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Inleiding

In een vorig boek, met als titel De medische re-
naissance van de twaalfde eeuw. Zoektocht naar 
kennis en vernieuwing in de ziekenzorg1 beschreef 
ik de belangrijke medische vooruitgang die zich 
vanaf de laatste jaren van de elfde en over de hele 
twaalfde eeuw voltrok. Die vooruitgang speelde 
zich af niet enkel op een intellectueel niveau maar 
bracht ook een omwenteling mee in de zieken-
zorg.

In die periode kwam het Latijnse Westen hier 
voor het eerst sinds de oudheid in ruim contact 
met de theoretische medische gedachtegang die 
de oude Grieken en Romeinen hadden opge-
bouwd en waarvan na de val van het West-Ro-
meinse Rijk amper enkele sprokkels in noordwest 
Europa waren overgebleven. Die nieuwe kennis-
neming met het antieke medische erfgoed kwam 
tot stand via de Latijnse vertaling van medische 
traktaten die de Arabische wereld via de Byzantij-
nen hadden geërfd en verrijkt. Dankzij die nieuw 
opgedane kennis kwamen traktaten tot stand die 
aan de basis lagen van het universitair medisch 
onderricht dat rond 1200 het licht begon te zien.

Naast die intellectuele verrijking deden zich 
in die twaalfde eeuw ook wijzigingen voor in de 
ziekenzorg, vooral de volgende drie. De verzor-
ging van de zieke verplaatste zich van de abdij-
infirmerie naar het stedelijk hospitaal, onder de 
supervisie van de stadsmagistraat. Er ontstond 

1 Monografie van J.R. Boelaert 2014.

een hiërarchische afsplitsing tussen verschillen-
de medische beroepsvormen, met de medicus als 
topfiguur en de chirurg die een ondergeschikte 
rol kreeg. Ten slotte werden pogingen onderno-
men om de arts een officiële erkenning te geven, 
die op een examen steunde.

Al vóór de twaalfde eeuw had het westen een 
middeleeuwse renaissance beleefd, namelijk in 
de Karolingische tijd. De vraag stelt zich daar-
om of de geneeskunde toen ook al deelnam aan 
die renaissance, net zoals in de twaalfde eeuw. 
Naast deze specifieke vraag onderzoekt het hui-
dig boek de bronnen naar de aandoeningen, de 
zieken, hun verzorgers en de soorten behandeling 
in de omstreeks 330 jaar die de twaalfde eeuw 
voorafgingen. De centrale vraagstelling is welke 
lichaamskwalen we op basis van de bronnen kun-
nen achterhalen en hoe de verzorgers toen met 
die kwalen omgingen, als illustratie voor de stand 
van de toenmalige geneeskunde.

Het tijdskader van dit onderzoek start bij de 
aanvang van de regeerperiode van Karel de Gro-
te in 768 en reikt tot 1099. Het begint dus in de 
vroege en eindigt in de volle middeleeuwen. Hoe-
wel iedere vorm van periodisering van de middel-
eeuwen vrij kunstmatig is,2 toch heeft ze een di-
dactisch nut. Voor dit onderzoek zijn de ruim 330 
jaar in twee periodes onderverdeeld. De eerste, 
van 768 tot 879, behoort tot de Karolingische tijd 

2 Le Goff 2014.
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en de tweede, tot 1099, beslaat de beginfase van 
het graafschap Vlaanderen. De scharnierdatum 
van 879 komt overeen met het overlijden van zo-
wel de langst overlevende zoon van Karel de Kale 
als van Boudewijn I van Vlaanderen. Deze laatste 
was gehuwd met Judith, de dochter van Karel de 
Kale die hij geschaakt had. Boudewijn I en Judith 
waren zo de stamouders van de Vlaamse graven 
(fig. 1). Het feit dat de eerste Vlaamse graven dank 
zij dit huwelijk de rechtstreekse afstammelingen 
waren van de Karel de Kale en zijn illustere groot-
vader Karel de Grote, wettigt de bundeling in dit 
boek van het medisch-historisch gebeuren in de 
Karolingische periode en in de eerste eeuwen van 
het graafschap Vlaanderen. De stamboom (fig. 2) 
die begint met Pepijn III de Korte, verduidelijkt 
deze band tussen de Karolingische vorsten en de 
eerste graven van Vlaanderen.

Het ruimtelijk kader houdt verband met deze 
onderverdeling. De eerste periode – 768-879 – 
slaat op gebeurtenissen in het omvangrijke Karo-
lingische Rijk. Omdat het huidige Groot-Brittan-
nië en het Iberisch schiereiland niet tot dit rijk 
hoorden, komen ze nauwelijks ter sprake. In de 
tweede periode – 880-1099 – beperkt zich het on-
derzoek in grote mate tot het graafschap Vlaan-
deren. Niet alleen maakte dit ook deel uit van het 
Karolingische Rijk, maar onze schrijftaal maakt 
van dit thema een stuk eigen geschiedenis.

