COSMAS & DAMIANUS
IN BENELUX

PATROONHEILIGEN VAN APOTHEKERS EN ARTSEN

ACHTERGROND
De Eerste en Tweede Cosmas- en Damianusvloed
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Cosmas en Damianus op textiel naaldwerk

#Algemene Cosmas en Damianus-gilde informatie:
1. P.H. Brans, “Gilden in België, Nederland en Luxemburg, waartoe apothekers hebben behoord”, Bulletin
van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 9 (1954), 9-24.
2. D.A. Wittop Koning, “Cosmas en Damianus en de Nederlanden”, Scientiarum Historia, 1 (1968), 8-12.
3. D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie in Nederland (Lochem: De
Tijdstroom, 1986) 172, 178
4. J. Zuring, De Heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland (Venlo: Van Spijk, 1989) 28.
5. P. Julien, “Culte et iconographie des saints Côme et Damien au Grand-Duché de Luxembourg”, Bulletin
van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 98 (2000), 66-73.
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COSMAS EN DAMIANUS
ACHTERGROND

Presse-papier met een metalen plaatje met daarop
Cosmas en Damianus en de tekst: 100ste Algemene
Vergadering 1955 KNMP Haarlem

Cosmas en Damianus waren volgens de christelijke overlevering tweelingbroers, geboren
in de tweede helft van de tweede eeuw in Syrië. Van hun leven is niets met zekerheid
bekend. Zij zouden allebei geneesheer zijn geweest, die onbaatzuchtig hun geneeskundige
diensten aanboden (daarom staan zij in de oosterse kerk bekend als de Agioi Anárguroi: de
heiligen die zilver afwijzen).
Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus behoorden zij tot de eerste
slachtoffers. Toen Cosmas en Danianus weigerden hun geloof af te zweren werden zij
gemarteld en in 287 onthoofd.
Boven hun graf in Cyrrhus verrees een kerk en hun verering heeft zich via Rome verder
verspreid. Cosmas en Damianus fungeren vaak als patroonheiligen van artsen, apothekers
en andere beroepen uit de medische sector. Cosmas wordt meestal als medicus afgebeeld
herkenbaar aan het lange met bont afgezette gewaad en het baretvormige hoofddeksel met
een urinaal in de hand, terwijl Damianus - die de zorg van zieken en gewonden op zich had
genomen - attributen als zalfpot, vijzel, medicijnkistje en een spatel of lancet vasthoudt en
voor zijn taak doelmatiger gekleed is. Het lancet heeft op iconen meestal de vorm van de
longé, de lans. Vaak worden zij met een zwaard omgegord afgebeeld als symbool van hun
martelaarschap. De liturgische feestdag van Cosmas en Damianus is in 1969 van 27 naar 26
september verschoven.
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De Eerste en Tweede Cosmas- en
Damianusvloed.

Een stormvloed werd in de middeleeuwen vaak naar een specifieke heilige vernoemd: de
naamdag van de heilige waarop de stormvloed plaats vond werd verbonden aan de naam
van de betreffende vloed.
De stormvloed van 27 september 1477 werd naderhand de Eerste Cosmas- en
Damianusvloed genoemd. Een verwoestende storm woedde over het huidige Vlaanderen, de
kusten van Nederland en Duitsland. Dijkdoorbraken zetten Walcheren en grote gebieden in
Vlaanderen onder water. Doordat de doorgangen tussen de Waddeneilanden werden
verbreed, verzilte de Zuiderzee verder.
De stormvloed van 26 september 1509 – de Tweede Cosmas- en Damianusvloed trof de
heerlijkheid Groningen en de graafschappen Holland en Zeeland zwaar met als gevolg doorgebroken dijken, ondergelopen polders en zwaar beschadigde steden. Oud-Stavernisse
verdween in de golven en pas 90 jaar later werd het gebied weer ingepolderd. De polder van
Hontenisse in Oost Zeeuws-Vlaanderen ging voorgoed verloren. In Noord-Groningen en
Noord-Duitsland zaaide de vloed dood en verderf en spoelden 30 dorpen weg.*

Herdenking
In 2009 - vijfhonderd jaar na de Tweede Cosmas- en Damianusvloed – herdachten
Groningers en inwoners van Noord-Duitsland de stormvloed bij Nieuwe Statenzijl, een
gehucht op de grens van Nederland en Duitsland en gelegen aan de Dollard. Daarbij werden
15 van de 30 verdronken dorpen mat laserstralen uitgelicht.

Herdenking op 26 september 2009 van de Tweede Cosmas- en Damianusvloed van 1509. Verdronken dorpen
worden met laserstralen uitgelicht.

*Cosmas & Damianus 500 jaar later. M.G.J. Duijvendak, Essink, 2013
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ABCOUDE
COSMAS EN DAMIANUSKERK
Mogelijk heeft een huiskapel van het slot van
Abcoude als eerste kerk van Abcoude gediend. In
1279 is er sprake van een romaans kerkje aan het
huidige Kerkplein, gewijd aan de H.H. Cosmas en
Damianus. Hierna bevonden zich op deze plek
opeenvolgende kerkgebouwen tot in 1888 de huidige
neogotische kruiskerk werd ingewijd. In 1537 werd de
klok gegoten door Jan Tolhuis klokkengieter te
Utrecht en deze draagt het volgende inschrift: Sante
Cosmas et Damianus is min naem / min ghelut is voer
God bequam / den levenden roep ick den doden
overlu ick / JanTolhuis van Utrecht me fecit anno
domini 1537.agina

.

ICONOGRAFIE
a. Glas in lood raam
Glazenier Stef Hagemeier uit Tilburg heeft
de huidige ramen gemaakt, die in 2001
zijn geplaatst. De ramen stellen de
Syrische martelarentweeling voor,
patroonheiligen van de kerk: de HH.
Cosmas en Damianus, in een explosie
van licht.

b. Glas in loodraam
Een glas in loodraam waarin de namen van Cosmas en Damianus voorkomen.

c. Polychroom beelden
De kerk herbergt 2 beelden van Cosmas
(rechts) met urinaal in de linkerhand en een
voorwerp (boekrol?) in de rechter. Cosmas is
afgebeeld met de zalfpot in de linker en een
boek in de rechterhand.

d. Polychroombeelden
Twee achttiende-eeuwse
houten beelden zijn in
1964 gerestaureerd. We
zien Cosmas met de baret
in de linkerhand en een
boekrol (?) in de rechter en
Damianus met een
soortgelijk voorwerp in de
linkerhand en de zalfpot in
de rechter waarop de tekst:
A Deo Omnis Medela.
Eccl. 38,8.

e. De luidklok

De grootste luidklok is gedateerd 1537 en draagt de inscriptie:
Sante Cosmas et Damianus is min naem
min ghelut is voer God bequam
den levenden roep ick den doden overlu ick
Jan Tolhuis van Utrecht me fecit anno domini 1537

Utrechts Klokkenluiders Gilde/erfgoed/lijst/1Abcoude

f.

Moderne weergave

De visie van Willem Zwaard op de twee
heiligen Cosmas en Damianus,
schutspatronen van de parochie Abcoude. Dit
schilderij is gemaakt als ‘computerschilderij’.
Het is ‘geschilderd’ als basis om de
Parochiële erepenning mee vorm te geven.

® Willem Zwaard 2011
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AFFERDEN
COSMAS EN DAMIANUSKERK
Al voor de 13e eeuw stond in Afferden een
kerk. De toren stamt uit die periode. In de
16e eeuw en later in de 19e eeuw vonden
ingrijpende verbouwingen plaats. De kerk
werd in de 2e wereldoorlog totaal
verwoest, zodat een nieuwe kerk gebouwd
moest worden. Dit gebeurde in 1957.
Daarbij werd de oude, monumentale toren
gerestaureerd.
In de toren bevinden zich drie klokken
waarvan twee gewijd zijn aan Cosmas en
Damianus met als opschriften: Ad majorem
dei ac B(eatae) V(irginis) Marie S(anc)torumque urbani Cosmae et Damiani gloriam. Hec
fusa campana, regente, dmo Theodoro barone Schenk de
Nydeggen, dmo de Blyenbeek, Afferden, Gribbevorst, dmo pastore Wilfrido vam Bogaert.
Joannes a Trier me fecit ao dom. 1653.
Ad majorem dei b.v. Mariae ac S.S. Cosmae et Damiani gloriam. Sub illustrissimo dmo
Arnoldo Marchione de Schenk de Niedecken etc et Maria Cath. Marsch. de Hoensbroeck
conjugum. Pastore R.D. Laur. Simons, fusa sum. Joannes Fremi me fecit 1705.²

ICONOGRAFIE
a. Altaarbeelden

Ter weerszijde van het altaar staan de (waarschijnlijk negentiende-eeuwse) beelden
van Cosmas en Damianus. Het linker beeld houdt een kistje en een lancé vast.

b. Standbeelden
Locatie: Katholieke Kerk - Cosmas en Damianus
Adres: Monseigneur Frederiksplein 4
Afferden
Vervaardiger: Hemsing, W.A. Fotograaf
Vervaardigingsdatum:1928
Rechthebbende: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed
Collectie: RCE-gebouwd, fotocollectie nr. 10.224.
Creative Commons.

c. Gemeentewapen
Het gemeentewapen van Bergen in Limburg
waar Afferden deel van uitmaakt en verleend
bij Koninklijk Besluit van 1907, toont
Damianus met een vijzel en stamper van
goud en een zwaard van zilver met gevest
van goud en Cosmas met een ampulla van
zilver en eveneens een zwaard. Linksboven
de afbeelding van de onthoofde bisschop
van Parijs, Dionysius, parochieheilige van
Heyen dat ook in de gemeente Bergen is
opgenomen.

d. Schepenbankzegels
Het oudste zegel van de heerlijkheid
Afferden dateert uit 1534 en vertoont beide
heiligen, elkaar aanziend. Links Cosmas met
in de rechterhand een zwaard en in de linker
een kruik; rechts Damianus met in de
rechterhand een boek en de linkerhand op
de borst. Zoals gebruikelijk Cosmas in het
lang gekleed en Damianus met een korter
dracht. Achter de heiligen een geruite muur.

Heraldry-wiki.com

Het tweede zegel, uit 1651, vertoont
eveneens de beide heiligen, maar nu lijkt
Cosmas – gekleed in een wat langere tuniek
dan Damianus - een urinaal te beoordelen en
lijkt Damianus een zalfpot vast te houden.

Heraldry-wiki.com
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ALKMAAR
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Sinds 1552 is er sprake van het Chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus waarvan de
apothekers in ieder geval vanaf 1695 deel van hebben uitgemaakt. Het gilde had een altaar
in de Grote St-Laurenskerk. ¹`²

Pa
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AMSTERDAM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde in Amsterdam wordt voor het eerst genoemd in 1486 als dat van de
barbiers en stillegangmakers. Het gilde had een altaar in de Oude Kerk met als
schutspatronen Sint Cosmas en Sint Damianus. In 1551 scheidden de klompenmakers,
stillegangmakers (houten sandalenmakers), houtblokmakers en kuipmakers zich af. Vanaf
1552 werd onderscheid gemaakt tussen barbiers, die alleen mochten scheren en aderlaten,
en chirurgijns die de heelkunst beoefenden. Vanaf 1668 waren de pruikenmakers,
pruikenverkopers en haarsnijders contributie plichtig aan het chirurgijnsgilde.
*R. F. Van der Sluis, David van Gesscher chirurgijn in woelige tijden (proefschrift KU Nijmegen, Dordrecht: ICG
Printings, 1990) 17.

a. RIJKSMUSEUM. Bartolomeo Vivarini
Twee schilderijen met afbeeldingen van Cosmas en Damianus bevinden zich in het
Rijksmuseum Amsterdam, toegeschreven aan Bartolomeo Vivarini (1432-1499). Cosmas
met een gesloten boek in de linkerhand en Damianus met een ronde spanen medicijndoos
en een spatel.

Maker: Bartolomeo Vivarini (1432-1499)
Datering: 1460-1480,
Afmetingen 43,5 x 30 en 49 x 33 cm
Materiaal: tempera op houtpaneel.
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam

b. RIJKSMUSEUM. Cosmas en Damianus bij het kruis
Een 15de-eeuwse
olieverfschildering toont
Cosmas met het urinaal
en in het lang gekleed en
Damianus, praktischer
gekleed en wijzend naar
een zalfpot waar mogelijk
een eenhoorn op is
afgebeeld.

Vervaardiger: onbekend
Plaats: Noord-Duitsland
Datering: 1425-1449
Materiaal: olieverf op paneel
Afmetingen: 157,5 × 157,5 cm

c. Rijksmuseum. Print uit 1493
Het Rijksmuseum herbergt een print uit het album met
voorstellingen uit de Neurenbergkroniek van Schedel. We
zien Cosmas rechts met het urinaal en Damianus met de
zalfpot.

Object nr. RP-P-2016-49-80-4
Vervaardiger: Michel Wolgemut en Wilhelm Pleydenwurff
Datering: 1493
Materiaal: papier
Techniek: letterpress printing
Afmetingen: 73x53 mm
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ARNHEM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het Chirurgynsgilde Cosmi & Damiani bestond al voor 1582. De apothekers behoorden tot het
kramersgilde. Op een bord van de apothekers in de Eusebiuskerk staat het jaartal 1653
vermeld. ²

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Het gildezegel van het chirurgijnsgilde toont Cosmas en Damianus in zeventiende-eeuwse
kleding die het wapen van Arnhem vasthouden. De een houdt in zijn andere hand een
zalfpot en spatel vast en de ander houdt een bolvormige fles omhoog. Het randschrift luidt:
Fraternitae Cosmi et Dam(ani) Arnhem(ia). Het zilveren cachet bevindt zich in het
gemeentemuseum van Arnhem. ²

Pagina 60

BREDA
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus is vanaf 1499 bekend en had een altaar in de
Onze Lieve Vrouwekerk. ²

ICONOGRAFIE
a. De Klokkenberg Breda
Op de binnenplaats van het voormalig medisch
centrum De Klokkenberg te Breda staat een
bronzenbeeld van Cosmas en Damianus, genaamd
De ontmoeting van Cosmas en Damianus.

