangenomen wanneer een patiënt voortdurend bewaakt moest worden. Er was 
een dokter verbonden aan de abdij. De medicijnen werden door de apotheek van het klooster 
geleverd. Bij uitzondering werd er ergens anders gekocht, zoals Spawater en het water van Aken. 
Na het overlijden van dom Forthomme nam dom Dominique de leiding over. Door het verloren gaan 
van een register weten we niets over de volgende tien jaar. In 1785 was dom Albéric Leibfried, 
bijgestaan door een lekenbroeder, directeur van de ziekenzaal. 
De keuken van de ziekenzaal werd bevoorraad door het klooster zelf voor wat de gewone 
levensmiddelen betreft, terwijl elders de fijnere waren werden aangekocht. Voor rekening van de 
ziekenzaal noteren we de aankoop van peper, kruidnagels, muskaatnoten, citroenschillen, 
kappers, kaneel, krenten, kandijsuiker, gember, rijst en vooral suiker: suikerbrood of suikerklokken, 
suiker in potten of kisten. In 1771 doet de ziekenbroeder bericht van de aanschaf van 59 kalveren. 
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In november 1772 begeeft apotheker broeder Antoine zich naar Luik, met bedienden en drie 
karren voor de aankoop van levensmiddelen. 
Het is moeilijk het gemiddeld aantal patiënten die verbleven in de ziekenzaal van de abdij te 
schatten. De bevolking van de abdij omvatte ongeveer70 monniken en een 50-tal huisbedienden. 
Er waren epidemieën, vooral onder de knechten: door wormen veroorzaakte koorts (1777), 
dysenterie (1781), derdedaagse koorts (1779), borstvlies- en membraanontsteking in 1781. Op 
bepaalde ogenblikken waren waarschijnlijk alle bedden bezet. 
De abdij werd in 1793 verwoest tijdens de Franse Revolutie en tot omstreeks 1930 waren er nog 
de bouwvallen van de ziekenzaal in het verlengde van het koor van de O .L. Vrouwekerk. Na 1940 
werd alles hersteld en ingericht zoals we dat vandaag terugvinden. 
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LESSINES : KLCJCJSTERtl.CJSPITAAL 
'tl.CJSPITAL NCJTRE-VAME A LA RCJSE' 

Guy Gilias 

DE KLOOSTERSITE 

Om de laatste wens van haar overleden echtgenoot te vervullen laatAlix de Rosoy (Rosoit) in 1246 
het Hospita/ Notre-Dame à la Rose (Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos) bouwen. Ze was 
de weduwe van Arnold IV van Oudenaarde, heer van Lessen en grootbaljuw van Vlaanderen. 
Lessen was op dat ogenblik een stad in volle expansie en het hospitaal zou vlug vele voorrechten 
en aanzienlijke giften krijgen. Het hospitaal had eerst een dubbele religieuze gemeenschap: 
enerzijds enkele lekenbroeders die voornamelijk in de boerderij van het hospitaal werkten en 
anderzijds 7 zusters augustijnen aan wie de zorg van de zieken werd toevertrouwd. Het hospitaal 
was ook klein in oppervlakte: slechts twee vleugels in L-vorm, waarvan één langs de Dender en de 
andere er loodrecht op. De inrichting voor een echt hospitaal was wél aanwezig: ziekenzaal, 
kapel, eetzaal, slaapzaal, noviciaat etc .. In de loop der eeuwen werden verbouwingen uitgevoerd 
om beter aangepast te zijn aan zowel het hospitaalleven 
en als aan het kloosterleven. Het bevat nu een 
hoofdgebouw op de linkeroever, tuinen, een ijskelder, 
een kerkhof en de Dender die er onderdoor vloeit. De 
oude gebouwen zijn verbouwd in de 16de en de 18d0 eeuw 
en liggen in een harmonieus vierkant rond het klooster 
en de binnentuin. De diverse constructies zijn gebouwd 
in de toenmalige stijlen: laatgotiek voor het klooster, 
barok voor de kapel en het portaal, renaissance voor de 
trapgevels. 
De leden van de gemeenschap hadden een eigen 
infirmerie die gescheiden was van de ziekenzaal, om 
epidemieën bij het personeel te vermijden. De infirmerie 
illustreert aan welke strenge regels de zusters moesten 
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gehoorzamen en bevat heel wat interessante getuigenissen. 
Deze hospitaalsite is één van de laatste voorbeelden van een autarkische zelfvoorzienende 
hospitaalsite volgens de concepten van het Ancien Régime. Sinds het midden van de jaren 1980 
hebben er verschillende restauraties plaats gevonden. In 1999 werd er een bestek voor 
restauratie en toeristische valorisatie van de plaats opgemaakt. Een Europese offerteaanvraag 
leidde tot de samenstelling van een multidisciplinair team. In april 2001 werd dit bestek 
geselecteerd door de Waalse en Europese overheid en konden de belangrijke werken starten voor 
een totale restauratie met een verbluffend resultaat bij de officiële opening in 2012. Het Onze
Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal is erkend als 'Uitzonderlijk Erfgoed van het Waalse Gewest' 
en van Europa. 
Het is één van de zeldzame gebouwen uit die periode dat goed bewaard is gebleven en dat een 
uitstekend beeld geeft van het medisch-religieus verleden. 

