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Woord vooraf

“Het badhuis is net als de wereld: ook hier komt iedereen er naakt en zonder kleren 
binnen, ook hier is het vochtig, warm en koud tegelijkertijd, en ook hier kennen de 
bezoekers vreugde, verdriet en angst. En ook hier zijn ze, net als in de echte wereld, 
arm én rijk, oud én jong, van allerlei pluimage, goed en slecht, en dat allemaal door 
elkaar heen.” Dit is een citaat uit Ein geistlich Badt der Seelen / angezeigt im Leib-
lichen Bade, geschreven in 1552.1 Het geschriftje is van de evangelische2 theoloog en 
prediker Johannes Spangenberg. Hij gebruikt in deze tekst het reinigen van het li-
chaam in het badhuis om het reinigen van de ziel voor zijn toehoorders/lezers te vi-
sualiseren en bijna letterlijk invoelbaar te maken. Hij doet dit, omdat hij ervan uit-
gaat dat zijn boodschap zo goed begrepen en onthouden zal worden. Het badhuis en 
alles wat zich daarin afspeelt, heeft kennelijk zóveel zeggingskracht, dat hij het kan 
gebruiken als metafoor voor het reinigingsproces van de ziel. Hiermee is het badhuis 
ook een schouwtoneel voor en van middeleeuwse noties van vuil en schoon, van de 
handelingsrepertoires die daarbij horen en van de taal en beeldtaal die gebruikt wor-
den om daarover te communiceren. 

Dit is het onderwerp van dit boek. De kiem ervan is, achteraf gezien, al lang ge-
leden gelegd in het midden van de jaren zestig, toen ik de opleiding Cultureel Werk 
volgde op de Sociale Academie De Aemstelhorn in Amsterdam. Het is de tijd van de 
flowerpower, van het psychodrama, van de ‘spiegelende’ therapie van Rogers en van 
de sensitivity training. Het is vooral de tijd van de ontdekking van creativiteit, spe-
len en verbeelden als existentiële zijnsvormen van de mens. Het ‘Ik denk, dus ik ben’ 
van Descartes maakte plaats voor het door de tijdgeest geformuleerde ‘Ik ben, omdat 
ik speel’. Deze concepten boden mij (en velen van mijn leeftijdgenoten) een nieuwe 
en weidse blik op wat de mens maakt tot wat hij werkelijk zou zijn: een dynamisch, 
zichzelf en zijn omgeving spelenderwijs verkennend, een leven lang lerend en vorm-
gevend wezen. Een wezen dat de hele wereld ziet als speelvloer en leerschool van 
dat existentiële spel, tevens levensopdracht, dat zelfverwerkelijking heet. De wereld 
is een Living Theatre waarin men hartstochtelijk op zoek is naar het paradijs, maar 

1  Spangenberg 1552. Hierna: Geistlich Badt. Johannes Spangenberg was evangelisch theoloog en historicus 
(1528-1604). Hij was onder andere nauw betrokken bij de introductie van het Lutheranisme in Antwer-
pen. 

2  Het is de term die de bronnen altijd gebruiken en ik heb die daarom gehandhaafd.
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dan een Paradise Now.3 Een paradijs waarin men, niet belemmerd door competitie 
en hiërarchische verhoudingen, kan leven vanuit een levenshouding die ‘zelfverant-
woordelijke zelfbepaling’ genoemd wordt.4 