Vervaardiger: Niels Steenbergen
Datering: 1955
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BRIELLE
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Op 15 september 1579 werd het Privilegie voor de Doctoren, Chirurgijns en Apothekers
uitgebracht, waarbij de apothekers, geneesheren en chirurgijns het Cosmas en Damianus
Gilde vormden. ¹

ICONOGRAFIE
a. Gildepenning
Een gildepenning uit de periode 1680-1701 is beschreven met een wapen van zilver en de
tekst: SS. Cosmas en Damianusgild.*

*J. Dirks, De Noord Nederlandsche Gildepenningen (Haarlem, Bohn, 1878) 383.
b. Aquarel van Cosmas en Damianus in notulenboek
In de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de
Geneeskunst bevindt zich een notulenboek van het Collegium Medicum Brilanum waarin
voorin een aquarel is aangebracht van Cosmas en Damianus met zwaard, urinaal en
klisteerspuit, in 1779 door van der Kuyn gemaakt. ²

Aquarel van Cosmas en Damianus met zwaard, urinaal en klisteerspuit. Van der Kuyn, 1779. Bibliotheek
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, ondergebracht in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Pagina 8

DEN BOSCH
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns en barbiersgilde werd op 15 juni 1553 opgericht. De apothekers behoorden
tot het Kramersgilde. ¹ In de charte van 1553 wordt melding gemaakt van een boete bij het
niet nakomen van de plichten tot profijt van den Altaar van den heyligen Martelaren Cosmas
en Damianus in de St. Janskercke. * Het altaar stond aan de rechterzijde van de kooringang
(thans aan den H. Willibrordus toegewijd) en droeg ion 1625 de tekst: Et Divae Virgini Mariae
Sanctisque - Cosmae et Damiano Martyribus, hoc - Altare amoris pietatisque zelo chirurgi Buscoducenses posuerunt Aº 1625.

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Cosmas en Damianus zijn – binnen een
kabelrand – naar elkaar gekeerd afgebeeld
op een schild met urineglas en zalfpot.
Omschrift: Sigillum Chirurgorum in
Buscoducis Anno 1664. ⁴

Cosmas en Damianus op het zegel van het
chirurgijnsgilde uit 1664. Noord-Brabants
Museum, ’s-Hertogenbosch. Collectie
Stadsarchief.

b. Gevelsteen 1952
De H.H. Cosmas en Damianus zijn frontaal afgebeeld en -zoals vaak- gekleed in de lange
dracht der geleerden. Tussen hen in bevindt zich de (medische) slang. Zij zijn de
patroonheiligen van de artsen en apothekers en in deze functie bevinden zij zich ook op
deze gevel. Het pand dient als huisartsenpraktijk.*

Locatie: Kardinaal van Rossumplein 3, in de
voorgevel boven de garagedeur
Afmetingen: 80 x 65 cm
Materiaal: natuursteen
Datering: 1952
Vervaardigd door: Jacques de Bresser

*http://bosscheencyclopedie.nl/overig/gevelstenen
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DEN HAAG
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus is vanaf 1591 als de Broederschap van St.
Cosmas en St. Damianus bekend. ¹

ICONOGRAFIE
a. Gildebeker
In het gemeentemuseum is een vergulde zilveren gildebeker uit 1613 aanwezig. Op het
deksel Prometheus die een schild draagt waarop de schutspatronen Cosmas en Damianus
zijn afgebeeld. ²
b. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. Manuscriptverluchting.
Miniatuur in een getijdenboek van Filips de Goede uit 1454 waarbij Cosmas met
hoofddeksel een zalfpot vasthoudt en Damianus een spatel en een buidel omgordt heeft.

Verluchting in manuscript
Kunstenaar: Jean le Tavernier, Vlaams miniaturist, † 1462
Datering: 1454
Collectie: Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

c. Manuscriptverluchting
Cosmas en Damianus in een manuscript-randverluchting beiden een zalfpot vasthoudend
en in de andere hand heeft Damianus de lancé en Cosmas een voorwerp.

Manuscript randverluchting
Kunstenaar: onbekend
Datering: 1480
Collectie: Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

d. Manuscript-randverluchting
St Cosmas en St Damianus in een manuscript-randverluchting, ieder een boek
vasthoudend.

Manuscript randverluchting
Maker: onbekend
Datering: 1250-1300
Lokalisering: Zuidelijke Nederlanden
Collectie: Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
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DEVENTER
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns-, apothekers- en barbiersgilde Cosmas en Damianus is vanaf 1513
bekend.*
*J.B. van Gelder, E. Grendel en D.A. Wittop Koning, “Deventer en de pharmacie”, Bulletin van de Kring voor de
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 37 (1967), 8.

ICONOGRAFIE
Muurschilderingen
In de Grote of St. Lebuïnuskerk uit 1334 zijn op de resten van muurschilderingen de
hoofden van Cosmas en Damianus te onderscheiden, wellicht het werk van frater Rembert
Revesche uit 1447.
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DORDRECHT
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Een rekening van het chirurgijnsgilde uit 1644 met opgave van instrumenten en een lijst
van leerjongens en knechten bevindt zich in het Regionaal Archief Dordrecht. Daar wordt
ook melding gemaakt van de akte betreffende de oprichting van de Confrérie van de
apothekers in 1655.

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Op het zegelstempel van het chirurgijnsgilde van
Dordrecht zijn Cosmas en Damianus afgebeeld in
lange dracht met urinaal en andere attributen (lancé,
zwaard?) boven een schild met schaar dat verwijst
naar de attributen van de chirurgijn. Randschrift:
Sint Damianus en Sint Cosmas.

Collectie: Dordracum Illustratum, beeldbank Regionaal Archief Dordrecht
Inv. nr.: 551_50579
Beschrijving: zegel van het Dortse chirurgijnsgilde met afbeeldingen van St. Cosmas en St. Damianus
Annotatie: middenlijn 3,5 cm
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ENKHUIZEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus is in 1636 als gilde van doctoren chirurgijns
bekend. In 1644 scheiden de geneesheren zich af en vormen een college. ¹
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GORINCHEM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns en barbiersgilde Cosmas en Damiaans Gild is vanaf 1465 bekend met een
altaar in de kerk.

ICONOGRAFIE
Het gildezegel
Het zegel van het chirurgijnsgilde toont een doodshoofd met twee gekruiste beenderen en
eronder het wapen van Gorinchem. Ter linker en rechter zijde Cosmas en Damianus.
Omschrift: Cosmas en Damianus Gorcomi 1662. Cachet in het museum van Gorinchem.⁴

Koperen zegelstempel van het Cosmas
en Damianusgilde uit 1662.
Collectie Gemeentearchief, Gorinchem.
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GOUDA
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Op 16 december werd het chirurgijns en barbiersgilde opgericht dat op Cosmas- en
Damianus-dag de grote jaarvergadering hield.* Er is een afbeelding van de
chirurgijnsgildekamer in het Catharina-Gasthuis bekend uit 1660. Het pentagram - de
vijfpuntige ster - in deze kamer, veelvuldig voorkomend onder meer op kussens en
stoelleuningen, werd door de Goudse chirurgijns als gildewapen gevoerd. Stedelijk Museum
‘Het Catharina-Gasthuis’, Gouda.**
*J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Assen: van Gorcum, 1955), 252, 268.
**G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (Haarlem: Van Dishoeck, 1982),
112.

ICONOGRAFIE
a. Wandkleed in de chirurgijnsgilde-kamer
In de chirurgijnskamer van het Catharina-gasthuis vergaderde van 1699 tot 1795 het
chirurgijnsgilde. Opvallend is het pentagram op de kussens en rugleuningen van de stoelen.
De vijfpuntige, in één lijn getrokken ster – een voorchristelijk onheil bezwerend teken – kreeg
naderhand als medisch symbool een plaats in gildewapens.*

Chirurgijnsgilde kamer in het Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis.

Wandkleed in de Goudse chirurgijnskamer met Cosmas en Damianus en hun attributen terwijl
zij samen het wapenschild met de vijfpuntige ster vasthouden.

b. Een achttiende-eeuws geslepen gildeglas
Het gildeglas uit de achttiende eeuw toont de schutspatronen met urinaal, zalfpot en
spatel/lancet(?), een pentagram en de naam van de schenker, Dekedts, overman van het
chirurgijnsgilde van 1723-1749: Hocce poculum donc dedit D.D:Dekedts med: doctor.*
*J. Zuring, De Heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland (Venlo: Van Spijk, 1989) 33.

Gildeglas van het chirurgijnsgilde. Achttiende eeuw.
Collectie Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda
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’s-GRAVENZANDE
Houten beeld met links Damianus met
een zalfpot in de linkerhand en rechts
Cosmas met staf en een groot
hoofddeksel. Het beeld is gemaakt door
een houtsnijder uit het Val Gardena in
Ortisei, Italië.

Collectie: Elvire ten Berge-de Ridder

Muurbeelden van Cosmas en
Damianus

Collectie: Elvire ten Berge-de Ridder

Standbeeldjes van Damianus met
vijzel en stamper en iets korter en
praktischer gekleed dan Cosmas, die
een voorwerp in de linkerhand
vasthoudt (staf, boekenrol?)

Collectie: Elvire ten Berge-de Ridder

Traditioneel Grieks-orthodox icoon met Cosmas
links die een medicijnkistje vasthoudt en rechts
Damianus, ieder met een staf(je) in de
rechterhand.

Collectie: Elvire ten Berge-de Ridder
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GROESBEEK
COSMAS EN
DAMIANUSKERK
Vermeld wordt dat al in de
dertiende eeuw een kerk in
Groesbecke is toegewijd
aan de HH Cosmas en
Damianus. Na
opeenvolgende
kerkgebouwen op dezelfde
locatie werd in 1922 het
huidige kerkgebouw in
gebruik genomen als
opvolger van de
oorspronkelijke kerk in
Groesbeek uit 1836.

ICONOGRAFIE
a. Beelden
Voor in de kerk staan links en rechts de beelden van Cosmas en Damianus, de
beschermheiligen van de kerk.

De houten beelden van
Cosmas met urinaal in de
hand en Damianus met een
voorwerp onder de arm uit
1835 in de kerk van
Groesbeek
Materiaal: hout
Datum: circa 1835 (Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed)

b. Zilveren torenmonstrans
Een midden zestiende-eeuwse verguld zilveren torenmonstrans toont Cosmas met het
urinaal en Damianus met de zalfpot.

Wikimedia Commons
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GRONINGEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns en barbiersgilde Cosmas en Damianus is vanaf 1597 bekend. ²

ICONOGRAFIE
a. Gewelfschildering in de Martinikerk van Groningen
Damianus met zwaard omgegord en met een medicijnkistje en spatel in ieder hand. Cosmas
met zwaard en een urinaal in de hand met in hun midden Maria met Jezus. Damianus draagt
een schoudermantel en Cosmas een toga met muts.

Gewelfschildering uit het einde van de 15e eeuw in de Martinikerk van Groningen.
https://www.wikiwand.com/nl/Cosmas_en_Damianus

b. Natuurstenen beelden
Door de staf van het voormalige R.K. Ziekenhuis - het huidige Martiniziekenhuis - werd in
1979 de twee beelden van Cosmas en Damianus aangeboden uitgevoerd in een meer
abstracte vormgeving.

Objectnaam: Cosmas en Damianus
Vervaardigers: Chris Verbeek en Harm van
Weerden
Materiaal: natuursteen
Datering: 1980
Locatie: Martiniziekenhuis

Pagina 16

HAARLEM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde van Cosmas en Damianus is vanaf 1537 bekend waar de apothekers
vanaf 1661 deel van uit maakten. Het gilde bezat een altaar in de St Bavokerk. ²

Pa
ICONOGRAFIE
a. TEYLERSMUSEUM. De Heilige Cosmas met boek en urinaal
Het museum herbergt een tekening van rond 1500 met Cosmas die een urinaal vasthoudt en
in zijn linkerhand een boek.

Kunstenaar: Giovanni Spagna (1450-1528)
Datering: 1490-1510
Tekening
Collectie: Digitale collectie Teylersmuseum

b. Cosmas en Damianus in de Heiligenkalender
Cosmas met urinaal en de lancé en Damianus met waarschijlijk de zalfpot en eveneens een
lancé met de datum van hun naamdag.

Kunstenaar: Jacques Callot (1592-1635)
Datering: 1630
Grafiek
Collectie: Digitale Collectie, Teylersmuseum

c. Madonna met Cosmas en Damianus
Grafiek van een onbekende kunstenaar met Cosmas en Damianus die een voorwerp in zijn
linkerhand vasthoudt.

Maker: onbekend
Datering: 1570
Materiaal: papier
Dimensies: 40,8 x 28,5 cm
Collectie: Digitale Collectie, Teylersmuseum.

d. Apothekersraam

Datering: 29-09-1989
Plaats: Haarlem
Objectbeschrijving: Zijlweg 34, apotheek midden-raam met HH Cosmas en Damianus(?)
Hoofdcollectie: Collectie Heemschut
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HOORN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde van Cosmas en Damianus werd in 1558 opgericht en had toen 15
leden.*
*www.westfriesgenootschap.nl

Pagina 18

HULST
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Een ordonnantie van 20 november 1665 op het Chirurgijns- en Apothekersgilde komt voor in
het Privilegieboek van de Gilden over 1646-1792.¹
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LEEUWARDEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Over het Cosmas en Damianusgilde van de chirurgijns wordt in 1550 vermeld: Op den
27sten September, sullen alle die gildebroeders gehouden zijn ter ere Godts binnen die
kercke van Oldenhove op hun costen te laeten doen een singende misse ende een yegelijc
gilde Broeder met sijn huysfrou ter kercken te comen, de misse te hoeren ende eicx
besundere een halve stuyver te offeren by pene van een halff pont was waarna alle die
Gildebroeders met huere huysfrau t saemen een behoirlycke maeltijt holden en de teeren.²

ICONOGRAFIE
a. Prent
Het bereiden van geneesmiddelen op de
Walkant te Leeuwarden voor apotheek De
Kat. Het betreft een afbeelding gemaakt
naar een op het Leeuwarder Archief
aanwezig schilderij. Aan de walkant ziet
men dokter en apotheker, als Cosmas en
Damianus, overleg plegen, terwijl de
apothekersknecht op de kookpot let. Boven
in de afbeelding een weergave van beide
zijden van de penning van het Bolswarder
Apothekers Gild.*
*P. van der Wielen ” Friesland en de pharmacie”,
Pharmaceutisch Weekblad, 62 (1925), 690
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LEIDEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het Leidse barbiers- en chirurgijnsambacht met Cosmas en Damianus als schutspatronen
werd opgericht in 1441, althans toen werd de eerste ordonnantie op dit beroep vastgesteld.
Het had een altaar in de Onze Lieve Vrouwekerk en de chirurgijnskamer bevond zich boven
de Waag.* De apothekers beschikten vanaf 1661 over een eigen gilde ¹
*R. Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late Middeleeuwen (Hilversum: Verloren, 2013), 145,146.