HET HOSPITAAL 

De stichting van het hospitaal in de middeleeuwen kaderde duidelijk in de persoonlijke 
naastenliefde die in die tijd veel beoefend werd. Rijke burgers, notabelen, machtige heersers, 
bevreesd voor hun nakend einde, toonden zich op die manier heel edelmoedig door het schenken 
van giften aan behoeftigen en hoopten op die manier straf voor hun zonden af te kopen. Later zou 
de Kerk deze zienswijze overnemen. Ze waren de voorlopers van onze sociale structuren van 
vandaag. 
De stichtingsoorkonde van het hospitaal leert ons bovendien dat "de zieken waarvan de 
gezondheidstoestand zo slecht is dat ze niet meer van deur tot deur kunnen gaan bedelen, 
moeten verzorgd worden tot ze volledig hersteld zijn; dat ze met mildheid moeten behandeld 
worden en met gulheid naargelang hun ziekte, in al hun wensen ervoor zorgend dat hun toestand 
niet schaadt." Ook particulieren lieten zich verzorgen, zoals blijkt uit schenkingen "uit 
dankbaarheid voor ontvangen zorgen." 
Het hospitaal is tevens een belangrijke getuige van de vooruitgang van de medische wetenschap. 
Volgens de vroegere concepten weerspiegelt de toestand van het lichaam die van de ziel en zijn 
spirituele noden onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het lichaam. De kapel en de 
ziekenzaal fungeren als een symbiose: die twee zalen liggen dan ook in elkaars verlengde. 
Ziekten werden immers beschouwd als gevolg van de zonde, zodat er rechtsreeks contact met 
God mogelijk was. Het bevorderde de genezing van de geest en van het lichaam. Ernstige zieken 
konden op die manier ook vanuit hun bed de 
eredienst bijwonen. In 1606 werd de kapel 
weggeblazen door een orkaan, waarna ze 
heropgebouwd werd in een theatrale barokstijl 
waarbij kunst in de godsverering een belangrijker 
rol speelde. 
De oorspronkelijke ziekenzaal was een duidelijke 
toepassing van de toenmalige theorieën over 
miasmen en lichaamsvochten, waarbij men dacht 
dat de lucht door pathogene miasmen bedorven 
kon worden. Men bouwde toen grote 
ziekenzalen waarin verse lucht binnengebracht 
werd door luchtstromingen via grote ramen, die 
de slechte dampen meevoerden naar buiten. De 
grote ziekenzaal met hoge vensters en raampjes 
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in die vensters, met een luik in het plafond is een mooi voorbeeld van de architectuur van een 
'pneumatisch' ziekenhuis. Aan de zijkant bevond zich een kleine ruimte die diende tot opwarmen 
van alléén maar'gezonde' patiënten. 
Bij de oprichting bood het hospitaal plaats aan ongeveer vijftien patiënten. De nieuwe "gast" moest 
eerst biechten, ontving daarna de communie en werd van kop tot teen gewassen. Hij moest zijn 
kleren inruilen tegen een nachthemd en werd in een bed gestopt dat hij meestal moest delen met 
één of zelfs twee andere zieken. Aanvankelijk was deze ziekenzaal gemengd. De alkoven van de 
bedden waren voorzien van gordijnen om warmteverlies te vermijden, vooral in de winter, want er 
was geen verwarming aanwezig en er werd regelmatig verlucht om de woekering van microben 
tegen te gaan. In die besloten alkoven moet een walgelijke stank geheerst hebben; ook ongedierte 
woelde welig in de stromatrassen, doordrenkt met zweet en soms met urine. De houten structuur 
was bovendien een paradijs voor insecten. De gordijnen waren rood om de bloedsporen te 
camoufleren als gevolg van de aderlatingen die in die tijd populair waren. 
De zusters augustinessen namen zowel de verzorging als de huishoudelijke dienst en de 
administratie op zich. Om de rust te bewaren en zorg te dragen voor de zieken, organiseerden ze 
dag en nacht een bewaking. Moeder overste had de leiding over de instelling, terwijl de spirituele 
leiding in handen was van de priesters en het onderhoud van het gebouw en de werkzaamheden op 

. de hoeve werden toevertrouwd aan lekenbroeders. De meeste van die broeders waren 
ongeletterde religieuzen van bescheiden afkomst. In de 16° eeuw werden ze vervangen door 
loonarbeiders. 