Drie wetenschappers maakten in die tijd diepe indruk op me en hun sporen zijn in 
mijn werk goed zichtbaar. Van het werk van de fenomenoloog Van den Berg kon ik 
maar niet genoeg krijgen en ik verslond Metabletica of Leer der Veranderingen. Be-
ginselen van een historische psychologie en de twee delen van Het menselijk lichaam. 
Een metabletisch onderzoek.5 Hetzelfde gold voor het werk van de cultuurhistoricus 
Johan Huizinga. Homo ludens en zijn Herfsttij der Middeleeuwen boden me een his-
torisch kader dat ik nooit meer zou verlaten.6 En dan is er nog Marshall McLuhans 
Understanding Media: The Extensions of Man, dat prachtige boek over de relatie van 
de mens tot zijn verlengstukken: een instrumentarium van ‘harde’ en ‘zachte’ tech-
nologieën dat hulpmiddel en tegelijkertijd communicatiesysteem is en dat zo prach-
tig aansluit op Van den Bergs Metabletica.7 Ze staan nu, vijftig jaar later, nog steeds 
in mijn boekenkast en de onderstrepingen, opmerkingen en uitroeptekens op hun 
pagina’s zijn stille getuigen van de intense belangstelling waarmee ik hun werk las. 
Het is in die tijd geweest dat ik gefascineerd raakte door het idee dat het aan men-
sen eigen is om voortdurend manieren te bedenken om de grote en kleine problemen 
van het leven letterlijk en figuurlijk te ordenen en daarmee hanteerbaar te maken. 
Dat leidt tot een materieel en immaterieel instrumentarium, dat ideeën, taal, techno-
logieën en praktijken, normen, waarden, gewoonten, leefvormen en kennissystemen 
bevat. Het vindt zijn neerslag in de organisatie en de vormgeving van omgeving en 
ruimte, van wetgeving en sociaaleconomische spelregels. Het instrumentarium heeft 
een ingebouwd veranderingspotentieel, waardoor het gebruik ervan niet alleen ver-
anderingen teweegbrengt in datgene wat ‘geordend’ moet worden, maar ook in het 
instrumentarium zelf. Het maakt deel uit van een keten van elkaar opvolgende en 
steeds veranderende ‘technologieën van het bestaan,’8 die een geschiedenis hebben 

die nooit op zichzelf staat en die altijd sporen nalaat in de toekomst.9 

Badcultuur is een voorbeeld van een dergelijk instrumentarium en ik heb het daar-
om gekozen als thema van dit boek. Badcultuur ontstaat, omdat mensen dingen die 
als vuil gezien worden, ervaren als een bedreiging. Dat is, omdat het, in de definitie 
van de antropologe Mary Douglas, gezien wordt als “displaced matter”, als iets wat 
zich op een plek bevindt waar het niet hoort te zijn. Het ontregelt zo de natuurlij-

3  Billeter 1969, 11. Het Living Theatre was een bekende alternatieve theatergroep, geleid door Julian Beck 
(1925-1985) en Judith Malina (1926-2015).

4  De term is van de pedagoog-fenomenoloog Martinus J. Langeveld (1905-1989). Hij zag een levenshou-
ding gericht op zelfverantwoordelijke zelfbepaling van het kind als opvoedingsopdracht van ouders en 
andere opvoeders.

5  Berg 1970, ibidem 1965. 
6  Huizinga 1958, ibidem 1919, 25ste druk 1999. 
7  McLuhan 1966.
8  De term “technologieën van het bestaan” is een parafrase op de “technologieën van het lichaam” van 

Marcel Mauss 1935, in: Schlanger ed., 2006, 77-96.
9  Pred 1984, 279-297. 
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ke orde en brengt wanorde, chaos met zich mee. Omdat we dit associëren met on-
dergang en de dood, moet de natuurlijke orde beschermd en verdedigd worden. We 
doen dat door dat wat als ‘vuil’ gezien wordt te neutraliseren, het naar de marge te 
verbannen of het te verwijderen. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een netwerk 
van verklaringsmodellen, spelregels, geboden en verboden; van gewoonten, voor-
schriften, sociale ordeningen en materiële voorzieningen rondom noties van vuil en 
schoon. Badvoorzieningen, de ideeën erachter en de spelregels eromheen zijn daar-
om geen toevallige verschijningen, maar ze zijn een expressie van wat een bepaalde 
cultuur op een bepaald moment beschouwt als vuil en schoon, ziek en gezond.10 Het 
badhuis is daarvan niet alleen fenomeen, maar is daarvoor ook een metafoor en niet 
in het minst een schouwtoneel. Het is dat niet alleen voor middeleeuwse mensen, 
maar ook voor hedendaagse historici, antropologen en anderen die geïnteresseerd 
zijn in de middeleeuwse ideeënwereld en de concretisering daarvan in het leven van 
alledag.