ICONOGRAFIE
a. Boerhave Museum. Adriaan Isenbrandt
Een schilderij van olieverf op paneel uit het begin van de 16e eeuw toont Damianus links in
knielange mantel, rood met hermelijn afgezet en daaronder donker hemd. Hij houdt een
zalfpot in de linker- en een spatel in de rechterhand. Damianus rechts is gekleed in rode
mantel tot aan de grond, met zwarte kraag. Hij heft het urinaal in de rechterhand en heeft
een lancet in de linker. Tussen hen in ligt een hondje. Op de achtergrond een
berglandschap. Onder hen een wapenschild met de symbolen van de barbiers-chirurgijns:
een schaar en scheermessen. De stijl van dit paneeltje doet vermoeden dat het uit
Vlaanderen komt, late Brugse school. Mogelijke schilders: Adriaan Isenbrandt of Amb.
Benson, dan wel hun omgeving.

Objectnummer: P02259
Objectnaam: Cosmas en Damiaan, icoon
Datering:1500 - 1600
Formaat: 36.5 x 24.5 cm
Documentatie: Wittop Koning, De Pharmacie in de kunst I,
Deventer 1957, afb. 6 / Cat. Tent. Museum Van GerwenLemmens, Beroepsheiligen, Valkenswaard 1999

In spiegelbeeld wordt het schilderij aangetroffen
in de collectie van het Geschiedkundig MedischPharmaceutisch Museum te Amsterdam. (Het
rechter schilderij op deze pagina).

b. Boerhave Museum. Icoon piskijker
Een reliëf afbeelding van Cosmas in het lang gekleed, kijkend naar het urinaal en met een
boek in de linkerhand.

Objectnummer: P02260
Objectnaam: Cosmas, icoon
Beschrijving: Reliëf. Man met urinaal in zijn linkerhand.
Associatie: Geschiedkundig Medisch Pharmaceutisch Museum;
Amsterdam
Standplaats: depot

c. Boerhave Museum. Affiche 20e eeuw.
Het Boerhave Museum herbergt een tiental
iconen van Cosmas en Damianus, veelal
replica’s of vervalsingen van Russische en
Griekse herkomst. Een curieuze verschijning in
de iconenverzameling is bijstaand affiche of
kalenderbladzijde. We zien de tweeling gearmd,
Cosmas met het urinaal en Damianus met een
onduidelijk attribuut (boekrol?). In het huis een
zieke en een hond voor de deur. De
onderstaande tekst luidt: Saint Come et Saint
Damien, patrons des médecins, chirurgiens et
pharmaciens se fêtent le 27 septembre.

Objectnummer: P06996
Associatie: Jean Chieze
Standplaats: depot
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MAASTRICHT
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde van Cosmas en Damianus is vanaf 1420 bekend. Ook de barbiers
behoorden tot dit gilde. Het gilde had een Cosmas en Damianusaltaar in de Joriskapel die in
1568 tijdens de beeldenstorm verwoest werd. Nadien had het gilde een altaar in de
Catharinakapel in de St-Servaasbasiliek (de huidige doopkapel). In de schatkamer zijn
meerder reliekhouders van oud tot meer recent aanwezig. *
Wat de apothekers betreft is niet duidelijk of zij (tijdelijk) tot dit gilde hebben behoord of tot
het Cremersgilde met St. Nicolaas als patroon. ¹ In 1762 werd een broederschap van
apothekers en drogisten gesticht. ³

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Het gildezegel toont Cosmas en Damianus met mijter die een vijfpuntige ster (géén
pentagram) – het wapen van Maastricht – vasthouden en ieder een boek in de andere hand.
Randschrift: S. Cosmus et Damianus
Maestrigt. De keerzijde is glad. ²`⁴

In messing gegoten penning van het
chirurgijnsgilde.
Bonnefantenmuseum, Maastricht.

b. Reliekhouder

Reliekhouder van Cosmas en Damianus met de vijfpuntige ster. Schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek te
Maastricht.

Pagina 22

MIDDELBURG
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het bestaan van een chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus wordt in 1501 vermeld.
Het gilde bezat een altaar in de St. Maartenskerk. (Afgebroken in 1575).⁴
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NIFTRIK
DAMIANUSKERK
De huidige Damianuskerk werd in 1941 gebouwd ter vervanging van de in mei 1940
verwoeste dorpskerk. De oorspronkelijke middeleeuwse kerk van Nifterka wordt al in 1117
vermeld en was toegewijd aan de H.H. Cosmas en Damianus. In de loop der eeuwen is de
relatie met Cosmas verloren gegaan.

ICONOGRAFIE
a. Sluitsteen
Boven de ingang van de
kerk bevindt zich een
sluitsteen waarop
Damianus staat afgebeeld
met een kruik in de
rechterhand en een zwaard
in de linker.
Daarnaast is in kalksteen
het jaartal 1941
aangebracht, het bouwjaar
van de kerk.

b. Glas-in-loodraam
De zuidgevel van de kerk bevat een glas-in-loodraam met een afbeelding van Damianus die
een staf met tweekoppig-slangenhandvat vasthoudt in de rechterhand en een ovaalvormig
voorwerp in de linker. Ontworpen door Pierre van Rossum en in 1947 vervaardigd door
Atelier Siero uit Kampen.
In de sacristie bevinden zich ornamentramen met op een daarvan Damianus met fles of
urinaal in de rechterhand en het zwaard als symbool van zijn martelaarschap in de linker.
Onderaan de tekst: Damiaan.

c. Zilveren gildekraag
Het St. Damianusschuttersgilde van Niftrik bezit naast een groot aantal zilveren
koningsschildjes een zilveren gildekraak uit 1840. Centraal staat de kruisiging van Jezus,
rechts een Madonna met Kind en links St. Damianus (met een lancé?)

d. Het Damianus Gilde vaandel
Het rode vaandel dateert van 1952. De beeltenis van de heilige Damianus, een
olieverfafbeelding, is ouder. Deze is afkomstig van een eerder vaandel en zeker van voor
1900. We zien Damianus in het lang gekleed met baret terwijl hij een urinaal beoordeelt en in
de rechterhand het zwaard als symbool van zijn martelaarschap. De tekst luidt: GILDE - H.
DAMIANUS – NIFTRIK – BID VOOR ONS.

Locatie: Gildenhuis St. Damianus, Niftrik

e. Stralenmonstrans
De stralenmonstrans uit 1752 van de St.
Damianuskerk heeft een geschulpte
voetrand. Op het draagvlak bevindt zich
een driekwart reliëfbeeldje van Damianus
met kolf en zwaard, de stralenkrans is
omgeven door wingerdranken waarin
twee engeltjes en boven de lunula, in
reliëf, God de Vader met Geestesduif,
daarboven een kroon waarop bol en
kruisje.*

Afmetingen: 62,5 cm hoog, diameter voet 21,5x18
cm
Materiaal: zilver en vergulde stralen
Merken:
Stads teken: boompje= Den Bosch
Meester teken: WB=Wernardus
Franciscus van Beugen, jaarletter c=1752.

* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0,
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OLDENZAAL
Pagina

ICONOGRAFIE
a. St. Plechelmus-basiliek
In 1955 werden twee glas-in-loodramen van Cosmas en Damianus geïnstalleerd in de St.
Plechelmus-basiliek te Oldenzaal aangeboden vanwege het honderdjarig bestaan van
apotheek Nieuwenhuis. Cosmas kijkend naar het urineglas met een sikkelvormige maan
tussen de voeten, die verwijst naar de vestigingsplaats van de apotheek in 1855: de
vroegere brouwerij De Maon. Damianus heeft een zalfpot in zijn hand en een opengeslagen
boek waarop geschreven staat 1 juli 1855-1 juli 1955.*
*J. Zuring, De Heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland (Venlo: Van Spijk, 1989) 27.

Vervaardiger: Jan Schoenaker
Datering: 1955
Schenker: I.J.A.M. Nieuwenhuis
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ROERMOND
ICONOGRAFIE
a. Kapel Sint Laurentiusziekenhuis
In de kapel van het Sint Laurentiusziekenhuis treffen we vijf glas-in-loodramen aan
geschonken door de medische staf ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
ziekenhuis in 1966. Cosmas beoordeeld een gevuld urinaal en houdt boekenrollen onder zijn
arm en Damianus hanteert een stamper in een mortier. De tekst luidt: Ondanks Ziekten en
Beproevingen moeten Wij het liefhebben, in Stand houden en voortplanten tot Gods Glorie
door alle Tijden en Geslachten.

Vervaardiger: Joep Nicolas (1898-1972)
Datering: 1966
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ROTTERDAM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Op 1 september 1467 werd het chirurgijns- en barbiers-qilde S. Cosmas en Damianus
opgericht ter eeren goids ende der liever heyligen Sinte Cosmas ende Damianus, waarin ook
apothekers waren opgenomen. Het gilde bezat een altaar in de Sint Laurenskerk. Een keur
van 6 Januari 1649 stond de apothekers een eigen gilde toe, het Collegium Pharmaceuticum
Roterodamense, dat op 5 oktober 1798 werd opgeheven door het Besluit van het Uitvoerend
Bewind van de Bataafse Republiek, maar onder de naam Vernietigd Apothecars Gilde nog
tot 3 oktober 1806 heeft bestaan. ¹

ICONOGRAFIE
b. Gildezegel
Een zilveren zegelstempel uit 1594. Op de voorzijde Cosmas en Damianus met het
stadswapen, urinaal en zalfpot, gekleed in lange mantel met hoed en de ander met wambuis
en halflange mantel. Op de keerzijde de tekst Pieter van Leendt en Adriaan Roomen
inventors 1594.Het omschrift luidt: S. Cosmos en Damianus Roterodami. ²

Zilveren zegelstempel van het chirurgijns en barbiersgilde met stadswapen, urinaal zalfpot, spatel en
lancet. Collectie Historisch Museum Rotterdam.

c. Gildeglas
Het Museum is in het bezit van een achttiende-eeuws gildeglas waarop het wapen van
Rotterdam is gegraveerd met aan weerszijde Cosmas in lang gewaad met urinaal en
Damianus eenvoudiger gekleed met zalfpot en spatel. Inschrift: Medicorum atque
chirurgorum Salus St. Cosmus et St. Damianus. ²`⁴
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SLUIS

COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Sinds 1397 is een chirurgijnsgilde bekend¹ en melding wordt gemaakt van Sint Cosmas en
Damiaan der Baardmakers en der Bloedlaters.*
* J. Dirks, De Noord Nederlandsche Gildepenningen (Haarlem, Bohn, 1878) 445.
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TUBBERGEN
ICONOGRAFIE
a. Glas-in-loodraam
In de voormalige apotheek en dokterspraktijk die gevestigd was in het Esch-huys, bevindt
zich een glas-en-loodraam waarop Cosmas en Damianus staan afgebeeld die naar het zich
laat aanzien een patiënt verzorgen (tafereel van de beenafzetting?)

Kunstenaar: Ton Franssen
Datering: 1961
Binnenzicht op het raam
Foto: Wikimedia Commons

Buitenzicht op het raam
Foto: Stichting Glasrijk, Edward Willems
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TILBURG
ICONOGRAFIE
a. Poortgebouw St. Elisabethziekenhuis
Aan beide zijden van het poortgebouw van het Elisabethziekenhuis bevinden zich de reliëfs
van Cosmas en Damianus uitgehouwen in zandsteen. De zandstenen blokken waarin de
reliëfs zijn uitgehouwen zaten al in de gevel sedert de bouw in 1921.

Vervaardiger: Hans Claesen (1925-1995)
Foto: http://standbeelden.vanderkrogt.net
Datering: 1956
Opmerking: Aangeboden door Tilburgse artsen bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Elisabethziekenhuis in 1954.
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UTRECHT

COSMAS EN DAMIANUSGILDE
De oudst bekende vermelding van een chirurgijnsgilde dateert van 1527.*
In een ordonnantie op het barbiersgilde, daterend uit 15 april 1545 moesten chirurgijns die
nieuw in de stad kwamen twintig stuivers betalen ten behoeve van sunte Cosmas ende
Damianus inder Buerkerck.**
Wittop Koning vermeldt een chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus met een altaar in de
Mariakerk. ² Een gildebrief van het chirurgijngilde uit 1627 is bekend.***
*A.L. Blanck en A.A.A. Verhoeven “Ambachtelijke productie in steden” Nederlandse Archeologische Rapporten
66, Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (2020), 247.
**W. Mulder, E. de Jong, Vrouwen in de heelkunde. Een cultuurhistorische beschouwing (Overveen, Belvédere,
2002) 40
***Gelders Archief, Gilden nr. 2001-2.05.1

ICONOGRAFIE
a. Gaffelkruisversiering
De middelkolom van een laat vijftiendeeeuws Nederrijns kazuifel toont van boven
naar beneden Cosmas, met apothekers-pot
en zwaard, en Damianus, met een boek met
rijkversierde band en eveneens een
apothekers-pot. Beiden heiligen zijn gekleed
in lange gele tunieken, zoals die door
Italiaanse geleerden werden gedragen.
Daar overheen dragen ze een
schoudermantel en op het hoofd een kalot.
Damianus is ten halve lijve en kennelijk
bijgeknipt om het gaffelkruis passend te
maken voor het kazuifel, waar het voor
bestemd was. De banderol met de naam
van Johan Stuerman verwijst ongetwijfeld
naar Dominicus Johannes Stuerman (gest.
1518), kanunnik van de St. Plechelmuskerk
te Oldenzaal.
Objectnummer: ABM t2142a
Objectnaam: borduursel, gaffelkruis
Titel: Gaffelkruis met kruisiging, HH. Paulus, Thomas,
Cosmas, Damianus, banderol met "Johan Stuerman"
Vervaardiger: onbekend (Neder-Rijn)
Datering: 1450 - 1475
Materiaal: linnen, floszijde, gouddraad, zijde, wol
Afmetingen: hoogte 113 en breedte: 77 cm
Museum Catharijneconvent, Utrecht
Foto Ruben de Heer
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VEERE
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus is vanaf 1520 bekend.² Het bezat een altaar in de
St-Catherinekerk.*
*W. F. Th. van der Bijl, “Uit de geschiedenis der chirurgijnsgilden in Zeeland”, N.T.G.(1933) 2059.