Na de Franse Revolutie nam de stad het beheer van het hospitaal op zich, door middel van de 
Commissie voor Burgerlijke Godshuizen en later van de Commissie van Openbare Onderstand. De 
religieuzen bleven echter één van de pijlers van de instelling. In de 19• eeuw nam het aantal 
aanvragen voor tussenkomst van het hospitaal fel toe omwille van de plaatselijke porfier 
steengroeve. Vele gekwetsten, zieken en uitgeputte werklui uit de groeve werden er verzorgd. 
Daarom werd in 1830 een tweede ziekenzaal gebouwd, waaraan later, tussen 1860-1870, nog 
twee ziekenzalen werden toegevoegd. Tot in 1980 hebben leken verpleegkundigen, 
ziekenverzorgers en onderhoudspersoneel, samen met de geestelijke gemeenschap, een 
belangrijke rol gespeeld bij de verzorging van de patiënten. 
Een nieuwe grote zaal over de Dender gebouwd rond 1830, getuigt van de opvattingen van de 
hygiënische geneeswijze als gevolg van belangrijke wetenschappelijke vondsten (Pasteur, Lister, 
Semmelweis .. ). Afvalproducten konden gemakkelijk verwijderd worden via de Dender onder en 
langs het hospitaal. Men maakte gebruik van koperen emmers (met de namen van de zusters en 
gedateerd) waarin reukstoffen verbrand werden. In die emmers werd eveneens hete houtskool 
naar beddenpannen gebracht die dienden om de bedden te verwarmen. De gordijnen van de 
alkoven waren voortaan wit, potten waren van porselein en er werd glas gebruikt in plaats van tin. 
De zieken hadden nu recht op een eigen bed en waren niet meer verplicht de ganse dag in hun bed 
te liggen. Een geneesheer en een chirurg versterkten de ploeg van zusters /verzorgers. Met de 
komst van de nieuwe zaal waren mannen en vrouwen nu ook gescheiden. In het midden van de 
zaal stond een 'bastaardbed', dat kan gezien worden als de voorloper van de intensieve zorgen. 
Dank zij de centrale ligging van het bed kon de patiënt nauwkeurig in het oog gehouden worden. 
Daarenboven kon men er gemakkelijk omheen wandelen om hem de nodige zorgen toe te dienen. 
De zusters voerden aderlatingen uit en dienden vele klisteren en lavementen toe, een gewone 
therapie in de middeleeuwen om de slechte humoren in het lichaam die ziekte veroorzaakten, te 
verjagen. Eens genezen bleef de zieke nog enkele dagen 'uit bezorgdheid tot hij helemaal hersteld 
blijkt te zijn.' 
Leprozen werden niet toegelaten in het hospitaal maar ze werden verbannen naar leprozenhuizen 
buiten de stadsmuren. Cholerapatiënten werden tot in de 19• eeuw wel verzorgd in het hospitaal. 
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Men kende toen immers de ooraak niet van de ziekte en evenmin het grote gevaar van besmetting. 
Merkwaardig is ook dat zwangere vrouwen evenmin toegelaten werden. Het ontbreken van 
prenatale zorgen was er in die tijd trouwens de oorzaak van dat er veel meer oudere mannen 
leefden dan vrouwen. 
De bouw van de derde en vierde ziekenzaal (omstreeks 1865) strekt zich nu ook verder uit over de 
rechteroever van de Dender, en zal geleidelijk het neerhof van de boerderij inpalmen. 
Sinds 1980 hebben de zieken en bejaarden het oude hospitaal definitief verlaten. 
Het hospitaal Notre-dame à la Rose is een uitzonderlijk voorbeeld van de evolutie van de 
ziekenhuisarchitectuur, van de geschiedenis van de gezondheidszorg, van het kloosterleven, van 
hun mentaliteit en hun ideeën. Bovendien heeft het steeds de sfeer en het uitzicht van de 16de en 
17de eeuw weten te bewaren. 

DE APOTHEEK 

Het hospitaal beschikte al van bij het begin over 
een apotheek. Archiefstukken vermelden dat 
zusters er geneesmiddelen bereidden vanaf de 
16° eeuw. Zeldzame ingrediënten en moeilijke 
bereidingen werden echter bij verschillende 
apothekers in Lessines of in de omgeving 
aangekocht of klaar gemaakt. De apotheek, 
ondergebracht in een hoek van de noordwester 
vleugel, onderging mettertijd heel wat 
verbouwingen. 
De restauratie zoals die vandaag te zien is, 
dateert uit de 19° eeuw. Ze bestaat uit twee grote 
ladenkasten met opstanden. Eén kast werd 
voorbehouden voor de vergiften. De schuiven 

ervan bevatten de vele gedroogde kruiden. Een tafel met marmeren werkblad diende als 
bereidingstafel. De zusters "apothekeressen" verdiepten zich geregeld in de bestaande 
wetenschappelijke literatuur en volgden de nieuwste ontwikkelingen. Dit blijkt uit de werken die in 
de apotheek terug te vinden zijn. Er was ook een kleine tuin waarin geneeskrachtige planten 
gekweekt werden die ze gebruikten voor hun remedies. Nog steeds heeft Lessines een grote 
reputatie te danken aan die planten: de stad bezat begin vorige eeuw nog ongeveer 150 hectare 