In het Nederlandse taalgebied zijn heel wat 
waardevolle boeken verschenen over de alge-
mene, staatkundige, culturele en religieuze ge-
schiedenis van de omstreeks 330 jaar die het 
onderwerp uitmaken van dit onderzoek. Tot de 
algemene naslagwerken behoren onder meer het 
eerste deel van de ‘Algemene geschiedenis der 
Nederlanden’ onder de leiding van D. P. Blok en 
anderen3 en het recenter boek ‘Eeuwen des on-
derscheids. Een geschiedenis van middel-
eeuws Europa’ van Wim Blockmans en Peter 

3 1977-1983.

Hoppenbrouwers.4 Daarnaast zijn er ook recen-
te, meer specifieke naslagwerken voorhanden, 
waaronder ‘Karel de Grote’ door Raoul Bauer5 
en ‘De graven van Vlaanderen, 861-1384’ door 

4 2004.
5 2013.

Figuur 1. Boudewijn I – met het oude Vlaam-
se wapenschild – en zijn vrouw Judith, de dochter 
van Karel de Kale, vanwaar het wapenschild met de 
Franse lelies. Ze was weduwe van de Engelse koning 
en draagt dan ook de kroon. Detail van het tweede 
paneel uit de reeks grisailles van de abdij Ten Dui-
nen, Koksijde, eerste helft vijftiende eeuw. Brugge, 
Groot-Seminarie, foto Hugo Maertens
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Edward De Maesschalk.6 Nog spe-
cifieker is het werk van Robert Hal-
leux en medeauteurs over de we-
tenschappelijke verwezenlijkingen 
in België.7 Over de geneeskunde 
en de ziekenzorg in de 330 jaar van 
ons onderzoek bevat het amper en-
kele pagina’s. Hetzelfde geldt voor 
Nederlandstalige overzichtsboe-
ken over medische geschiedenis, 
waaronder ‘Over geneeskundigen 
en geneeskunst, de evolutie van het 
medische denken door de eeuwen 
heen’ van Paul Broos.8 Sommigen 
beschouwden deze tijd in medisch 
opzicht als dark ages of een duiste-
re periode.9 Het ontbreken van een 
Nederlandstalig werk dat focust op 
de gezondheidsproblemen, de me-
dische wereld, de verzorgingsplaat-
sen en de behandelingsvormen in 
het tijdskader van dit onderzoek 
vormt dan ook de aanleiding tot 
deze publicatie.

Voor dit onderzoek dienden 
zowel archeologische als geschre-
ven bronnen. Het bio-archeolo-
gisch onderzoek leverde interes-
sante informatie over sommige 
ziekten uit de onderzochte peri-
ode. Belangrijker nog zijn de ge-
schreven getuigenissen over ziekte 
en zorg. Tot de primaire bronnen 
horen vooral geschriften door 
geestelijken, waaronder annalen, 
kronieken, Gesta abbatum of de 
daden van de abten, brieven, poë-
zie, hagiografieën of heiligenlevens 
en mirakelverhalen. Ook sommige 

6 2012.
7 1998.
8 2011.
9 Jansen-Sieben 237.

Figuur 2. Stamboom van de in dit boek vermelde Karolingische 
vorsten en Vlaamse graven (768-1099)
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Vitae of levensverhalen van hooggeplaatsten – bv. 
Karel de Grote – zijn informatief.

In de laatste decennia rees meer en meer de 
vraag of het wel mogelijk is en – meer nog – of het 
wel verantwoord is om te pogen retrospectieve 
diagnoses te stellen op aandoeningen bij mensen 
uit het verleden. In een ophefmakend artikel stel-
de Cunningham in 2002 dat onze hedendaagse 
biologische concepten over ziekten een verkeer-
de invalshoek zijn om over aandoeningen uit het 
verleden te oordelen, wat hij dan ook afraadde. 
Wat hij van belang achtte, was de ‘sociale diag-
nose’, de eigentijdse visie op de aandoening en de 
naam die ze toen droeg.10 Met deze stelling open-
de hij een debat – het zogenaamde ‘Cunningham 
debat’ – dat nu nog doorgaat.11 Samenvattend 
maakte Cunningham een punt door erop te wij-
zen dat de hedendaagse biologische en medische 
concepten slechts één van de invalshoeken zijn 
om ziekten uit het verleden te bevragen. Zijn 
negatief standpunt over het medisch-historisch 
onderzoek naar retrospectieve diagnoses is ech-
ter ongenuanceerd. Mitchell stelde zich de speci-
fieke vraag – die hier relevant is – onder welke 
voorwaarden het onderzoek van middeleeuwse 
geschreven bronnen soms wel een retrospectie-
ve diagnose toelaat.12 Hij somde voorwaarden op 
voor zowel de brontekst als de onderzoeker(s). In 
het ideale geval was de schrijver een ooggetuige 
van de zieke persoon en beschreef hij nauwkeurig 
zijn symptomen of klachten en zijn ziektetekens13 
eerder dan een vroeger diagnostisch etiket aan te 
geven. Daarnaast verwacht hij van de onderzoe-
ker dat hij of zij de brontekst niet via een vertaling 
maar in zijn originele taal las, voldoende exper-
tise had verworven in de medische geschiede-
nis en de klinische geneeskunde en ten slotte in 
zijn besluitvorming de waarschijnlijkheidsgraad 