Dit boek had een lange wordingstijd waarin mijn wereld goed te vergelijken was 
met die van de laatmiddeleeuwse badhuisbezoeker van Spangenberg. Want ook in 
deze wereld was het weleens warm, vochtig en koud tegelijkertijd, was er diepe 
vreugde, maar ook pijn, verdriet en soms angst. En ook in deze wereld had ik ont-
moetingen met mensen van velerlei pluimage, wijs en dom, arm en rijk, oud en jong, 
royaal, vrijgevig en behulpzaam of het tegendeel, betrokken of soms ongeïnteres-
seerd. Al die medebezoekers uit binnen- en buitenland van mijn middeleeuwse bad-
huis leverden een bijdrage aan het boek zoals dat er nu ligt. Het zijn er meer dan ik 
hier kan noemen en ik kan daarom niet anders doen dan ieder van hen hier te bedan-
ken voor hun hulp en steun. Van enkelen van hen was de bijdrage extra groot. Aller-
eerst zijn daar Willem Frijhoff en Bram van den Hoven van Genderen, die gedurende 
de vele jaren van onderzoek en het werk aan de tekst mij met raad en daad bij hebben 
gestaan, en Joris van Eijnatten, die in een later stadium bij mijn onderzoek betrok-
ken werd. Dan zijn daar Marianne Elsakkers, Hanno Wijsman, Orlanda Lie en Ma-
rietje van Winter, Arpàd Orbàn, Willem van Bentum, Jan van Hoek en Rob Meens, 
die mijn vele vragen met zoveel geduld hebben beantwoord. En minstens even veel 
dank ben ik verschuldigd aan Marcel van der Voort en Marco Mostert, die mijn tekst 
met zoveel geduld en deskundigheid hebben geredigeerd. De Vrije Universiteit van 
Amsterdam bedank ik voor de gelegenheid die ze me gaf aan de Netherlands Gra-
duate School of Linguistics van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap 
de cursus Metaphor in discourse te volgen, die daar in januari 2006 onder leiding van 
Gerard Steen gegeven werd. Mijn speciale dank gaat naar Douwe Draaisma, die me 
met zijn boek De metaforenmachine, een geschiedenis van het geheugen heeft laten 
zien hoe je cognitieve metaforen in het historisch onderzoek kunt gebruiken als on-
derzoeksinstrument en hoe je erover en ermee kunt vertellen zonder al te abstract te 
worden.11 En zeker ook een dankwoord waard zijn de vele binnen- en buitenlandse 

10   Douglas 1966; herziene editie 2002. Hierna: Douglas 2002.
11   Draaisma 1995. 

woord vooraf 13

Van Dam Binnenwerk nw.indb   13 10-11-2020   18:09



14 woord vooraf

bibliotheken en musea, die de bijzondere collectie illustraties in dit boek mogelijk 
gemaakt hebben. Ze hebben daartoe soms diep in hun collecties moeten zoeken, zo-
als de Universiteitsbibliotheek in Basel, om die ene vroeg-zestiende-eeuwse afbeel-
ding te vinden waar ik om vroeg, en die zich dan bleek te bevinden ingeplakt aan de 
binnenzijde van de kaft van een twaalfde-eeuws Cisterciënzer gebedsboek.
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Inleiding: “Waar kan ik hier een badhuis 
vinden?”

“Waar kan ik hier een badhuis vinden?” zal vaak een van de eerste vragen zijn ge-
weest die een net in een middeleeuwse stad gearriveerde reiziger zou kunnen stellen. 
En lang zal hij niet op antwoord hebben hoeven te wachten, omdat het badhuis be-
hoort bij het vaste rijtje van openbare ruimtes waarvan iedereen in de stad weet waar 
je die kunt vinden, zoals de markt, het stadhuis, de kerk, het kerkhof, de brood- en 
vleesbank en de herberg. Voor de hedendaagse onderzoeker die wil weten “waar 
je hier een badhuis kan vinden”, ligt dat heel wat lastiger, omdat de middeleeuwse 
Noordwest-Europese badcultuur voor historici nauwelijks onderwerp van onder-
zoek is geweest. Dat blijkt wel uit het geringe aantal monografieën dat verscheen na 
Alfred Martins grondig gedocumenteerde sociaal-culturele schets van het Deutsches 
Badewesen in vergangenen Tagen in 1906.1 Dat is opmerkelijk. Je zou immers ver-
wachten dat de antropologische benadering van de geschiedenis die sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw zo vruchtbaar is gebleken, ook geleid zou hebben tot be-
langstelling voor badcultuur. Bovendien verscheen al in 1966 Mary Douglas’ Puri-
ty and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo.2 Het is een baan-
brekend boek dat noties van vuil en schoon, van besmetting en taboe uit de wereld 
van de magie en primitiviteit haalt en ze daarmee buiten de traditionele volkskunde 
plaatst. Het boek is zo baanbrekend, omdat het de categorieën ‘vuil’ en ‘schoon’ ver-
bindt met concepties van orde en wanorde en deze beschouwt als cultureel en dus 
historisch bepaalde sleutelbegrippen, waaromheen iedere cultuur een stelsel ontwik-
kelt van concepten en van normatieve codes, van religieuze opvattingen, van gebrui-
ken en rituelen, van wetgeving en sociale structuren. 