Boule 

bouwland voor planten kweek. 
"Helkiase", het wondhelend ontsmettingsmiddel 
en geneesmiddel voor huidziekten dat op het 
einde van de 19° eeuw werd uitgedacht door 
zuster Marie-Rose Carouy (Caroy), 
hospitaaloverste van 1888 tot 1923, heeft het 
hospitaal in de hele wereld beroemd gemaakt. 
Het werd bereid en verkocht tot begin jaren 1940 
en zorgde voor een financiële welstand van het 
klooster. Waarschijnlijk maakte men bij de 
bereiding gebruik van een apparaat 'boule' 
genoemd. Later gebruikte men dit apparaat voor 
het omhullen van dragees of pillen. 
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Er bestaat zelfs een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de verschillende aandoeningen, zoals bij 
brandwonden, oude wonden, spataderwonden, zweren, eczeem, huiduitslag, abcessen, 
negenoog zweren, fistels en steenpuisten. Helkiase wordt ook aanbevolen bij amputaties en 
hernia operaties. 

Begin jaren 1930 kwam men tot het besef dat Helkiase 
veel schadelijke neven-verschijnselen veroorzaakte 
wegens het aanwezige kwikchloride. Tijdens de 
economische crisis in die jaren, werd de zalf uit de 
handel gehaald. 
Apotheker G. Williame van Lessines maakte via een 
omzendbrief aan de collega's bekend dat hij het 
'Belangrijkste Depot' had van de producten 'Helkiase 
van de Hospitaal-zusters van Notre-Dame à la Rose'. 
Hij prijst de uitzonderlijk effectieve werking ervan aan 
tegen zweren, pijn in de benen en allerhande wonden. 
Het product is verkrijgbaar in poedervorm, als 

oplossing met sublimaat of met boorzuur. Er werd een zalf gemaakt van het poeder, vermengd met 
.. water. 

MUSEUM 

In zijn 750 jaar bestaan heeft het hospitaal een rijke collectie verzameld van koperwerk, tin, 
porselein, schilderijen en meubelen van grote waarde. Maar het meest originele van dit hospitaal 
erfgoed is zonder enige twijfel de inrichting. De collecties zijn er op een zeer levendige manier 
uitgestald. Alle voorwerpen hebben hun eigen verhaal, want ze hebben ook werkelijk "gediend". 
De charme schuilt ook in het authentieke kader waarin alles getoond is. 
De bezoeker volgt een parcours van 20 zalen met authentieke en waardevolle kunstvoorwerpen, 
medische instrumenten uit ver vervlogen tijden, uitgebreide farmaceutische verzamelingen ... Het 
gebruik van de ultra moderne toon kasten uitgerust met interactieve schermen laat toe het gebruik 
van de oude medische instrumenten te begrijpen. De voorwerpen uit de collectie illustreren 
bovendien het leven van de religieuzen en van het lekenpersoneel. Ook de kruidentuin met 
geneeskrachtige planten is nog steeds te bewonderen. 
Een speciaal ingerichte Theriakzaal, met oorspronkelijke verzamelstukken, geeft de bijzondere 
geschiedenis van dit geneesmiddel weer. Dit kostbare geheimmiddel werd in Lessines uit de 
verkoop gehaald in 1908. 
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Na een tragisch ongeval te Meise op 31 oktober 2012, 
is van ons heengegaan collega 

Hubert van den Branden 

Lidste Pap,~ 

Jou\\ pkitsc heengaan net voor je pensioen. heen ons allemaal 
dîr;p geschokt. Je ha<l oog zoveel dingen te ICKh'-t!O en ic doen. 
Je inzt!t Hmr je beroep en al jouw andt'.'re activiteiten \.\'as 
grenzeloos en mei rnllc overtuiging. Weel dat we Mama zullen 
omringen met dezclfdè onvoorwaarddijke liefde. zoal$ jij die 
steeds gegeven hebt. fkt was een eer om n;m jouw zijde te 
mogen leven. 1 let ga je goed daarbo,c11. 

Zwaar aangedaan door dit verlies van een erg 
sympathieke en gewaardeerde collega, voelt de Kring 
innig mee in de rouw die de familie treft. 

De familie Mattelaer (Kortrijk) meldt ons het plotse overlijden van 
mevrouw Renée Mattelaer-Blancke, weduwe van ons erelid en oud
voorzitter Bernard Mattelaer. 