Pagina 27

VENLO
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns en barbiersgilde S. Cosmas en S. Damianus werd in 1709 opgericht en op 2
juli 1796 ontbonden. Ook de geneesheren waren hier lid van. Voor 1709 waren de leden
ondergebracht bij het Constenaersgilde.*

ICONOGRAFIE
Gildelakzegel
Een lakzegel van dit gilde is bekend met het omschrift: sigilum chirurgorum collegy
Venlonensis. Münsterarchief, Essen.⁴

*A. Bogers, Episoden uit de geschiedenis van de heelkunde in Venlo (Jaarboek Buun,Venlo: Knoops,2004) 91-95
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VLISSINGEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Wittop koning vermeldt een chirurgijnsgilde Cosmas en Damianus. ² Dit gilde is in 1606
bekend*
*W. F. Th. van der Bijl, “Uit de geschiedenis der chirurgijnsgilden in Zeeland”, N.T.G.(1933) 2059.
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VLAARDINGEN
ICONOGRAFIE
a. Groot houten dubbelbeeld
Het betreft een uit één stuk hout gesneden beeld van
Damianus met de zalfpot en van Cosmas met zijn typisch
baret, een staf met een slang in de linkerhand en een
boekrol in de rechter.

Afmetingen: 112x55x14 cm
Herkomst: Duitsland
Materiaal: hout, polychroom
Datering: onbekend
Locatie: collectie Dekker, Vlaardingen
Foto: Ed Dekker

b. Houtsculptuur Damianus
Een lindenhouten sculptuur van eind 20e eeuw
toont de in het lang geklede Damianus met een
vijzel en stamper in de linkerhand en een (los)
zwaard in de rechterhand, gemaakt door de
bekende houtsnijder Moreder te Saalfelden,
Oostenrijk. Ook in Wassenaar is een min of meer
identiek beeld aanwezig.

Afmetingen: 63x33x19cm. Het zwaard is 40cm lang
Herkomst: Oostenrijk
Datering: 1990
Vervaardiger: Klaus Moreder
Locatie: collectie Dekker, Vlaardingen
Foto: Ed Dekker
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WIMMENUM
COSMAS EN DAMIANUSKAPEL
De kapel werd omstreeks 1230 gesticht ter ere van de H. Cosmas. In 1357 is de kapel door
Hugo van Assendelft, abt van Egmond her-sticht en bij die gelegenheid gewijd aan zowel
Cosmas als Damianus. In 1865 brandde het tot de grond toe af; de resten werden gesloopt,
met inbegrip van de fundamenten waarvan bij een archeologische verkenning in 1988 niets
meer was terug te vinden. De kapel stond nabij de hoek van de Heerenweg en de Banweg
op een perceel dat tegenwoordig tot de gemeente Bergen behoort. Aanvankelijk was er
vooral sprake van een wegkapel waar reizigers Cosmas en Damianus om hulp konden
vragen. In de 17e en de 18e eeuw was de voormalige kapel een plek waar
bedevaartgangers 's nachts heentrokken ter genezing van ziekten, waartoe zij brokjes steen
van de muren afhaalden.
In 1750 vermeldt Andreas Kok *: noch dikmael, in stilte en vooral des nachts van veele
Roomsgezinden, buiten Bergen wonende, [werd] bezocht, die aldaer hunne Devotie
verrichtten, bestaende inzonderheid in Gebeden, dien zij, rondsom de Kapel gaende,
prevelden: ik weet ook, dat zij menigmael steentjes van de Kapel zochten en medenamen,
dien zij waenden de kracht te bezitten, om een zekere Ligchaemskwael te genezen.

ICONOGRAFIE
a. Prenten
Twee prenten van de Kapel van Cosmas en Damianus te Noord-Wimmenum zoals die er in
1571 en in 1740 uit hebben moeten zien.*

Maker: Cornelis Willem Bruinvis (1829-1922)
Datum: 1857
Dimensies: 19,2 x 13,1 cm
Collectie: Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere collecties Leiden, Topografie van Nederland, P309_3NO29.
Overblijfsel: in museum Het Sterkenhuis (inv.nr. 488a-b) bevinden zich twee bakstenen, formaat 30 x 15 x 7 cm,
afkomstig van de Cosmas- en Damianuskapel. Inv.nr. 488a-b.

*Bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland
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WORKUM
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het gilde van apothekers en chirurgijns bestond tussen 1781 (wellicht zelfs 1682) en 1818. ⁴

ICONOGRAFIE
a. De gildebaar met schutspatronen Comas en Damianus
In de St. Gertrudiskerk bevinden zich acht baren waaronder die van de apothekers en
chirurgijns, naast die van de timmerlieden, de landbouwers, de schippers, de grootschippers
en de bakkers. Deze doodsbaren zijn sinds 1973 niet meer in gebruik. Op de baar van het
apothekers- en chirurgijnsgilde is het jaartal 1781 vermeld, maar een oudere datering wordt
ook voor mogelijk gehouden. De afbeeldingen aan de ene zijde van de baar tonen een
apotheek, een ziekenzaal en twee opererende chirurgijns en op het onder-paneel de
Barmhartige Samaritaan. De andere zijde bevat het wapenschild van de apothekers waarop
zijn afgebeeld een vijzel met stamper, twee groene takken, een zalfspatel en een
aesculaapstaf met twee slangen, waaronder de tekst: Geen Apotheker is zoo gesteld, Die
kruijden heeft voor doods Gewelt. In het rechter boven-vak ziet men het wapenschild van de
chirurgijns met skelet en chirurgische instrumenten. Op het middelste vak een opengeslagen
boek dat de aforismen van Hippocrates voorstelt met leesbaar het begin van het eerste
aforisme: Ars longa, vita brevis. Het vierde vak stelt twee figuren voor, ieder met een boek
onder de arm, de ene met een boor in de hand en de ander met een groene palmtak. Van Gils
gaat ervanuit dat het om de schutspatronen Cosmas en Damianus gaat, elders wordt aan
Hippocrates en Dioscorides gedacht. *

De baar van het apothekers en chirurgijnsgilde uit 1781 (of wellicht 1682) met aan de andere zijde de
afbeelding van (waarschijnlijk) de schutspatronen Cosmas en Damianus. St-Gertrudiskerk, Workum.

Damianus met chirurgijnsboor en boek in de rechterhand, Cosmas met de palmtak en een boek in de
rechterhand. Foto: Guy de Munck.

*J.B.F. van Gils ‘’Een merkwaardig overblijfsel van een chirurgijnsgilde”, Nederlands Tijdschrift Voor
Geneeskunde, 67(1923) 1654

P
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ZIERIKZEE
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
In 1613 wordt het gilde van de chirurgijns vermeld.⁴ De apothekers hebben vanaf 1674 een
eigen gilde. Daarvoor behoorden ze tot het merscheniersgilde.*
* C.M. van Hoorn, “Vijf eeuwen pharmacie in Zierikzee”, 76 (1989), 12

ICONOGRAFIE
a. Gildeglas
Op een gildeglas uit 1785 staan de namen van de schutspatronen Cosmas en Damianus
alsmede die van de schenker: Daniël van der Haer, overmeester van het gilde van 17821785. Een arm-amputatie verluchtigt het glas.⁴
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URK

ICONOGRAFIE
a. Glas-lood-raam
Het Centrum Farmaceutisch Erfgoed te Urk bezit een glas-in-lood raam waarop Damianus
met een vijzel en stamper is afgebeeld en Cosmas een urinaal beoordeelt, gekleed in het
rood van de middeleeuwse geneesheer.

Afmetingen: ca. 50x50 cm
Locatie: Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, Urk
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ANTWERPEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Wittop Koning vermeldt het chirurgijnsgilde van Cosmas en Damianus met een altaar in de
Lieve Vrouwekerk. ²

ICONOGRAFIE
a. KMSKA. Altaarstuk chirurgijnsgilde
In opdracht van het barbiers en chirurgijnsgilde werd
door Ambrosius Francken de Oude (1544-1618) het
tafereel van de wonderbaarlijke onderbeentransplantatie geschilderd, bestemd voor hun altaar
in de Lieve Vrouwekerk.*
*J. Zuring, De Heilige genezers Cosmas en Damianus in
Nederland (Venlo: Van Spijk, 1989) 12.

Het altaarstuk van het barbiers-en
chirurgijnsambacht is afkomstig van het verdwenen
altaar van de gilde in de Onze-Lieve-Vrouw
Tenhemelopgenomen-kathedraal van Antwerpen op
paneel geschilderd door Ambrosius Francken
(I),1593.
Het linkerzijluik (binnenzijde) stelt voor de
Liefdadigheid van de Heiligen Cosmas en Damianus,
het rechterzijluik (binnenzijde) de Marteldood van de
Heiligen Cosmas en Damianus, het linkerzijluik
(buitenzijde) de Heilige Cosmas en het rechterzijluik
(buitenzijde) de Heilige Damianus.
Het verdwenen middenpaneel van dit drieluik stelde
de marteling van beide heiligen voor. De zijluiken
werden in de tweede helft van de 17de-eeuw in de
chirurgijnskamer opgesteld. In 1798 kwamen ze in
de École Centrale in het afgeschafte discalsenklooster terecht en vanaf 1802 werden ze in het
museum in het voormalige minderbroederklooster,
de voorloper van het huidige Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten van Antwerpen (KMSKA), bewaard.

Linkerzijluik (binnenzijde) van het altaarstuk.
Titel: Liefdadigheid van de heiligen Cosmas en Damianus.
Ambrosius Francken de Oude (1544-1618).
Periode: begin 17e eeuw
Materiaal: paneel, olieverf
Afmetingen: 236,4 x 88 cm
Collectie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen,
Vlaamse gemeenschap (CCO), Inv. nr.:146-149.
Foto: Hugo Maertens

Het rechterzijluik (binnenzijde)

Rechter zijluik (binnenzijde) van het altaarstuk.
Titel: Marteldood van de heiligen Cosmas en
Damianus.
Ambrosius Francken de Oude (1544-1618).
Periode: begin 17e eeuw
Materiaal: paneel, olieverf
Collectie Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen, Vlaamse gemeenschap (CCO), Inv. nr.:146-149.
Foto: Hugo Maertens

Buitenzijden van het linker en rechterzijluik

Op de linker en rechterbuitenzijde van het altaarstuk staan Cosmas en Damianus als
beelden afgebeeld, Cosmas met het urinaal in de rechterhand en Damianus met de zalfpot
terwijl beiden een zwaard in de andere hand houden als symbool van hun martelaarschap.

Buitenzijden van het altaarstuk.
Titel: Heilige Damianus (arts en
martelaar) en Heilige Cosmas
(martelaar).
Ambrosius Francken de Oude
(1544-1618).
Periode: begin 17e eeuw
Materiaal: paneel, olieverf
Collectie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Vlaamse gemeenschap (CCO), Inv. nr.:146-149.
Foto: Hugo Maertens

b. Glasraam in cultuurhuis AMUZ
Het glasraam van de Broederschap
der Katholieke Geneesheren
bevindt zich in de zuidbeuk van de
Sint-Augustinus kerk, momenteel
omgevormd tot cultuurhuis AMUZmuziekcentrum. Het glasraam is
een werk van M. Steyart uit Brussel
en werd onthuld op 18 oktober
1929 bij de heroprichting van de
gilde der Antwerpse katholieke
geneesheren. Het raam vertoont
drie gebeeldhouwde
inscriptieplaten, waarbij in de
middelste de H. Lucas, patroon der
geneesheren, staat afgebeeld
tussen de martelaren Cosmas met
het urinaal in de linkerhand en
Damianus met een lancet in de
rechter. Onderaan het raam is een
gebeeldhouwde inscriptieplaat
aangebracht met het opschrift:
CONFRATERNITAS S.S.LUCAE
COSMAE ET DAMIANI

Locatie: Sint Augustinuskerk, nu AMUZ
Datering: 1929
Vervaardiger: M. Stevart
Foto: Jan Tambuyser

c. Prent in Museum Plantin-Moretus. De voetwassing.
Het Museum Plantin-Moretus
staat op de Unescowerelderfgoedlijst en is het
originele woonhuis en drukkerij
van de uitgeversfamilie PlantinMoretus in hartje Antwerpen.
De bibliotheek bevat honderden
manuscripten, incunabelen en
originele drukken. Bovendien
bewaart men ook meer dan
20.000 prenten die tot de
absolute wereldtop behoren in het
prentenkabinet. De kopergravure
‘’Offerprent voor de chirurgijnsbarbiers’’ getiteld “De
Voetwassing’’, is het werk van
Hendrik Frans Volkert Diamaer
en stelt Maria Magdalena voor die
de voeten van Christus wast en
waarbij Cosmas - rechts met
urinaal - en Damianus met een
zalfpot, op de achtergrond staan
toe te kijken.

Object nummer: PK.OP.06955
Titel: De voetwassing
Graveur: Hendrik Frans Volkert Diamaer
Datering:1701 - 1716
Materiaal: papier
Techniek: koper graveren
Dimensies plaatrand: 230x155 mm
Bron: Museum Plantin-Moretus (collectie Prentenkabinet), Antwerpen - UNESCO Werelderfgoed

d. Prent in het Museum Plantin-Moretus
De prent S. COSMA EN S. DAMIANE beeldt Cosmas met het urinaal af en Damianus met de
zalfpot, beiden vrijwel identiek in het lang gekleed. De kopergravure is het werk van de
graveur/editeur N.de Matho. (Nicolas de Mathonière, 1573-1640).

Graveur: N. de Matho
Materiaal: papier
Techniek: koper graveren
Datering: begin 17e eeuw
Bron: Museum Plantin-Moretus (collectie Prentenkabinet), Antwerpen - UNESCO Werelderfgoed

e. Reliekoog
In de collectie van de Sint-Andrieskerk te Antwerpen bevindt zich een reliekoog - een
zilveren reliekhoudertje met glas aan de voorzijde en binnenin een schedula - van Cosmas
en Damianus. Men ziet twee sterzonnen en de tekst: SANCTI COSMAE MART(YR) en S.
DAMIANI MA(RTYR)
Het reliekoog kan in een speciaal daarvoor uitgeruste reliekhouder worden gestoken. Zo
kunnen verschillende reliekogen elkaar in de reliekhouder afwisselen.