Vanuit die invalshoek kan badcultuur gezien worden als instrument om met 
kwesties van vuil en schoon c.q. orde en wanorde om te gaan. Als je Mary Douglas’ 
denkwijze volgt, dan houdt nadenken over vuil niet alleen bezinning in op de relatie 
tussen orde en wanorde, maar ook op die tussen vorm en vormeloosheid en die tus-
sen leven en dood. Studie naar badcultuur leidt dan niet alleen naar noties van vuil 
en schoon, of naar het gepercipieerde verband tussen gezondheid, vuil en ziekte. 
Ze zal als vanzelf uitkomen bij de fundamentele vragen waarop iedere cultuur een 

1  Martin 1906. Daarna verschenen: Gail 1940, Hähnel 1975, Tuchen 2003, hierin staat vooral de archeolo-
gie centraal. Verder zijn er studies op deelgebieden verschenen o.a. Wagner 1917 en Dieminger 1999.

2  Douglas 2002.
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antwoord zal moeten vinden. Het zijn vragen niet alleen over kwesties als leven en 
dood, maar ook over binnensluiten en buitensluiten, oordelen en veroordelen, over 
rechten, plichten en privileges. En je kunt niet nadenken en onderzoek doen naar 
de manier waarop andere culturen categorieën afbakenen, van inhoud en betekenis 
voorzien, zonder dat de eigen categorieën van de onderzoeker worden gebruikt als 
referentiekader. Het betekent dat onderzoek naar badcultuur leidt naar bezinning 
op de eigen categorieën van orde en wanorde, op de gelegde conceptuele verbanden 
waarin ze een rol spelen en op de spelregels rondom vuil en schoon. Mijn eigen po-
gingen ‘een badhuis te vinden’ begonnen, toen ik, op zoek naar een verbindend the-
ma voor mijn studie mediëvistiek eind jaren negentig van de vorige eeuw, stuitte op 
het volgende citaat:

Public baths in the Roman style were common in thirteenth-century cities, with the wall 
fireplace finding a new function in heating water for bathing. When many baths were shut 
down in the fourteenth century, because of scandals arising from unisex bathing, the pri-
vate bathtub took their place. Made of wood, it was susceptible to splintering, leading to 
the subsidiary invention of the bath mat, placed in, rather than next to, the tub.3

Een wel zeer bijzondere samenvatting van de geschiedenis van het middeleeuwse 
openbare badhuis, zo bleek later, maar op dat moment was het meer dan voldoende 
om mijn nieuwsgierigheid naar de middeleeuwse badcultuur te wekken. Want nog 
afgezien van die intrigerende “subsidiary invention of the bathmat” die ín de bad-
kuip gelegd wordt in plaats van ervóór omdat die badkuip “susceptible to splinte-
ring” zou zijn, diende zich hier een verrassend beeld van de middeleeuwse samenle-
ving aan. De combinatie van overal aanwezige openbare badhuizen in Romeinse stijl 
met uniseksschandalen stond ver af van mijn perceptie van de middeleeuwse wereld. 
Geen enkel boek had tot dan toe immers over de middeleeuwse badcultuur ook maar 
iets te melden gehad, en al helemaal niet over haar mogelijkheden voor promiscuï-
teit. Dat is vreemd: het is moeilijk voor te stellen dat een dergelijk fenomeen aan de 
aandacht van historici is ontsnapt. Dat kan twee dingen betekenen: het is er nooit 
geweest, en dan geven Frances en Joseph Gies een onjuist beeld, of het was er wél, en 
dan heeft de geschiedenis het over het hoofd gezien. Hiermee diende zich een intri-
gerende onderzoeksvraag aan, namelijk die naar de factoren die daarbij een rol heb-
ben gespeeld. Het gevolg van die geringe belangstelling is in ieder geval dat er zeer 
weinig publicaties en bronontsluitingen over de middeleeuwse badcultuur te vinden 
zijn die ik als startpunt voor mijn onderzoek kon gebruiken. Maar het is in Über den 
Prozeß der Zivilisation van Norbert Elias dat ik in een voetnoot bij een kort citaat 
de sleutel vond die de weg naar verder onderzoek opende. Het citaat is te vinden in 
het hoofdstuk “Veranderingen in enkele lichamelijke verrichtingen”, waarin Elias de 
badgewoonten van de middeleeuwers beschrijft en deze ziet als illustratief voor hun 
“onbevangenheid” ten opzichte van het naakte lichaam: 