10 Cunningham 15-17.
11 Leven 2004; Mitchell 2011 & 2016; Muramoto 

2014.
12 Mitchell 2011, 84-7 & 2016.
13 De zogenaamde symptoms and signs.

van de retrospectieve diagnose weergaf. Bij ons 
onderzoek poogden wij zoveel als mogelijk deze 
richtlijnen te volgen.  

In de aard zelf van de primaire geschreven 
bronnen schuilt een niet te miskennen bias die 
moet onderlijnd worden. In de ca. drie eeuwen 
waarop het onderzoek zich richt hoorden nage-
noeg alle litterati of intellectuelen en schrijvers 
tot de geestelijkheid. Voor dit onderzoek heeft 
dit minstens vier implicaties. Wanneer de gees-
telijken een geschiedkundig relaas schreven over 
hun abdij, hun abten of hun vorsten, was de his-
torische waarheid vaak niet hun primair doel. 
Belangrijker voor deze schrijvers was het plaatsen 
van hun verhaal binnen het kader van de chris-
telijke heilsgeschiedenis, het beklemtonen van 
de religieuze kwaliteit van deze of gene abdij ten 
opzichte van een concurrente abdij, het richten 
van een hagiografische schijnwerper op bepaalde 
geestelijken of het ophemelen van een vorst die 
een abdij met relieken begunstigd had. De histo-
riciteit riskeerde zo te wijken voor de geestelijke 
interesse of de belangen van een bepaalde abdij 
of bisdom. Dit hield ook in dat het beschrijven 
van een geestelijke genezing – bij voorbeeld door 
een mirakel – de voorrang kreeg ten opzichte 
van een medische, somatische of lichamelijke 
zorg of genezing. Een derde implicatie houdt in 
dat de beschreven gezondheidsperikelen meest-
al hooggeplaatsten betroffen maar zelden infor-
matie leverden over de gezondheid en de ziekten 
bij het vulgus, het gewone volk, de lagere clerus 
en zelfs de gewone monniken. Ten slotte had de 
ziektebeschrijving af en toe een godsdienstige en 
moraliserende functie. Het ziekteverhaal diende 
dan soms om de zondigheid van de getroffen pa-
tiënt te onderlijnen. Zijn aandoening werd dan 
niet toegeschreven aan een gestoorde innerlijke 
balans tussen de lichaamssappen, maar aan een 
goddelijke straf voor een wangedrag van zijn ziel.

Het boek bevat twee delen. Ze volgen het 
tweedelig tijdskader, waarbij deel I het heeft over 
de aandoeningen in de Karolingische tijd en 
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deel II over die in de daarop volgende periode, 
namelijk de eerste twee eeuwen van het graaf-
schap Vlaanderen. Ziekte en zorg worden vanuit 
een medisch-historisch gezichtspunt onderzocht. 
Zonder op volledigheid aanspraak te maken, zoe-
ken we met dit boek de krachtlijnen van ons on-
derzoek te delen. Ons streefpubliek beslaat, naast 
twee natuurlijke doelgroepen – zowel de medici, 
verpleegkundigen en paramedici als de historici, 
leraren en gidsen – ook het bredere publiek met 
een historische of culturele interesse. Wij stonden 

zelf in voor de vertaling van de Latijnse teksten, 
hoewel enkele schaarse vertalingen – wanneer 
aangeduid – uitgingen van een Engelse, Franse 
of Duitse vertaling van de Latijnse bronnen. Voor 
de bronnenverwijzing in de voetnoten opteerden 
we voor een lichte vorm met de auteursnaam, de 
vertaalde en vaak verkorte titel van zijn geschrift 
en de pagina. De bibliografische lijst geeft dan de 
volledige Latijnse titel weer. De plaatsnamen* met 
een asterisk verwijzen naar de geografische kaart.

Het Europese kerngebied in de tijd van Karel de Kale (naar Albert Clarysse en Cornelis van Tilburg).
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