Typering: Erfgoedplus.be/erfgoedregister
Invent. Nr: PA.004.K1091
Foto: Marc Segers
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BALEN
ICONOGRAFIE
Portiekaltaar in de Sint-Andrieskerk
In de Kempische gemeente Balen werd in de 15de eeuw begonnen met de bouw van de SintAndrieskerk in Brabantse hoog-gotiek met een koor, drie beuken, een transept en een zware
westertoren. In 1526 was de bouw voltooid. Evenals de typische Kempense toren is de kerk
opgetrokken met baksteen en banden van ijzerzandsteen. In de zuidelijke zijbeuk bevindt
zich een portiekaltaar toegewijd aan de Heilige Cosmas en Damianus.

Sint-Andrieskerk
Foto: Guy de Munck

Portiekaltaar van Cosmas en Damianus
Foto: Rita Dekkers

Objectnummer: 66488
Objectnaam: zijaltaar, portiekaltaar
Instelling: Sint-Andrieskerk
Vervaardiger: Jan Van Elewijt (beeldhouwer), Nicolaas de Swert (schrijnwerker)
Datum: 1719 - 1720
Materiaal: hout
Techniek: beeldhouwtechniek, monteren, marmeren
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/66488

a. Het altaar-schilderij De
Liefdadigheid van de H.H.
Cosmas en Damianus
(Antwerpen, 1709)

Foto: Rita Dekkers

Cosmas en Damianus worden afgebeeld terwijl ze de zieken verzorgen en hen de blijde
boodschap brengen. In het midden houdt één van de heiligen een kruisbeeld in de handen
en richt zich tot twee mannen links op het schilderij; één van hen, in lompen gehuld, tracht
zich moeizaam op te richten met behulp van een kruk. Links op het voorplan ligt een vrouw
met half ontbloot bovenlijf en met een verbonden linkerbeen te zieltogen. Rechts strekt een
andere heilige zijn armen uit naar twee gehurkte, in lompen geklede mannen; voor één van
hen ligt een opengeslagen boek, blijkbaar de H. Schrift. Boven de twee heiligen zweeft een
grote engel in lang gewaad met in de ene hand een zwaard en in de andere een palmtak. De
achtergrond bestaat uit een vaag landschap met links enkele palmbomen en rechts
architectuur elementen. Het bovenste gedeelte van het schilderij wordt ingenomen door een
wolkenkrans waarop de H. Drievuldigheid troont: links zit Christus met zijn kruis in de
rechterhand en rechts God de Vader met wereldbol; boven hen zweeft de H. Geest in de
gedaante van een duif.*
*Balen, Sint-Andrieskerk, inventaris van haar kunstbezit, Jan Defever (1974-75)

b. Eikenhouten beelden
Op de altaar-zuilen staan twee eikenhouten beelden van de twee gelaarsde heiligen,
Damianus links met medicijndoosje en Cosmas rechts met het urinaal in de rechterhand.

Fotos: Rita Dekkers
Objectnummer: 66794
Objectnaam: religieus beeld
Instelling: Sint-Andrieskerk
Standplaats: zijaltaar zuid
Vervaardiger: Jan Van Elewijt (beeldhouwer)
Datum: 1725
Materiaal: eiken
Afmetingen: hoogte: 200 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/66794
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BRUGGE
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde van Cosmas en Damianus bestond al in 1302. ²

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Het Sigillum Chyrurgiae Brugensis toont de beide schutspatronen identiek gekleed en ieder
met een boek en het urinaal.*

Gildezegel Sigillum Chyrurgiae Brugensis met twee patroonheiligen die ieder een boek en een urinaal
vasthouden. (2xCosmas?)

*L.J. Vandewiele, “Een Vlaams miniatuur van de volksheiligen Cosmas en Damianus”, Oostvlaamse Zanten, 2
(1971), 42.

b. Houtsnijwerk
Houtsnijwerk beelden van
Cosmas en Damianus, de een
wat langer gekleed en met een
boek in de rechterhand en de
ander met het urinaal. De locatie
waar de foto genomen is, is niet
zeker.

Foto: Guy Gilias

c. Schilderij in de St-Jacobskerk
In de Sint-Jacobskerk is het schilderij te bewonderen Marteling van de heiligen Cosmas en
Damianus dat in 1523 werd besteld bij Lanceloot Blondeel (1498-1561) door het gilde van
barbiers en chirurgijns en bedoeld om het altaar van hun kapel in de kerk te versieren. De
juiste ligging van deze kapel, waarover ze vanaf 1432 beschikken, is niet bekend. Het gilde
van de barbiers bleef tot in 1779 in de Sint-Jacobskerk, de chirurgen waren in 1600 naar de
Onze-Lieve-Vrouwekerk uitgeweken.
https://www.brugge.be/brochure-open-monumentendag-2009 p. 155.

Marteling van de heiligen Cosmas en Damianus. Lanceloot Blondeel, 1523, St-Jacobskerk.
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DIEST
ICONOGRAFIE
a. Houten beeldjes

De houten beeldjes staan ieder op een voetje van 10x10 cm. Cosmas met het urinaal in de
hand en Damianus met zalfpot en spatel, beiden in het lang gekleed.
Object: polychrome beeldjes
Datering: vermoedelijk 19e eeuw
Afmetingen: 35 cm hoog
Collectie: privébezit
Foto: P. Daems

b. Paternoster
Een paternoster is bekend met een medaillon waarop
Cosmas en Damianus zijn afgebeeld, die een
palmtak, een zalfpot en nog enkele attributen in hun
handen houden. Beiden zijn in het lang gekleed.

Object: paternoster
Titel: Rosaire des saints Côme et Damien
Locatie: collectie Van Schoonbeek, Diest
Foto: Stephan Van Schoonbeek.

c. Porseleinen beeldje
In dezelfde collectie bevindt zich een porseleinen
beeldje met Cosmas die een zalfpot in de rechterhand
vast houdt en Damianus met een boek terwijl ieder een
palmtak in de linkerhand heeft. Een fot van dit beeldje is
opgenomen in het boek Geneesheiligen in de Lage
Landen uit 2005.

Object: religieus beeldje
Materiaal: porselein
Locatie: collectie Van Schoonbeek, Diest
Foto: Stephan Van Schoonbeek

d. Schoppen 9
De collectie herbergt ook een speelkaart,
schoppen 9, waarop Cosmas met urinaal en
Damianus met zalfpot en lancé staan
afgebeeld. Beiden in het lang gekleed en
Cosmas met de typisch baret. De afbeelding op
de speelkaart is afkomstig uit een Frans
manuscript dat zich in de Bibliothèque
Nationale de France bevindt.

Object: speelkaart, schoppen 9
Materiaal: geplastificeerd karton (?)
Locatie: collectie Van Schoonbeek, Diest
Foto: Stephan Van Schoonbeek
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DOORNIK
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Gezien de gildepenning (zie hieronder) heeft in Doornik een chirurgijns en barbiersgilde
bestaan.

ICONOGRAFIE
a. Gildpenning
Een gildepenning is bekend met als randschrift: LES
BARBIEUS ET CHIRURGIENS-D-TOURNAI.
Afgebeeld zijn Cosmas met het urinaal en Damianus
met het medicijnkistje en lancet.

Pagina 14

b. Houten beeldjes
Twee houten sculpturen uit (de
kerk van?) Doornik van de
periode 1520-1530 met
Damianus met de zalfpot en
Cosmas met het urinaal. Zij zijn
gekleed volgens de mode van
begin 16e eeuw *

*Documentatie expositie ’’Tussen Hemel
en Hel’’, Jubelparkmuseum, Brussel,
2011. Wikipedia, publiek domein.
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GENT
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Cosmas en Damianus waren de schutspatronen van de corporatie van chirurgijns-barbiers.
De nering van de baerdemakers (chirurgijns-barbiers) van Gent liet in 1533 officieel
vaststellen dat ze de heiligen Cosmas en Damianus als patroonheiligen jaarlijks in de StNiklaaskerk zou vieren gevolgd door een gildemaal. De akte bepaalt dat, wanneer dit
patroonfeest zou vallen up een vistdach, zo zoude de dekin ende ghezwoorne vermoghen de
maeltijt van dien te verstellene tot up eenen vleesdach daernaer thuerlieden goetdinckene’. *
*“Vleeschdach”, Biekorf, 66 (1965), 127.

ICONOGRAFIE
a. Altaar in de Sint-Niklaaskerk
De beeltenissen van Cosmas en Damianus staan in de kapel van de chirurgijns en barbiers
in de St-Niklaaskerk aan weerszijde van het schilderij De Barmhartige Samaritaan. Het
schilderij stelt de barmhartige Samaritaan voor, die van zijn paard afgaat om de gekwetste te
helpen met helende olie.

Het altaar is een rood-gemarmerd eikenhouten portiekaltaar met vergulde accenten en
bevindt zich in de Kapel van Cosmas en Damianus uit 1673 van het barbiers en
chirurgijnsgilde. In de 19e eeuw werd de kapel de O.L. Vrouwkapel genoemd.
Centraal staat het rechthoekige schilderij geflankeerd door twee houten beelden van
Cosmas en Damianus.

Objectnummer: 41236
Objectnaam: zijaltaar, portiekaltaar
Vervaardiger: onbekend (beeldhouwer)
Datum: 1676 - 1700
Materiaal: hout
Techniek: beeldhouwtechniek, marmeren, vergulden, snijden,
schilderen
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/41236

Fotos: Guy de Munck

Cosmas en Damianus aan beide zijden van het altaar, gekleed in een weelderig gedrapeerd
gewaad. Cosmas houdt een schedel vast en Damianus een zalfpot.
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Grimbergen
ICONOGRAFIE
a. Verluchting op bladzijde uit een
Getijdenboek
In een Getijdenboek uit de abdij van de
Premonstratanzers te Grimbergen staan
Cosmas en Damianus met hun attributen
afgebeeld.

Objectnummer: 101238
Object type: manuscript, boekverluchting
Gemeente: Grimbergen
Instelling: Abdij van de Premonstratenzers
Vervaardiger: onbekend (kalligraaf)
Datum: 1501 - 1510
Materiaal: perkament, olieverf
Techniek: schrijven, geschilderd
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/101238
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HAASRODE
ICONOGRAFIE
a. Houtsnede
Voor de apotheker G. Gilias in
Haasrode is door een houtsnijder uit dit
dorp begin jaren tachtig van de vorige
eeuw deze houtsnede vervaardigd.
Links staat Cosmas met het urinaal en
daarnaast Damianus met de zalfpot en
een lancé, beiden in het lang gekleed
en met op de achtergrond
apothekerspotten.

Materiaal: eikenhout
Datering: 1980
Locatie: privécollectie G. Gilias
Foto: Guy Gilias
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IEPER
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijnsgilde is in 1749 ¹ vermeld maar waarschijnlijk al veel eerder opgericht.

ICONOGRAFIE
a. Beelden in de chirurgijnskamer
In de chirurgijnskamer of foerierskamer van het stadhuis bevonden zich tussen 1750 en
1790 onder andere de volgende zaken: berustende in onse Camer een squelet, twaelf
stoelen, een coeffer waer in de registers ende archiven van ons corpus berusten en twee
beelden van onse patroonen St. Cosmas en Damianus. Bij het oprukken van de Franse
troepen is de inboedel verdeeld onder de acht overgebleven gildeleden.*
*P. Boeymans, Het instrumentarium en de bibliotheek van de chirurgijnsgilde te Ieper in de 18 e eeuw
(dspace.library.uu.nl>bitstream>handle, 1963) 34
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KORTRIJK
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Vanaf 1400 wordt de Confrérie van Cosmas en Damianus van medici, chirurgijns en barbiers
met een altaar in de St-Maartenskerk vermeld.* Na 1448 ¹ is sprake van de Neeringe van
H.H. Cosmas en Damianus waar vanaf 1683 geneesheren, chirurgijns en Apothekers lid van
moesten zijn.**
*B. De Smet, Het stedelijk antwoord in de Nederlanden op armoede en ziekte: Kortrijk (11de-16de eeuw),
Bachelorpaper (2007), 12.
**B. Mattelaer, “De nering van H.H. Cosmas en Damianus in Kortrijk”, Bulletin van de Kring voor de Geschiedenis
van de Pharmacie in Benelux, 89 (1995), 23.

Het reglement van de Neeringe uit 1683 bevindt zich in de Bibliotheca Pharmaceutica
Antverpiensis: Reglement Vande Neeringe Van de h.h. Cosmas en Damianus geseit
Collegium Medicum. De eerste leden van deze Nering werden vanaf ongeveer 1431
ingeschreven en hadden een kapel in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk. Aanvankelijk waren
het alleen de aptekers, de chirurgijns en de barbiers die lid waren van de Nering van
Cosmas en Damianus, zonder dat de geleerde doctores erbij waren. In de meeste steden
werden echter Collegia Medica opgericht en Kortrijk ene welgemanierde Stadt wilde niet
onderdoen en zo kwam de Keure van 1683 tot stand: Caerel by de gratie Godts Coninck van
Castillen, van Leon, van Aragon ..Grave van Vlaenderen…hebben goetgevonden te
maecken een reglement ofte Ordonnantie naer de welcke in de toecommende alle de
Doctoren, Aptekers ende Chirurgiens binnen de Stede van Corteryck hun sullen hebben te
reguleren… Ghepubiceert ten Bretesque der Stede van Cortryc den XIIde juni 1683…
De akte is voorzien van de handtekeningen van al de toenmalige geneesheren, apothekers
en chirurgijns van Kortrijk en bevat 27 artikels, waarvan er 14 belangrijk zijn voor de
apothekers.

Reglement Vande Neeringe Van de h.h. Cosmas en Damianus geseit Collegium Medicum uit 1683.
Foto: Guy de Munck.

ICONOGRAFIE
a. Glasraam in de St-Maartenskerk
Glasraam in de St-Maartenskerk met Cosmas en Damianus met urinaal, longé en zalfpot uit
1900 door J. Dobbelaere en gefinancierd door Clementia Ludovica Hiers ter nagedachtenis
aan haar vader die apotheker was.

Sanctus Cosmas en Sanctus Damianus op het brandglas van de St-Maartenskerk
Foto: Ann Leupe

Detailopname van het glasraam in de St-Maartenskerk
Vervaardiger: H. en J. Dobbelaere
Datering: 1900
Locatie: St-Maartenskerk
Bestandsnaam DSCN2879.JPG © Stad Kortrijk

b. Bidprentje
Een bidprentje uit de Église des Saints Côme et Damien te Caluire et Cuire (F) toont
Cosmas en Damianus die de (miniatuur)kerk vasthouden met ieder in hun buitenhand een
(medicijn?)-doosje met een spatel erin. Onder het bidprentje de tekst: SAINT CÔME ET
SAINT DAMIEN, Priez Pour Nous.