3  Gies en Gies 1994, 199.
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Overigens komt deze grotere onbevangenheid ten aanzien van het vertonen van het naakte 
lichaam en de daarmee overeenstemmende schaamtestandaard ook bijzonder duidelijk 
naar voren in de badgewoonten.4

De noot bij het citaat verwijst naar de bronnenverzameling van Georg Zappert.5 Het 
bleek voor mijn onderzoek een ware Fundgrube te zijn met gedocumenteerde citaten 
uit bronnen en literatuurverwijzingen die mijn sleutels waren tot de wereld van de 
middeleeuwse badcultuur. En toen ik, gewapend met dat niet goed vertaalbare Duit-
se begrip Badewesen, begreep hoe je met enig resultaat ‘badbronnen’ moest zoeken, 
besloot ik om ‘zonder aanzien des brons’ alles te bewaren wat ik tegenkwam. Om la-
ter met een open blik naar de bronnen te kunnen kijken, besloot ik mijn archief te or-
ganiseren naar de centrale, concrete elementen die in de bronnen voorkomen: een ba-
dende mens, een badkuip, een fontein of bron, een bassin, een vijver; en de omgeving 
waarin het baden plaatsvindt: binnen of buiten, in een privéruimte of in een open-
bare ruimte, in een tuin of in het vrije veld. Het zijn onderscheidende beeld- en be-
tekenisverlenende elementen, omdat ze de vorm, het verloop en daarmee de hande-
ling van het baden bepalen. Naarmate mijn verzameling groeide, werd zichtbaar dat 
mijn collectie van beelden en teksten vier intrigerende kenmerken heeft. Het eerste 
is de grote hoeveelheid bronnen en hun verscheidenheid aan optredende personages 
en thema’s, genres en beoogde gebruiksdoelen: mystiek, didactiek, politiek, satire, 
verhalend.6 Het tweede kenmerk is het belang van de plaats waar het bad plaatsvindt 
voor het hele repertoire van beelden en betekenissen. Het sociale aspect is het derde 
kenmerk, omdat iedere bader altijd omringd is door anderen: mede-baders, badper-
soneel, toeschouwers. Tot slot springt de ambivalente betekenis in het oog die door 
de bronnen aan de effecten van een bad worden toegekend: een bad blijkt te kun-
nen genezen, maar ook ziek te kunnen maken en zelfs te kunnen leiden tot de dood. 
Primaire bronnen waarin het nemen van een bad in het badhuis aan de orde komt, 
zijn talrijk en gevarieerd en de spreiding in de tijd is breed. Ze schetsen een beeld van 
het badhuis als een ruimte waarin mensen, gewoonten en ideeën elkaar ontmoeten. 
Waar handelingen en routines worden uitgevoerd, aangeleerd en becommentarieerd, 
waar opvattingen over gezondheid en ziekte, over wat vuil en wat schoon en moreel 
juist en onjuist is, worden gedeeld of juist bevochten. Een plek waar je kunt genezen, 
maar ook ernstige besmettingen kunt oplopen. Een plek waar men de attributen van 
het uiterlijk vertoon bij het binnengaan aflegt en zo, bloot en zichtbaar voor eenie-
der, vreugde en verdriet, hitte, kou, damp en angst met anderen deelt. Een plek die 
door stadsbestuur of overheden soms gezien wordt als onontbeerlijk voor het wel-
zijn van de stad en soms als regelrechte bedreiging. Een plaats die niet alleen de li-
chamelijke en morele gezondheid van haar burgers in gevaar kan brengen, maar ook 
die van het algemeen welzijn: het gemeyn oirbaer, het bien commun.