Zij was een zeer geïnteresseerde deelneemster aan alle congressen 
waarop we haar herinneren als een gemoedelijke dame, die voor ieder 
een gepast woord over had en een handje toestak waar het nodig was. 

In naam van de leden betuigt het bestuur van de Kring zijn gevoelens aan 
van christelijk medeleven. 

Andries Deelstra, zoon van ons lid prof. Hendrik Deelstra. 

Hendrik Deesltra schrijft: 

"Dinsdagavond 30 oktober te 23 uur kwam de politie ons meedelen, dat mijn enige zoon (47 jaar) 
overleden was te Puurs. 

Ik heb onmiddellijk met zijn echtgenote gebeld en zij moest dat bevestigen: 's avonds tijdens het 
joggen heeft hij een hartstilstand gehad en is op de grond gevallen tot iemand hem vond, op 
slechts 400 meter van zijn huis. 

32 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 63 Nr 124 2013 



Hij werkte in Martinique voor Total, waar Andrik, hoofd was van de financiën voor de Antillen. Hij 
moest in het hoofdkwartier te Parijs verslag uitbrengen en zij hadden dan enkele weken tijd om in 
België te zijn. 

Zij zouden ons nog komen opzoeken, maar de echtgenote moest nog een operatie ondergaan en 
And rik had gezegd, dat zij met ons contact zouden opnemen na de operatie ... 

Dat zal nu niet meer gebeuren! Het is een groot verlies! 

Rest ons de herinnering aan een zoon waar ik fier op was: knap, intelligent, ingoed, eerlijk, 
hartwerkend en een trouwe echtgenoot. Het is waarschijnlijk het harde werk en de stress die hem 
het leven gekost hebben." 

Het bestuur biedt onze collega en de familie zijn diepste gevoelens aan van medeleven. 

Mevrouw Martine de Wilde, levensgezellin van ons lid Charles Libert, meldt ons 
het overlijden van Charles op 20 april 2013 te Moeskroen. 

Charles versterkte de bestuursploeg in 2002 als onze afgevaardigde bij de 
Societas lnternationalis Pharmaceuticae Historiae, {International Society for 
the History of Pharmacy - ISHP) waar hij toen lid werd van het "Executive 
Committee", om eronze belangen te behartigen . 

. 
Hij is werkzaam geweest als directeur bij UCB en Solvay, en interesseerde zich vooral voor de 
geschiedenis van die farmaceutische industrie, waarover hij menigmaal een lezing hield tijdens 
een congres. Hij organiseerde voor de Kring een congres in Lille en was ook Managing Editor van 
de News Letter van de ISHP. Met zijn vlotte welsprekendheid en vastberadenheid wist hij vaak 
animo te brengen tijdens discussies in het bestuur. 

Dank Charles voor al je bijdragen ! We zullen je herinneren als een minzaam persoon met veel 
doorzettingsvermogen. Een levensgenieter en een aangename tafelgenoot die geanimeerd over 
alles en nog wat kon meepraten. 
De laatste jaren wilde de gezondheid niet mee, maar het versje op je overlijdensbericht spreekt 
boekdelen: 

De Kring deelt in de rouw die de families treft. 

Zijn leven was mooi en rijk 
De ziekte lang en ongenadig ... 

En er kwam geen klacht over zijn lippen. 
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Een hommage aan collega HUBERT VAN DEN BRANDEN 

Een gevuld maarte kort leven. 

Toen we op Allerheiligen vorig jaar het dramatisch bericht binnenkregen hadden we een reactie van 
ongeloof en onmacht: Hubert was de avond daarvoor fataal verongelukt toen hij huiswaarts reed 
van zijn apotheek. 
Ondertussen zijn er lange wintermaanden overgegaan maar het ongeloof blijft. 
Wat zou Hubert nog kunnen realiseren: op beroepsvlak, maatschappelijk, vrije tijd? 
Zijn interesses strekten zich uit op vele vlakken: geschiedenis, aardrijkskunde, politiek en deze 
gebieden in de breedste en diepste zin van het woord. 
Met zijn eigenzinnig registratiesysteem hield hij alle informatie en gegevens nauwgezet bij om het 
later zo nodig te raadplegen. 
Uiteraard waren boeken zijn grote passie, een passie die we overigens deelden: toen we samen op 
pad waren ter gelegenheid van één of andere geschiedenisbijeenkomst stapten we zonder veel 
afspraak vooraf een boekhandel binnen: was het nu in Berlijn of Wenen, Lier of Gouda. 