Collectie: Ann Leupe
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LEUVEN
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het Cosmas en Damianusgilde van de barbiers en chirurgijns was in ieder geval vanaf 1677
bekend.*

ICONOGRAFIE
a. Prent in monografie
In het stadhuis van Leuven bevindt zich een boek uit de 19e eeuw met afbeeldingen van
heiligen en beroemde personen waaronder die van Cosmas en Damianus
Objectnummer: 115206. Objectnaam: prent in boek. Gemeente: Leuven. Instelling: Stadhuis
Vervaardiger: Adolphe Everaerts (tekenaar), Ferdinand Ickx (drukker). Datum: 1872 – 1872. Materiaal: papier,
inkt. Techniek: getekend. Productieplaats: Leuven
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/115206

b. De beenamputatie door Lambert Blendeff
Lambert Blendeff (Luik 1650-Leuven 1721), was de officiële
stadsschilder van de stad Leuven van 1677 tot 1682 en
iconograaf van de universiteit vanaf 1682. Hij schilderde
voornamelijk religieuze onderwerpen voor verschillende
kerken te Leuven en andere steden. Voor het schilderij van
Cosmas en Damianus ontving hij in 1677 vanwege het
ambacht der barbiers en chirurgijns de som van 173 gulden.
Het schilderij was bestemd voor het nieuwe altaar (1673) in
de kapel van de H. Drievuldigheid in gebruik door het
ambacht in de St. Pieterskerk. Blendeff heeft de
beenamputatie voorgesteld in een ziekenhuis waar de twee
heiligen met nimbus boven hun hoofd aan het werk zijn. De
geneesheer Cosmas staat op de achtergrond en is bezig met
het beoordelen van de urine van een der zieken die in de
alkoven van de ziekenzaal rusten. Damianus, de chirurgijn,
begint met de amputatie van het onderbeen van de patiënt.
Er is slechts een helper aanwezig en twee nieuwsgierigen
terwijl een vrouw klaar staat met een beker met een
versterkende of pijnstillende drank. Op de grond ligt een
scalpel klaar voor het fijnere werk en een blaasbalg voor het
aanwakkeren van het kolenvuurtje dat de brandijzers moet
verwarmen voor het cauteriseren van de wonde. Een pot
Reproductie van het verloren gegane schilderij
voor het opvangen van het bloed is ook voorzien. Uit de
Cosmas en Damianus van Lambert Blendeff.
afbeelding is niet af te leiden of Damianus hier bezig is met
Foto Guy Gilias.
de voorbereiding van de transplantatie van het been van een
Moor (het bekende wonder) of met een eenvoudige
amputatie. In ieder geval is het de bedoeling de belangrijke functies van de chirurgijns aan te
tonen en neemt de geneesheer een secundaire plaats in, hetgeen meestal niet het geval is
in de voorstellingen van Cosmas en Damianus.*
*J. Lemni, “Het schilderij van Cosmas en Damianus van L. Blendeff”, Bulletin van de Kring voor de Geschiedenis
van de Pharmacie in Benelux, 114 (2008), 18-20.

c. Stadhuis
De gevels van het stadhuis van Leuven
bevatten prachtig uitgevoerde beelden. In
de zuidwest toren staat in een nis het beeld
dat toegeschreven wordt aan St. Cosmas.
Hij draagt lange kleding en houdt een
urinaal in de rechterhand en (wellicht) een
boek onder de linkerarm.
In onderstaand situatieplan is zijn locatie
met het nr. 140 vermeld.

Informatie: Guy Gilias
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Mechelen
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
In 1438 verenigden de chirurgijns zich in een corporatie onder patronage van Cosmas en
Damianus. Op 26 Januari 1699 volgt het Reglement ende ordonnantien nopende het
Collegie der medicynen Raekende de doctoiren, apothecarissen, chirurgiens... der stede
ende provincie van Mechelen.¹

ICONOGRAFIE
a. Damianus
In de Sint Alexius-en-Catherinakerk of Begijnhofkerk te Mechelen bevindt zich een schilderij
van Gillis Smeyers uit 1695 genaamd De Heilige Damiaan en de Heilige Ursula en haar
metgezellinnen.

b. Miniatuur
In het stadsarchief van Mechelen
bevindt zich een manuscript met de
afbeelding van Cosmas met urinaal en
hoofddeksel en van Damianus met
medicijndoosje en iets korter gekleed.
Onder hun voeten de zwaarden als
symbool van hun martelaarschap en op
de grond een opengeslagen en een
gesloten boek.

Objectnummer: 128950
Objectnaam: manuscript
Gemeente: Mechelen
Instelling: Stadsarchief
Vervaardiger: onbekende miniaturist
Datum: 1651
Materiaal: papier
Techniek: geschilderd
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/128950
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NIEUWPOORT
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het Gilde van Sint Cosmas en Damianus heeft van 1675-1795 bestaan en had als leden de
apothekers, geneesheren en vroedvrouwen.*
*Elck zegg’ het voorts. Nieuwpoortse archiefkrant, 0 (2016) 16.
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OUDENAARDE
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Over de periode van 1669 tot 1795 is de Neringe van S.S. Cosmus en Damianus bekend,
waarvan geneesheren chirurgijns, apothekeres, vroedmeesters en vroedvrouwen lid waren. ¹

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel
Het zegel van de Nering van de HH. Cosmas
en Damianus toont de beide schutspatronen
met zalfpot, urinaal en zwaard. Het randschrift
luidt*: Societas ss Cosmas et Damiani Aldenar.
*L.J. Vandewiele, “Een Vlaams miniatuur van de
volksheiligen Cosmas en Damianus”, Oostvlaamse
Zanten, 2 (1971), 42.

Gildezegel Societas SS Cosmas et Damiani Aldenar
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SCHERPENHEUVEL
ICONOGRAFIE
a. Bidprentje
In Scherpenheuvel bevindt zich het belangrijkste bedevaartsoord van België dat rond de
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw is gegroepeerd. Voor (farmacie-)studenten in de examenfase
zijn er bidprentjes beschikbaar met aan de voorzijde Cosmas en Damianus ieder met een
palmtak in de hand een doosje met medicinale kruiden(?). Op de ander zijde het
examengebed. Ook een speciale examenkaars met de beide heiligen kan worden ontstoken.

Boven: het examenbidprentje
Onder: de examenkaars en de
Basiliek van O-L-V

Foto’s: Guy Gilias
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St Niklaas
ICONOGRAFIE
a. Beeld
Beeld van Cosmas en Damianus in de farmaceutische groothandel Febelco (St Niklaas)
Het beeld werd gerealiseerd in 1991 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ASMA
(1916-1991), de Algemene Samenwerkende Maatschappij voor Artsenijproducten.
Een kleine versie (16cm) werd overhandigd aan apothekers ter gelegenheid van
Allerlei vieringen.

Beeldhouwer: Marc De Bruyn (1924 – 2009) uit Aalst.

Pagina 63

TIENEN
ICONOGRAFIE
a. Gildepenningen
Drie identieke gildepenningen zijn bekend uit 1735 waarop Cosmas - in het lang gekleed staat afgebeeld met het urinaal in de hand en Damianus korter gekleed met het lancet
(lancé) in de rechterhand en een attribuut (zalfpot?) in de linker. Het randschrift luidt:
St. Cosma et Damianus Thenenses *1735*. Het gaat om replicas die door de Numismatica
van Tienen in 1981 zijn uitgegeven.

Drie gildepenningen met Cosmas en Damianus. Haasrode, Guy Gillias.
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TURNHOUT
ICONOGRAFIE
a. Triptiek Sint-Pieterskerk
De Collegiale Sint-Pieterskerk op de Grote Markt is de oudste kerk van Turnhout. Naast de
monumentale preekstoel uit 1862 is een van de topstukken de triptiek Marteling van de H.
Apollonia uit de 16de eeuw. (Antwerpen circa 1530/40). Dit schilderij bevindt zich in een van
de straalkapellen van de kooromgang, die werden gebouwd in de periode 1466-1485.

Op de achter zijde van het rechter
zijluik staan de heiligen Cosmas met
urinaal en Damianus met zalfpot
afgebeeld en dragen zij beiden een
zwaard als symbool van hun
marteldood.

Objectnummer: 49474
Objectnaam: drieluik
Instelling: Kerk Sint-Pieter
Vervaardiger: onbekend (schilder)
Datum: 1530 - 1540
Materiaal: paneel, olieverf
Productieplaats: Antwerpen
Documentatie: Warêgne-Reyes, Carmen, Le
triptyque des Saintes Agathe et Apolline de
Turnhout : approche iconographique et
historique, examen technologique et
traitement, .
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/49474

Foto’s: Guy de Munck
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VIANE
In de Sint-Amanduskerk van Viane – een deelgemeente van Geraardsbergen - staat een
beeld van de H. Damianus. Het is een gift uit 1882 van pastoor Alphonse-Dominique Van
Damme (1872-1882), toen hij Viane verliet. De heilige werd te Viane aangeroepen tegen de
rappen van Viane, een soort schurft bij kinderen tot 12 jaar.* Damianus is in het lang
gekleed, draagt een ronde baret, houdt een zalfpot in de linkerhand en zo te zien een
palmtak in de rechter.
*L. De Cock, 150 jaar neogotische Sint-Amanduskerk in Viane (1843-1993). (Viane: 1993) 21, 49.

De Sint-Amanduskerk te Viane

Het beeld van Damianus Foto: L. De Cock
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BRUSSEL
COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Wittop Koning vermeldt het chirurgijnsgilde (en barbiersgilde) van Cosmas en Damianus. ²

GENOOTSCHAP DER HH COSMAS EN DAMIANUS
Op 27 september 1929 wordt te Brussel eene katholieke Apothekersvereeniging gesticht: het
Gezelschap van de HH Cosmas en Damianus, later het Genootschap der HH Cosmas en
Damianus genoemd met als doelstelling: de bestendige Godshulde van het apothekerscorps.
Jaarlijks wordt het feest van de HH Cosmas en Damianus op plechtige wijze gevierd, dag
waarop een jaarlijkse Algemene Vergadering wordt georganiseerd.
Er worden provinciale afdelingen opgericht, zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig
gedeelte van België, die driemaandelijks vergaderen. Er zijn contacten met de Assocation
Française des Pharmaciens Catholiques en The Catholic Pharmacists Guild in Engeland.
Er verschijnt een driemaandelijks tijdschrift met een oplage van 500 exemplaren per
taalgebied waarin onderwerpen worden behandeld zoals: de strijd tegen de
verdoovingsmiddelen, pharmaceutische zedenleer, de apothekers en de vruchtafdrijvende
middelen, de plichten van rechtvaardigheid welke de apotheker is gehouden is na te leven
ten opzichte van zijne klanten betreffende het aankopen, het bewaren, het klaar maken en
afleveren van geneesmiddelen, de periodieke onthouding, toxicomanie door slaapmiddelen,
euthanasie, de pharmaceutische publiciteit en de katholieke moraal.
Aan de werking van het Genootschap komt een einde bij het uitbreken van de oorlog in
1940. Het is pas vanaf de jaren ’50 dat de werking wordt hernomen.*

*Bibliotheca Pharmaceutica Antverpiensis, SS. Cosmas en Damianus/Vereniging der Katholieke Apothekers van
België, **Brussel cat. E32.

ICONOGRAFIE
a. Gildezegel-Sierpenning
Op het gildezegel staan volgens ref.² Cosmas en Damianus afgebeeld, de een met een vijzel
en stamper, de ander met het urinaal. ²

Een sierpenning uit de 20e eeuw toont dezelfde attributen waarbij de schaar verwijst naar de
barbiers en chirurgijns.

Objectnummer: 20020087
Objectnaam: sierpenning
Inventarisnummer: BK1688\67
Gemeente: Brussel
Instelling: Ministerie Vlaamse Gemeenschap Afd. Beeldende Kunst en Musea
Vervaardiger: Dolf Ledel, bronsgieter (18931976)
Materiaal: brons
Techniek: gegoten
Diameter: 3.3 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/20020087

b. Christus tussen de Heiligen Cosmas en Damianus
Het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten herbergt het schilderij Christus tussen de
Heiligen Cosmas en Damianus van Allessandro Allori (1535-1607). Cosmas draagt een boek
en Damianus heeft een medicijndoosje in de rechterhand met een spatel of lancet.

Kunstenaar. Alessandro Allori, Firenze, Italië, 1535-1607
Materiaal: hout
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: 229 x 166
Herkomst: Gekocht van HH. Liedts, Brussel, en Gustave Berré de Haan, Antwerpen, 1855
Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. nr. 1329.

c. Miniatuur in een Livre d’heures dit de Hennessy
Op de miniatuur leest Cosmas in een opengeslagen boek met in zijn rechterhand een urinaal
en Damianus is afgebeeld met een zalfpot of medicijndoosje en een spatel of lancet.

Objectnummer: 20027226
Objectnaam: Livre d'Heures,
miniatuur
Inventarisnummer: ms. II 158
Gemeente: Bruxelles
Instelling: Koninklijke
Bibliotheek
Datum: 1530 - 1540
Materiaal: perkament
Techniek: schildering
Productieplaats: Brugge
Afmetingen: 220 x 180 mm
Beschrijving: Bibliografie: T. Kren et S. McKendrick, Illuminating the
Renaissance. The Triumph of Flemish Manuscript Painting
in Europe (cat. d’exposition), Los Angeles, 2003, n° 150, p.
467-470.
Digitale referentie: KBR Belgica
Permalink:http://balat.kikirpa.be/object/20027226

6

d. Twee albarelli
Het Musée Pharmaceutique Albert Couvreur herbergt twee albarelli uit de achttiende eeuw,
quadrichroom op een witte achtergrond, karakteristiek voor de productie van Faenza. Comas
en Damianus staan hierop afgebeeld met palmtakken en hun traditionele attributen: urinaal,
medicijnendoos en spatel.*
*M. Debieve, P. Dumont, N. Roland-Marcelle, ‘’Visite de la Salle Couvreur’’, Centre d’Etude pour l’Histoire de la
Pharmacie et du Médicament, 4 (1998).

Foto: Benoit Sneessens
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OUDErgem
ICONOGRAFIE
a. Houten standbeeld van Cosmas
De collectie Adolphe Migot bevat een lindehouten standbeeld toegeschreven aan Cosmas,
die in lange dracht gekleed is met een baretvormig hoofddeksel.