Maar hoe divers en tegenstrijdig dikwijls ook, toch deed mijn verzameling ver-
moeden dat er een gemeenschappelijkheid schuilging achter de enkele aanwezigheid 

4  Elias 1939, 223.
5  Zappert 1859.
6  Deze gebruiksdoelen zijn lang niet altijd goed van elkaar te onderscheiden.
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van een badkuip, badbassin of -bron. Het leek erop alsof zich in het culturele geheu-
gen van de Middeleeuwen een omvangrijke en veelzijdig inzetbare verzameling van 
beelden en betekenissen bevindt die al naar behoefte gebruikt kon worden om de we-
reld, het leven, de samenleving, of een bepaald aspect ervan te leren begrijpen, ermee 
om te gaan en van commentaar te voorzien. De aanwezigheid van een bad en een ba-
dend lichaam, dat in eerste instantie het selectiecriterium was voor opname in mijn 
collectie, leek vooral een signaalfunctie te hebben die verwees naar een achterliggend 
beeld- en betekenissysteem dat deel uitmaakte van het middeleeuwse culturele ge-
heugen. Ik noemde dat een mentale iconografie. Het is uit deze mentale iconografie 
dat de ‘badbronnen’ in mijn collectie moeten hebben geput. Ik besloot daarom mijn 
onderzoek te richten op de inhoud van deze mentale iconografie, op de samenhang 
in de verzameling beelden en betekenissen, op de oorzaak van haar ambivalentie en 
op haar gebruikers: wie zijn zij, waarom en hoe gebruiken ze alles wat in deze men-
tale iconografie een plekje heeft gevonden? Ik nam daarbij aan dat deze mentale ico-
nografie een aantal organiserende thema’s zou hebben en dat dit middeleeuwse no-
ties van ‘vuil’ en ‘schoon’ en van ‘ziek’ en ‘gezond’ zouden zijn. In het spanningsveld 
tussen deze noties zou de oorsprong van de ambivalentie moeten liggen die in mijn 
verzameling zo duidelijk naar voren komt. 