Hubert is geboren in Malderen (Vlaams-Brabant) op 15 november 194 7 als enige zoon van dokter 
en mevrouw Van den Branden-De Loof. 
Na de lagere school in zijn geboortedorp volgt hij de Grieks-Latijnse opleiding aan het O-L
Vrouwcollege in Antwerpen. 
Zijn apothekersstudie voltooit hij feilloos aan de toen nog Rijksuniversiteit van Gent, waar hij zich 
tevens specialiseerde in de farmaceutische technieken. 
In 1972 treedt hij in het huwelijk met Bernadette Nijs en samen hebben ze één zoon lgnace. 
Hubert had zijn eigen apotheek sinds 1971 tot 31/10/2012 in De Wandstraat in Laken, een 
noordelijke voorstad van Brussel met het koninklijk paleis op haar grondgebied. 
Al lachend werd Hubert dan ook "fournisseur de la cour" genoemd waarop hij prompt een hele 
argumentatie voor en tegen klaar had. 
Al vlug werd hij ook plaatsvervangend lid in de Bondsraad vanAPB, voorzitter van de Federatie van 
"Apothekers van Brussel" en voorzitter van de Koninklijke Farmaceutische Kring van Schaarbeek, 
Laken, Neder-over-Heembeek, Evere en Haren, zeg maar de noordoost rand van Brussel. 
Bovendien was hij effectief lid van het Comité voor geneeskundecontrole en beperkte kamers van 
het RIZIV. 
Maar ook op sociaal vlak had hij zijn verdiensten: stichter van het Brussels Overlegplatform 
Thuiszorg, stichter van de vzw Soin chez Soi, de realisatie van een voordrachtencyclus Thuiszorg, 
voorzitter van Katholiek Onderwijs Brussel Noord, voorzitter kerkfabriek van de Christus-Koning 
parochie te Laken enz. 
Veel van deze mandaten bekleedde Hubert 20 jaar en langer. 

Laat deze korte vogelvlucht van een overgevuld leven van een studiegenoot, van een collega, van 
een compagnon de route, van een vriend, laat dit beeld een blijvende hommage zijn aan Hubert. 

Romain Van Hautekerke 
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- Op de website van Cultureel Erfgoed kan je informatie vinden over Bibliotheca 
Pharmaceutica Antverpiensis, de historische bibliotheek over farmaciegeschiedenis en 
aanverwante disciplines van de KAVA. 
Collegae Guy De Munck en Guy Gilias zijn bestuursleden van deze commanditaire 
vennootschap. 

http://www.faronet.be/erfgoedveld/organisatie/BibliothecaPharmaceuticaAntverpiensis. 

- Erelid prof. dr. Maria del Carmen Francés Causapé werd door de Academia de farmacia 
"Rei no de Aragón" (Zaragoza) op 28 november 2012, verkozen als 'Academica de Numero' 
(medaille nr.11) met haar lezing "Aconteceres y siluetas de la farmacia aragonesa". ISBN 
978-84-695-4896-7 

Waarvoor hartelijke gelukwensen vanwege de Kring ! 

-+ Omwille van zijn gezondheid heeft collega Hugo Leupe (B-Meulebeke) 
aan het bestuur van de Kring het verzoek ingediend hem te willen 
ontheffen van zijn taak als bestuurslid. 
Hugo voegde zich bij het bestuur in januari 2002, bij de start van een 
nieuwe ploeg. Hij nam de taak van P.R. België op zich om de verslagen van 
de congressen op te maken en contacten te onderhouden met pers en 
beroepsbladen. 
Hij verzorgde verschillende voordrachte,n tijdens onze congressen, 
schreef regelmatig artikels voor ons tijdschrift en was medeauteur van het 
boek "De Apotheek, bakermat van uitvinders." (2003) 

Het bestuur dank Hugo voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van de Kring en zijn 
bijdragen op velerlei gebied. We wensen Hugo nog aangename dagen en hopen hem toch 
nog vaak te mogen ontmoeten tijdens een van onze congressen! 
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~MUSEUM ROCKOXHUIS, Keizerstraat 12, B-2000Antwerpen 

www.rockoxhuis.be 
www. km ska. be 
0032 (0)3 201 92 50 

"Het gulden cabinet" 

Laat u onderdompelen in de leefwereld van de rijke burgers uit de 17° eeuw en ontdek in het 
Rockoxhuis hoe een Antwerpse kunstverzameling er in de Gouden Eeuw uitgezien moet hebben. 
De burgerwoning van burgemeester en mecenas Nicolaas Rockox (1560-1640) is ingericht als een 
luxueus kunstenkabinet met topstukken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen en de belangrijkste werken uit het Rockoxhuis. U ziet er prachtige schilderijen van 
onder meer Van der Weyden, Memling, Van Eyck, Rubens en Van Dyck. (Meer over dit onderwerp, 
uitgebreid in volgende Bulletin). 