Objectnummer: 11018053
Objectnaam: religieus standbeeld
Gemeente: Oudergem, Auderghem
Instelling: Adolphe Mignot collectie
Vervaardiger: onbekend
Datum: 1451 - 1500
Materiaal: lindehout
Techniek: polychroom sculptuur
Productieplaats: Hertogdom Brabant
Afmeting: 64 cm
Permalink:
http://balat.kikirpa.be/object/11018053
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INTRO WAALSE STEDEN
Bisschop Monulfus van Maastricht (550-599) stichtte in de 6de eeuw in Luik ter ere van
Cosmas en Damianus een kapel, die onder de hoede van de beide artsenheiligen werd
gesteld. Dit moet één van de eerste plaatsen van België zijn geweest, waar men de heilige
artsen vereerde. Deze stichting heeft veel invloed gehad: uitsluitend in het prinsbisdom Luik
worden in tegenstelling tot in Vlaanderen Cosmas en Damianuskerken aangetroffen. Zij
liggen verspreid over de provincies Namen (Patignies, Pondrome) en Luxemburg (Fronville,
Noirefontaine, Metzert).
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FOY-NOTRE-DAME
De gemeente Foy-Notre-Dame is gelegen in de provincie Namen, zes kilometer ten oosten
van de stad Dinant. De Eglise de la Nativité de Notre-Dame is een 17e-eeuws
Mariaheiligdom gebouwd tussen 1622-1626 in Maaslandse barokstijl.

L’Eglise de la Nativité de
Notre-Dame
Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Kerkplafond met afbeeldingen
Het beroemde vlakkenplafond van de Eglise Notre-Dame bevat 145 eikenhouten
beschilderde panelen met taferelen uit het leven van Maria en met afbeeldingen van heiligen,
waaronder die van Cosmas met urinaal in de rechterhand en Damianus met een zalfpot in de
rechterhand.

Objectnummer: 10091186
Objectnaam: plafond met beschilderde vakken
Instelling: Eglise Notre-Dame
Schilders: Michel en Gaspart Stilman, Guillaume
Goblet,
Datum: 1626
Materiaal: eiken, olieverf
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10091186
Foto’s: Guy de Munck
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FRONVILLE
Fronville is een deelgemeente van Hotton in de
provincie Luxemburg. De Église Saint-Côme et SaintDamien is een neogotisch bakstenen gebouw uit
1878 en is één van de vijf kerken die in het Franstalig
gedeelte van België aan de geneesheiligen zijn
toegewijd.

L’Église Saint-Côme et Saint-Damien
Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
In de Cosmas en Damianuskerk van Fronville bevindt
zich een zilveren stralenmonstrans uit de zeventiende
eeuw met de beeltenissen van Cosmas en Damianus.

Objectnummer: 10026673
Objectnaam: cilindermonstrans, stralenmonstrans
Gemeente: Fronville
Instelling: Eglise Saints Cosme et Damien
Vervaardiger: onbekende edelsmid
Datum: 1601 - 1610
Datum: 1701 - 1800
Materiaal: zilver, edelsteentjes
Techniek: verguld, gedreven ingelegd
Afmeting: 64 cm
Beschrijving: cilindermonstrans uit de 17e eeuw, vervanging door
een stralende zon in de 18e eeuw
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/1002667
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GRÜFFLINGEN
Grüfflingen is een dorp in de
Duitstalige gemeente Burg-Reuland
in de provincie Luik.
In 1677 werd begonnen met de
bouw van de Chapelle SainteBrigide en vanaf 1697 werden er
missen opgedragen. De kapel werd
echter te klein en in 1955 werd
begonnen met de bouw van een
nieuwe kerk, ingewijd in 1956 als
Eglise Sainte-Brigide (Sankt
Brigittakirche).
Het is een modern kerkgebouw met
voorgebouwde toren.

Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Monstrans
In de kerk bevindt zich een monstrans uit het
begin van de 20e eeuw met standbeeldjes van de
abdis Brigide de Kildare en aan beide zijden die
van Cosmas en Damianus.

Objectnummer: 10098277
Objectnaam: toren monstrans
Locatie: Grufflingen, gemeente Thommen
Vervaardiger: goudsmid A. Kreiten
Datum: 1907
Inscriptie: inscription de donation au nom de Chistmann en
1907 met gegraveerde handtekening: Aloïs Kreiten fec.
Köln
Techniek: verguld met fantasiesteentjes
Stijl: neogotisch
Afmeting: 60 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10098277

b. Houten standbeeld van Cosmas
Tegen de achterwand van het hoogkoor bevinden
zich de 19e-eeuwse houten beelden van de
geneesheiligen afkomstig uit de voormalige
Sainte-Brigide kapel: Cosmas rechts met een
opengeslagen boek in de linkerhand en een fles
in de rechter en Damianus met een lepel in de
rechterhand en een fles in de linker.

Foto’s: Guy de Munck

Objectnummer: 10098282
Objectnaam: religieus standbeeld
Locatie: Grüfflingen, gemeente Thommen
Vervaardiger: onbekend
Datum: 1801 - 1900

Materiaal: hout
Techniek: sculptuur
Afmetingen: 66 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10098282
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LUIK

COSMAS EN DAMIANUSGILDE
Het chirurgijns en apothekersgilde van Cosmas en Damianus wordt in 1525 voor het eerst
vermeld. ¹
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MARCINELLE
ICONOGRAFIE
a. Polychroom houten beeldjes
Het Museum Gilson – Union
Pharmaceutique de Charleroi –
herbergt twee polychroom houten
beeldjes van Cosmas en Damianus.
Links Damianus met de zalfpot en
spatel, rechts Cosmas met het urinaal
in de linkerhand.

Herkomst: Beieren
Datering: 1850
Materiaal: hout: polychroom
Locatie: Musée Gilson Union Pharmaceutique
de Charleroi, Marcinelle
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MAGERET
Mageret is een dorp in de gemeente Bastenaken in het Waals gewest in de provincie
Luxemburg. Voor de fusie van de gemeenten maakte het deel uit van de gemeente Wardin.
De Eglise Saint-Martin werd gebouwd rond 1880. Tijdens de Slag om de Ardennen werd in
december 1944 de kerk zwaar beschadigd. In 1962 werd de kerk herbouwd.

Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Houten beeld van Cosmas
In de Sint-Maartenkerk te Mageret staat het houten
beeld van Cosmas uit de 17e eeuw, gekleed in lange
dracht met het baretvormig hoofddeksel en met zo te
zien een urinaal in de linkerhand.

Objectnummer: 10081299, (naam St Damianus!)
Objectnaam: religieus beeld
Gemeente: Wardin
Instelling: Eglise Saint-Martin
Vervaardiger: onbekende beeldhouwer
Datum: 1691 - 1710
Materiaal: eiken
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10081299
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METZERT
De Eglise Saints-Côme et Damien bevindt zich in het
centrum van de gemeente Metzert in de Val d’Attert in de
provincie Luxemburg op vijf kilometer ten noorden van Arlon.
De eenbeukige kerk dateert van 1714. De toren werd
herbouwd naar een project uit 1868.

Foto’s kerk: Guy de
Munck

ICONOGRAFIE
a.
Polychroom
houten beeld van Cosmas
In de Cosmas en
Damianuskerk van Metzert
bevindt zich een 80 cm hoog
18e-eeuwse beeltenis van
Cosmas met een urinaal in
de rechterhand, een palmtak
in de linker en voorzien van
het baretvormige
hoofddeksel.
Objectnummer: 10063524
Objectnaam: religieus beeld
Gemeente: Tontelange (Metzert)
Instelling: Eglise Saints Côme et Damien
Standplaats: altaarstuk
Beeldhouwer: onbekend
Datum: 1715
Materiaal: hout
Techniek: polychroom
Afmetingen: 82 cm hoog
Beschrijving: polychromie par Londot
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10063524
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MONS
ICONOGRAFIE
a. Polychroom beeldjes
Twee beeldjes uit Mons zijn bekend, waarbij Cosmas een medicijndoosje (?) in de
rechterhand vasthoudt en Damianus een zalfpot in de linker. Ieder houdt een zwaard vast in
de andere hand, het teken van hun martelaarschap.

Locatie: parochie Sint Franciscus
Datering: 17e eeuw
Foto: Guy Gilias
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NOIREFONTAINE
De huidige kerk is toegewijd aan de heilige Cosmas en Damianus. Nadat in 1848 de
bouwvallige constructie door de gemeente diende afgebroken te worden werd de kerk op
dezelfde plaats in 1852 terug opgericht. Een deel van de kerkmeubelen is afkomstig van de
kerk van Bouillon. Twee kleine zijaltaren bevatten de beelden van Cosmas en Damianus.

L’Eglise Saints Côme et Damien
Foto’s: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Processiebanier
Op de processiebanier van de
Cosmas en Damianuskerk van
Noirefontaine staat Cosmas
(rechts) afgebeeld met een urinaal
en een opengeslagen boek in
iedere hand en Damianus met een
medicijndoosje en een spatel (?).

Objectnummer: 10077874
Objectnaam: processievaandel
Gemeente: Noirefontaine
Instelling: Église Saints-Cosme et Damien
Vervaardiger: onbekende borduurder/ster
Datum: 1851 - 1900
Materiaal: beschilderd doek, olieverf,
velours
Techniek: geborduurd en geschilderd
Afmetingen: 160 x 100 cm
Beschrijving: olieverf op paars velours
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10077874

b. Processiebanier
Op de processiebanier van de Cosmas en
Damianuskerk in Noirefontaine staan
Cosmas en Damianus afgebeeld met
ieder een palmtak in de linkerhand en een
medicijndoosje en een zalfpot in de
rechterhand.

Objectnummer: 10077875
Objectnaam: processievaandel
Gemeente: Noirefontaine
Instelling: Église Saints-Cosme et Damien
Vervaardiger: onbekende borduurder/ster
Datum: 1901 - 1910
Materiaal: zijde
Techniek: geborduurd
Afmetingen: 170 x 97 cm
Beschrijving: rode zijde
Stijl: neogotiek
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10077875
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PATIGNIES
De Eglise Saints Côme et Damien ligt in het
dorpje Patignies in de provincie Namen dat een
deelgemeente van Gedinne is.

L’Eglise Saints Côme et Damien
Foto: Guy der Munck

ICONOGRAFIE
a. Houten beelden van
Cosmas en Damianus
In de Cosmas en Damianuskerk
staan twee houten beelden van
Cosmas en Damianus uit de 18e
eeuw. Beiden houden een zalfpot in
de rechterhand en zijn vrijwel
identiek in lange dracht gekleed.
Cosmas houdt een attribuut in de
linkerhand.

Objectnummer: 10087698
Objectnaam: religieus standbeeld
Gemeente: Patignies
Instelling: Église Saint-Cosme et Damien
Vervaardiger: onbekende beeldhouder
Datum: 1701 - 1800
Materiaal: hout
Techniek: polychrome sculptuur
Afmeting: 64 cm
Beschrijving: serie van 2 standbeelden
Permalink:
http://balat.kikirpa.be/object/10087698

Pagina 59

PONDRÔME
De Eglise Saints-Côme et Damien werd gebouwd in 1833
in een neoklassieke stijl, maar de grondvesten zijn veel
ouder en gaan terug tot de romeinse periode. In 1966
werd de binneninrichting aangepast.

L’Eglise Saints Côme et Damien
Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Zilveren monstrans
In de Cosmas en Damianuskerk van Pondrôme bevindt zich een zilveren cilindermonstrans
uit 1620 met vermelding van de naam van de schenker: L.de Monin, curé. Op de monstrans
staan de beeldjes van Maria met kind en de heiligen Cosmas
en Damianus.*
*KIK-IRPA, Brussel cliché M0973129
Objectnummer: 10077958
Objectnaam: cilindermonstrans
Gemeente: Pondrôme
Instelling: Église Saints Cosme et Damien
Vervaardiger: onbekende edelsmid
Datum: 1620
Inscriptie: gedateerde gift ten name van pastoor L. de Monin
Geassocieerd: Louis de Monin, pastoor van Erclaye
Materiaal: zilver, messing
Techniek: verguld
Afmetingen: 60 cm
Beschrijving: cilinder aangepast en voet vergroot in 1850 met zilver en
verguld messing
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10077958
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QUENAST
Quenast is een dorp in de provincie Waals-Brabant en een deelgemeente van Rebecq en ligt
aan de Zenne. Het dorp is vooral bekend om zijn porfiergroeve die de grootste dagbouwgroeve van Europa is. De Eglise Saint-Martin werd in 1855 gebouwd in neoklassieke stijl op
de plaats van een gotische kerk uit de 14de-eeuw.

L’Eglise Saint-Martin
Foto: Guy der Munck

ICONOGRAFIE
a. Beelden van Cosmas en Damianus
In de kerk bevinden zich twee houten polychrome beelden uit de 18de-eeuw van Cosmas die
een urinaal in de rechter- en een palmtak in de linkerhand draagt en in het lang gekleed is en
van Damianus - in praktische kortere dracht gekleed - met een zalfpot in de rechter- en
eveneens een palmtak in de linkerhand als teken van hun martelaarschap

Objectnummer: 10026263
Objectnaam: religieus beeld
Gemeente: Quenast
Instelling: Église Saint-Martin
Beeldhouwer: onbekend
Datum: 1701 - 1800
Materiaal: hout
Techniek: gebeeldhouwd, polychroom
Afmetingen: hoog 90 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10026263

Foto’s: Guy de Munck
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TINTANGE
Tintange is een deelgemeente van Fauvillers in de provincie Luxemburg en is gesitueerd op
15 kilometer ten zuiden van Bastogne. Het ligt in een bosrijke omgeving, op een heuvel
tussen de diepe valleien van de Sûre, de Surbach en de Molscht. De huidige Eglise SaintRemi dateert van 1785 en is gebouwd ter vervanging van een kapel uit 1721 die was
opgedragen aan de heiligen Cosmas en Damianus.

L’Eglise Saint-Remi
Foto: Guy de Munck.

ICONOGRAFIE
a. Houten beeld van Cosmas
In de Église Saint-Remi bevindt zich de polychroom houten beelden van Cosmas en
Damianus.

P

Cosmas en Damianus in vrijwel identieke lange dracht en met baretvormig hoofddeksels. Damianus draagt een
van knopen voorzien tuniek. Foto’s: Guy de Munck.