~ PARIJS ISHP CONGRES 2013 

Van 10 tot 13 september vindt te Parijs het tweejaarlijks congres plaats van de International Society 
of History of Pharmacy. 
Bij die gelegenheid wordt onder andere stil gestaan bij de 200s10 verjaardag van het overlijden van 
Parmentier in 1813 (militaire farmacie, voeding, voedingsscheikunde ... ). 
Ook de 1 OO st

e verjaardag van de eerste vereniging die zich bezig hield met de geschiedenis van de 
farmacie (1913) wordt gevierd met de geschiedenis van de verschillende verenigingen. 
Het Congres gaat door in "Les Cordeliers" in het centrum van Parijs, in de universiteitsbuurt 
"Quartier Latin", rue de l'école de médecine. 
De lezingen gaan door in amfitheaters en in het klooster wordt de lunch opgediend. 
Informatie kan je lezen op de website van de Kring of op de website van de ISHP 
(www.histpharm.org) . 
Een programma kan je aanvragen bij onze voorzitter Annette Bierman. 
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0 Los medicamentos importados en Espana por una industria farmacéutica americana: The 
Sydney Ross Co. 
Maria del Carmen Francés Causapé y Maria López y Maria López González 

De Amerikaanse farmaceutische industrie, The Sydney Ross 
Co., commercialiseerde sinds het begin van de 20st

" eeuw 
farmaceutische producten in Spanje. Dit werd mogelijk gemaakt 
door het statuut om invoer en verkoop te machtigen zoals 
voorzien in het eerste artikel van de overgangsbepalingen van 
1919. Eerst verdeelde de Sociedad en Comanita E. Duran te 
Madrid de eerste vijf specialiteiten, vervolgens de Laboratorios 
Andreu en Zonen te Barcelona. 
Vooral het purgeermiddel 'Pildoras de Vida de Ross', (' Ross' 
Levenspillen') kende succes, niet enkel in Spanje maar ook in 
Latijns Amerika. 
De verzameling van jaarlijkse kalenders en prentkaarten van 
deze firma, weerspiegelt vandaag nog de invloed die ze had en 

. betekent tevens een belangrijk historisch erfgoed van de 
farmacie. 

ISBN 978-84-695-6422-6 

0 Leopoldo López Pérez. Su vinculación al Servicio Farmacéutico de la Armada y a las 
lnstituciones Académias. 
Maria del Carmén Francés Causapé y Maria Isabel Larena Millán 

L. lopez Perez was chemicus die veel activiteiten ontwikkelde op civiel, academisch en 
militair vlak. Hij was gestationeerde in het ziekenhuis De Marina de San Carlos in het 
departement Cadiz, tussen 1917 en 1931, waar hij in de eerste plaats werkte als apotheker 
om de medicatie voor te bereiden en de organisatie van de farmaceutische diensten te 
leiden. 
Hij onderscheidde zich ook op gebied van microbiologie, chemie en hygiëne. Op het vlak 
van hygiëne werd hij verschillende malen bekroond. Voor zijn werk in verband met de 
organische chemie werd hij bekroond in 1923. 

ISBN 978-84-695-2995-9 

0 Zur Geschichte der Magistralrezeptur. 
Die herstellung individueller Arzneimittel in Deutschschweizer Apotheken des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts wird an Hand der Rezeptkoperbuch-Reihe der Hirsch-Apotheke in 
Solothurn beschrieven. 
Ursula Hirter-Trüb 

De industrialisering van ons beroep heeft in de laatste 200 jaar ons leven radicaal 
veranderd. Uit een agrarische is een industriële -en deels zelfs een postindustriële- wereld 
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ontstaan. Ook in de geschiedenis van de farmacie zien we in deze periode een geweldige 
verandering. Het bereiden van geneesmiddelen heeft zich de laatste 150 jaar ontwikkeld. 
Waar het vroeger ging over handenarbeid is het thans een industrieel proces geworden. Dat 
is niet ineens gebeurd, maar heeft zich langzaam voltrokken over vele tientallen jaren. Stuk 
voor stuk hebben zogenaamde farmaceutische 'specialiteiten', namelijk industrieel bereide 
en verpakte merknaam producten, de met de hand gemaakte en individueel verkochte 
geneesmiddelen, verdrongen. 
De apotheek van vandaag heeft niet veel meer te maken met deze van voor de industriële 
periode. Waar het vroeger ging over afleveren is het nu meer een dienstenverlening 
geworden. 

In dit boek, uitgegeven door de Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Farmazie, 
analyseert en bespreekt de schrijfster belangrijke aspecten van deze ontwikkeling en ze 
geeft een overzicht van deze fundamentele verandering in het ter hand stellen van 
geneesmiddelen. 
Deze stappen nalezen in dit lijvige en zeer volledige boek is hoogst boeiend. De plaatjes 
overoude medische instrumenten maken de lectuur nog interessanter. 

ISBN 3-9522758-7-5 
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G. Gfüas 

De apotheker in prenten, 
verzen en spreuken 

ISBN 978-90-441-2987-8 
NUR 680879 W 
17 x 24 cm 

ge'!llustreerd 

vierkleurendruk 

ca. 250 blz. 

ca.€ 30.-
Verschîjnt in oktober 

De lezer ontdekt met dit amusante boek de geschiedenis van de 

farmacie en van de apotheker op een speelse manier, maar met 

een wijsheid die uit de volksmond komt, geput uit het dagelijkse 

leven, namelijk via een getekend en geschreven karikaturaal beeld 

van de apotheker over een periode van 900 jaar. 

De karikaturen. verzen en spreuken geven de status van de apo

theker aan door de eeuwen heen en hangen daarmee meteen een 

beeld op van de geschiedenis van de farmacie in het algemeen. 

Ze schetsen het dagelijks werk van de apotheker als kruidenier, 

chirurgijn en barbier, de omgang van de apotheker met zijn leer

ling en hoe hij gekleed was. Ook de ontwikkeling in de interieurs 

van de apotheken, de levensstandaard van de apotheker en zijn 

sodale omgang worden duidelijk. Er is ook de eenvoudige en ern• 

stige apotheker die begaan is met zijn beroep en de klant met 

raad en daad bijstaat, maar evenzeer de geldwolf of bedrieger, de 

gierigaard en de hoogmoedige. En wat is de verhouding van de 

apotheker tot de geneesheer? Maar ten slotte overwint de dood 

alle geneeskundige handelingen. 

Uit de Inhoud: 

Definitie van de apotheker en zijn beroep - Karikaturen, verzen, 

spreuken - Apotheker/chirurgijn/barbier/kruidenîer - Geldwolf/ 

bedrieger - Herbergier/wijnverkoper - Apotheker en het klisteer 

- Apotheker en zijn knecht ofleNjongen -- Hoogmoedige apothe

ker - Voorbeeldige apotheker - Apotheker versus geestelijke of 

goddelijke genezing- Gierige apotheker -Apotheker en de dood 

- Raadgever en vertrouwensman - Apotheker in het dierenrijk -

Apotheker versus geneesheer. 

Guy Gilias was apotheker in Haasrode. 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

1. Bijdragen ter publicatie aangeboden dienen bij voorkeur op diskette, cd-rom of per e-mail. Elke tekst 
wordt voorzien van een korte titel. 

2. Onder de titel komen de beginletters van de voornamen, gevolgd door de namen van de auteur(s). 
Verzocht wordt de bijdrage aan het eind te voorzien van een korte samenvatting in het Frans, 
Nederlands of Engels en opgave van naam en adres van de auteur. 

3. Voetnoten worden doorlopend genummerd over het gehele artikel. De literatuuropgave wordt op de 
wijze van de Index Medicus' samengesteld en achteraan de tekst geplaatst als in onderstaande 
voorbeelden: 

a. boeken: Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika. 
's-Gravenhage: Mouton, 1970:53. 

b. tijdschriften: Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994; 1 (3):26-32. 

4. Voor goede reprodukties wordt gevraagd foto's max. A4-formaat, zo mogelijk op mat papier; grafieken 
e.d. op wit papier met zwarte inkt of met inkt jet- of laserprinter geprint, te willen aanleveren. 
Ze dienen afzonderlijk genummerd te zijn en gaan vergezeld van onderschriften. Op de achterzijde 
van de illustratie wordt de naam van de auteur en de verkorte titel van de bijdrage aangegeven 

5. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten. De bijdragen mogen in dezelfde vorm 
elders zijn gepubliceerd. 

6. Auteurs dragen de verantwoordelijkheid voorde gepubliceerde foto's en reproducties 

NOTES POUR LES AUTEURS 
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1. Les articles à publier seront de préférence sur disquette, cd-rom ou mail électronique. 
Chaque texte sera pourvu d'un titre court. 

2. Sous Ie titre viendront les initiales des prénoms suivies du nom de l'auteur. Un résumé succint en 
français, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que Ie nom de !'auteur et son adresse. 

3. Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seronl 
composés à la manière de l'lndex Medicus et placés après Ie texte. Exemple: 

a. livres: 

b. revues: 

Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika. 
's-Gravenhage: Mouton, 1970:53. 
Vandewiele L.J. De apotheek van de vroed meester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994; 1 (3):26-32. 

4. Pour obtenir de bonnes reproductions, il importe d'envoyer les photographies d'un largeur de max. 
format A4, si possible sur papier mat; les graphiques et dessins seront à l'encre noire sur papier blanc 
ou imprimés par encrage ou laser. 
Chaque illustration sera numérotée séparément et munie de légende Au dos de chacune sera indiqué 
Ie nom de !'auteur et Ie titre de l'article abrégé 

5. La rédaclion se réserve Ie droit de raccourcir les textes. Les articles pourront être publiés ailleurs sous 
la même forme. 

6. Les auteurs porten! la responsabilité des pholographies et des reproductions. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan bij schriftelijke toestemming 
van de auteur{s) en volledige bronvermelding. 

Toute réproduction totale ou partielle doit obligatoirement porter l'accord d'écrivain et la mention 
de la source. 
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