Objectnummer: 10082854.
Objectnaam: religieus beeld
Instelling: Eglise Saint-Remi
Vervaardiger: onbekende beeldhouwer
Datum: 1800 - 1825
Materiaal: hout
Techniek: polychrome sculptuur
Afmeting: 83 cm
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10082854
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VERLEUMONT
Verleumont is een deelgemeente van Lierneux in het zuiden van de provincie Luik.
De Chapelle Saint-Joseph is gebouwd in 1722 en wordt bekroond door een vierkante
klokkentoren met een achthoekige spits. Later werden twee kleine bijgebouwen toegevoegd.

Chapelle Saint Joseph
Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Standbeelden
In de kapel bevinden zich twee één meter hoge houten beelden van Cosmas en Damianus.
Cosmas staat met het urinaal in de rechter- en een boek in de linkerhand. Damianus staat
bijna spiegelbeeldvormig met een boek in de rechter- en een zalfpot in de linkerhand.

Foto links: Guy Gilias
Objectnummer: 10106513
Objectnaam: religieus standbeeld
Gemeente: Lierneux (Verleumont)
Instelling: Eglise Saint-Joseph
Vervaardiger: onbekend
Datum: 1701 - 1750

Inscriptie: St Cosme resp. St Damien
Materiaal: hout
Techniek: polychrome sculptuur
Afmeting: 99 cm
Permalink:
http://balat.kikirpa.be/object/10106513
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VERVIERS
ICONOGRAFIE
a. Fresco
In de voormalige kerk Saint
Remacle bevond zich een fresco
uit 1538. In 1882 heeft J.S.
Renier hier een tekening van
gemaakt. De huidige Saint
Remaclekerk werd in 1838 in
gebruik genomen.
Op het fresco zien we Cosmas
(links) en Damianus in het lang
gekleed, met een attribuut in de
hand. Details zijn niet duidelijk te
onderscheiden.

Object: tekening uit 1882 van een fresco
uit 1539
Maker: J.S. Renier
Foto: R. Dister
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WALCOURT
De Basilique Saint-Materne, ook bekend als de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van
Walcourt, is van oorsprong een romaanse kapittelkerk, gesticht in 922 en toegewijd aan
Maternus, bisschop van Keulen en/of Tongeren uit de 3e-4e eeuw. Het kerkgebouw werd
verder uitgebreid en verbouwd tussen de 13e en de 16e-eeuw tot een gotische vijf-beukige
kerk en bezit een weelderig meubilair. De klokkentoren met de opvallende peervormige
torenspits is 63 m hoog en stamt uit 1621.
In de linkerzijbeuk bevindt zich het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt, een Sedes
Sapientiae uit de 10e-eeuw, die al eeuwenlang door pelgrims wordt vereerd. Paus Pius XII
erkende de grote populariteit van de kerk als Mariaheiligdom en verhief de collegiale SintMaterne op 23 mei 1950 tot de rang van basiliek.

De Sint Materne Basiliek
Foto: Guy de Munck

ICONOGRAFIE
a. Doksaal met Cosmas en Damianus
Aan de ingang van het hoogkoor in de viering bevindt zich een rijkelijk versierd doksaal (ook
jubé genoemd) uit 1531, dat het koor van de rest van de kerk afsluit. Het zou een geschenk
zijn van keizer Karel en is gemaakt uit Avesnesteen en wordt gedragen door granietzuilen.
Het bevat 23 beelden waaronder die van Damianus (n°15) en Cosmas (n°21).

Doksaal met de beelden van Damianus (N° 15) en Cosmas (N° 23)
Foto’s: Guy de Munck

Damianus en Cosmas. Foto’s: Guy de Munck

Objectnummer: 10076411
Objectnaam: kruisgalerij
Gemeente: Walcourt
Instelling: Église Saint-Materne
Vervaardiger: onbekende beeldhouwer
Datum: 1531
Techniek: beeldhouwwerk polychroom
Stijl: gotiek, Renaissance
Permalink: http://balat.kikirpa.be/object/10076411
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LUXEMBURG

ABWEILER (L)
ICONOGRAFIE
a. Eiken altaarbeelden
Aan weerszijden van de kerkpatroon Sint-Maarten staan de beelden van Cosmas en
Damianus, beiden mat een palmtak in de buitenhand. Cosmas houdt een urinaal in de
andere hand en Damianus een cilindervormige zalf- of apothekers-pot. Zij dragen ieder een
rode vierhoekige baret en een schouderkleed.⁵

Materiaal: eikenhout
Techniek: beeldhouwen en polychroom afwerking
Afmeting: 60 cm
Foto: M. Schroeder
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CLERVAUX (L)
ICONOGRAFIE
b. Gevelmozaïek
Boven de hoofdingang van de Église Saints-Côme-et-Damien, ingewijd in 1913, is een
mozaïek aangebracht die als imitatie gezien kan worden van die van de St-Cosmas-enDamianus basiliek te Rome, met Christus in het midden, een palmboom aan elke zijde en de
lammeren als basis. Van de zes heiligen die in Rome zijn afgebeeld vinden we er in Clervaux
slechts vier terug. Links St Damianus met een kroon in de hand als teken van het
martelaarschap naast St. Paulus en rechts St. Petrus met de sleutel en St Cosmas eveneens
met een kroon en naar het zich laat aanzien met een medicijntasje achter zich.⁵

Object: timpaan mozaïek
Datering: omstreeks 1912
Maker: atelier Tussot en Gain te Luik

c. Koperen reliekhouder
Op een marmeren console in de kerk bevindt zich een grote reliekhouder van koper waarop
in reliëf de dood van Cosmas en Damianus is verbeeld.⁵
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FLAXWEILER (L)
ICONOGRAFIE
a. Nis beeld
In de linker nis van de voorgevel van
de Église Saints-Côme-et-Damien
bevindt zich een beeld - naar het zich
laat aanzien van Damianus – die een
zwaard in de rechterhand vasthoudt
en een vijzel in de linker.

Wikimedia Commons

b. Terracotta beelden
Aan beide zijden van het hoofdaltaar staan de polychroom terracotta beelden van Cosmas
en Damianus. Damianus met in de rechterhand een zwaard en palmtak en een vijzel met
stamper in de linkerhand, Cosmas met palmtak en een flacon of urinaal in de rechterhand.⁵

Materiaal: terracotta
Datering: 1880-1900
Foto: Pierre Julien
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FINGIG (L)
ICONOGRAFIE
a. Altaar beelden
Boven het hoofdaltaar van de Église Saint- Matthias staat het beeld van Matthias
geflankeerd door de secundaire patroonheiligen Cosmas en Damianus. Vanaf 1716 is er
sprake van de Cosmas- en Damianusverering in deze kerk, die omstreeks 1850 herbouwd
is. Cosmas en Damianus dragen een rode baret en zijn gekleed in een lang donker
dichtgeknoopt gewaad met een witte flap. Zij houden ieder een relatief grote palmtak vast
met in de andere hand een (zalf-)pot respectievelijk een schaal.⁵

Wikimedia Commons
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GIRSTERKLAUSE (L)
ICONOGRAFIE
a. Altaar beelden
De hermitage van Girst huisvest meerdere heilige beelden, waaronder die van Cosmas en
Damianus. Cosmas met een van twee sluitingen voorzien dik boek en een urinaal, Damianus
met de zalfpot in de linkerhand en een verdwenen voorwerp in de rechterhand.⁵

Materiaal: hout
Afmeting: 56 cm
Foto: Pierre Julien
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GOEDANGE (L)
ICONOGRAFIE
a. Kapelbeelden
De huidige kapel Saints-Côme-et-Damien is een bouwwerk
uit de 19e eeuw van een voorganger uit 1730. De kapel
herbergt 2 eikenhouten polychroom beelden van ruim 70 cm
hoog in een typische barokstijl. Ieder met een vierkante baret,
gekleed in een van knopen voorzien tuniek. Cosmas met een
palmtak en het urinaal en Damianus met een palmtak in de
linkerhand en een, van twee afsluitingen voorzien boek met
daarbij een pot met deksel in de andere hand.⁵

De Cosmas en Damianus kapel in Giedelange.
Wikimedia Commons

Materiaal: eikenhout
Afmeting: 70-75 cm
Foto: M. Schroeder
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LUXEMBURG
ICONOGRAFIE
a. Twee barokbeelden
In het Seminaar gelegen op de Limpertberg bevinden zich de vergulde lindehouten beelden
van Cosmas en Damianus uitgevoerd in een typische barokstijl: elegant en enigszins
theatraal. Zij dragen een ronde baret en hebben als enig attribuut ieder een apothekers-pot
met deksel in de binnen-hand.⁵

Materiaal: lindehout
Afwerking: verguld
Stijl: barok
Datering: 1700
Foto: Pierre Julien
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NEUNHAUSEN (L)
ICONOGRAFIE
a. Polychroom beelden
De kerk van Neunhausen herbergt de houten beelden van Cosmas en Damianus. Beiden
houden een apothekers-pot in de buitenhand, die van Cosmas bolvormig waarvan de
bovenste helft de deksel is en die van Damianus in een plattere uitvoering.⁵ De beelden
lijken sterk op die in Obereisenbach met vergelijkbare kapsels, baretten, kledingsvorm. Hun
binnen-hand is opnieuw aangebracht en bevatte hoogstwaarschijnlijk de palmtak.

Materiaal: hout
Afmeting: 70 cm
Datering: 1700
Foto: M. Schroeder
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OBEREISENBACH (L)
ICONOGRAFIE
a. Altaarstuk beelden
Op het altaarstuk in de kapel van Obereisenbach staan twee eikenhouten beelden van
Cosmas en Damianus met ieder een palmtak in de buitenhand. Beiden houden een
apothekers-pot in de andere hand, die van Cosmas bolvormig waarvan de bovenste helft de
deksel is en die van Damianus in een plattere uitvoering.⁵

Materiaal: eikenhout
Afwerking: later aangebrachte polychroom-laag
Afmeting: 70 cm
Foto: M. Schroeder
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COSMAS EN DAMIANUS OP
TEXTIELNAALDWERK
In het kerkelijk borduurwerk van naaldkunstenares Hildegard Brom-Fischer (1908-2001)
komen Cosmas en Damianus verschillende keren voor. Na haar opleiding aan de
Kunstgewerbeschule te Münster, kreeg zij in 1929 de leiding van het paramentenatelier
(textiele liturgische voorwerpen) van het Amsterdamse Bernulphushuis en enkele jaren later
vestigde zij zich in Utrecht.
Stijl
De menselijke figuren in het werk van Fischer zijn slank en elegant, met grote handen,
voeten en hoofden. In kapitalen weergegeven teksten maken onderdeel uit van de
compositie. Fischer combineerde applicaties van stoffen, die soms door haarzelf geweven
werden, met zijdeborduurwerk. In de loop der tijd werd het werk van Hildegard Fischer meer
schilderachtig. Belangrijk motief bij Fischer werd de levensboom. Bloemen, vruchten en
vogels zijn verwerkt in de takken, tekstbanden weven zich erdoor. Haar werk is zeer verfijnd
en munt uit door de aandacht voor het detail. De huidpartijen zijn vaak uitgevoerd in fijn
naaldweefwerk, goud- en zilverleer, pailletten en kralen geven glans aan het werk.
Fischer is een van de weinige kunstenaressen die hun werk signeerden en dateerden. Een
geborduurd visje, verwijzend naar haar achternaam, vergezeld door haar monogram (HBF)
en het jaartal van voltooiing, is op veel belangrijke werken aangebracht.
De Cosmas- en Damianuswandkleden werden op verzoek van enkele artsen en
apothekers vervaardigd die voor elk werk een persoonlijke toets aanreikten*

ICONOGRAFIE
a. Wandkleed-1
Het wandkleed werd in 1947 in opdracht
van de familie van dokter Slater
vervaardigd naar aanleiding van zijn 40jarig beroepsjubileum. We zien Cosmas
met staf en urinaal en Damianus met de
zalfpot al pratend door een landschap
wandelen waarin de levensboom staat die
vrucht draagt, waarin bloemen langs een
beekje staan en vogels overvliegen. Een
tekst is zichtbaar: Crescit sub Pondere
Virtus (Deugdzaamheid ontspruit onder
druk). In het water zwemmen kikkers: de
donkergroene kikker werd door de arts
gebruikt om eventuele zwangerschappen
vast te stellen. Onder de linkervoet van
Damianus het geborduurde visje.

Datering: 1947

b. Wandkleden 2 en 3
Op het linker wandkleed staat Cosmas afgebeeld met het urinaal, gekleed in de rode dracht
van de geneesheer en Damianus met het zwaard als symbool van hun martelaarschap. Aan
elke zijde ligt een blauwe keeshond en ook hier weer bloemen en planten (vingerhoedskruid,
pijlkruid, lis, klaver) en in de vijver is een visje geborduurd, verwijzend naar de achternaam
van de kunstenares. Het gaat hier om een wandkleed ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van een arts aangeboden door zijn echtgenote, een apotheker, beiden eigenaar
van twee keeshondjes.*
*J. Zuring, De Heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland (Venlo: Van Spijk, 1989) 56.
Afmetingen: 138x82 cm
Datering: 1960

Op het rechter wandkleed staat
Cosmas met urinaal en Damianus
met zalfpot, spatel en medicijntas bij
een levensboom afgebeeld.
Datering: 1940
Materiaal: boomschorspapier

c. Wandkleden 4 en 5
Het linkerwandkleed werd in 1951 aan een bruidspaar geschonken waarvan de echtgenoot
een in Utrecht wonende oogarts was. Cosmas met staf en urinaal, Damianus met een
medicijntasje. We zien het oude embleem van de Rijks Universiteit van Utrecht (stadswapen
in een stralende zon) en links een verbleekte Domtoren. Boven zijn de namen van het
bruidspaar aangebracht.
Datering: 1951
Materiaal: tule

Het rechterwerk werd in 1965 gemaakt voor de weduwe van een in 1961 overleden arts.
Rechts de roos als symbool van de liefde en de datum van overlijden. Ook hier weer: urinaal
staf, zalfpot en levensboom.
Datering: 1965
Materiaal: oudroze shantoeng

d. Wandkleed 6
1n 1958 gaf een apothekeres de opdracht om dit wandkleed te vervaardigen naar aanleiding
van haar 25-jarig beroepsjubileum. Cosmas beoordeelt een gevuld urinaal en Damianus
heeft een zilveren zalfpot in de linkerhand met daarop de initialen van de maakster: HBF. De
onderrand vermeldt: 1933-16 April-1958.

*J. Zuring, S. Cosmas en S. Damianus in het naaldwerk van Hildegard Brom-Fischer (Tilburg: Gianotten, 1987)