In het historisch onderzoek is de middeleeuwse badcultuur geen gangbaar thema. 
Mogelijk komt dit, omdat ‘nederige’ instituties zoals badhuis, herberg, vleesbank, 
markt en bakkerij weinig aantrekkelijk zijn geweest voor representatiedoeleinden in 
de Noordwest-Europese steden en hoven van de periode, zoals ze dat in de eerste 
eeuwen van het eerste millennium van onze jaartelling wél zijn voor Romeinse en 
Byzantijnse politici en machthebbers. Wellicht zijn ze daardoor aan de aandacht van 
onderzoekers ontsnapt. Ongetwijfeld speelt ook een rol de nog steeds veel gehoorde 
en soms met enige hartstocht verdedigde opvatting dat “middeleeuwers niet in bad 
gingen” of dat “middeleeuwse openbare badhuizen bordelen zijn”. Het zouden dan 
fenomenen zijn die verwijzen naar de veronderstelde middeleeuwse emotionaliteit, 
onbeheerste erotiek en gebrek aan hygiënisch besef. Het zijn echter benaderingen 
die tot nu toe geen nieuwe inzichten hebben opgeleverd in de middeleeuwse badcul-
tuur, de middeleeuwse samenleving en belevingswereld. En dat is jammer. Een bad 
heeft immers altijd iets te maken met noties van vuil en schoon, van kwaad en goed, 
van het verwijderen van het een, en het behoud van het ander. Het zijn fundamente-
le concepties die de bouwstenen zijn voor het wereld- en mensbeeld, voor normen- 
en waardensystemen en handelingspraktijken. Studie naar badcultuur leidt daarom 
rechtstreeks naar de manier waarop een bepaalde cultuur omgaat met noties van vuil 
en schoon, gezond en ziek, als metaforen voor orde en wanorde, begrippen die no-
ties van promiscuïteit en mateloosheid in diepte en reikwijdte ver achter zich laten. 
Een dergelijke studie vraagt naar de definitie van vuil: wat is ‘vuil’, waaraan kun je 
het herkennen, hoe ontstaat het, waar bevindt het zich; hoe gevaarlijk is het en hoe 
kun je het het beste verwijderen of neutraliseren? Ze vraagt ook naar de verklaring 
voor de ontregelende effecten van vuil, naar het gebruik daarvan bij regelgeving en 
praktijken die ‘bevuiling’ moeten afwenden of die de verstorende effecten daarvan 
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teniet moeten doen. De antwoorden op deze vragen leiden naar de manier waarop 
bijvoorbeeld de middeleeuwse stedelijke samenleving noties van vuil en schoon ge-
bruikt om zichzelf in te richten, spelregels, instituties en publieke voorzieningen te 
ontwerpen die letterlijk en figuurlijk orde scheppen in het publieke en morele do-
mein. Dit domein moet zo worden behoed voor de gevaren van wanorde en ervoor 
zorgen dat het welzijn van de gemeenschap wordt zeker gesteld. Het openbare bad-
huis is een van die publieke voorzieningen, en het is in dat kader niet alleen een feno-
meen, maar ook een metafoor en een schouwtoneel. Niet alleen voor ons, maar ook 
voor vele middeleeuwers en zestiende- en zeventiende-eeuwse mensen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de beschrijving en de visualisering van de maatschappelijke en 
morele positionering van het badhuis en van het beroep van badhuisbaas in de sa-
menleving in een 1120 pagina’s tellend boek dat in 1698 verscheen en dat voorzien 
is van gravures door Christoph Weigel (afb. 1). Op pagina 233 vinden we er de bad-
huisbaas in zijn badhuis.7 Weigels Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stän-
de (afb. 1) is een Ständebuch, een genre waarin de ordening in de wereld systematisch 
beschreven wordt aan de hand van de taken en de betekenis van (alle) beroepen die 
de samenleving kent en nodig heeft, zoals geestelijke en wereldlijke heersers, kunste-
naars, kooplieden en handwerkers.8 Het is een ordening waarin ook de badhuisbaas 
en daarmee het badhuis een eigen plaats en betekenis hebben.

Weigel deelt zijn beroepensamenleving in de drie hoofdgroepen in waarin, vol-
gens hem, God in zijn wijsheid de sociale en maatschappelijke wereld van de mensen 
heeft ingedeeld. Het zijn de “Regier-, Lehr- und Mehrstand” waarin ieder beroep, 
hoe belangrijk of hoe nederig ook, zijn eigen plaats heeft.9 De “Regierstand” omvat 
iedereen, van hoog tot laag, die iets te maken heeft met de organisatie en veiligheid 
van het land. De stand die daarop volgt, is de Lehrstand, die hij ook wel de “Mittel-
stand” noemt. Het is de “sorgsamen/ jedoch mit Ehren bekleidten Mittel-Stand”. In 
deze stand hoort iedereen thuis die “bei Gottes dienst mit singen/ anweising der Ju-
gend/ und auf andere Art ihre Diensten leiden”. De laatste stand is de “Mehrstand”. 
Hierin vinden we iedereen die iets maakt of voortbrengt, dat is: iedereen die iets met 
zijn handen doet: handwerkers, kunstenaars, boeren.10 Het eerste beroep dat Wei-
gel in deze lange rij behandelt, is “Der Regent”, want dat is volgens hem het hoogste 
en oudste beroep ter wereld, omdat het ontstond op het moment dat God de eerste 
mens schiep.11 Zijn keuze voor “Der Todtengraber” als laatste in de lange rij van be-
roepen en taken van alle mensen in de samenleving is daarom volledig op zijn plaats.

7   Ik gebruik hier de paginanummering van de digitale versie van het exemplaar Technol. A 142 te Dres-
den.

8   Andere voorbeelden zijn Hans Sachs Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und ni-
driger, geistlicher und weltlicher, aller Kunsten, Handwerken und Händeln (Frankfurt am Main 1568) 
en Jan en Caspar Luyken Spiegel van ’t menselyk bedryf, bundel etsen van 100 ambachten uit 1694. 

9   Weigel 1698, 9. 
10   Weigel 1698, 10. Ik gebruik hier de paginering van de digitale versie van het exemplaar in de Sächsische 

Landesbibliothek-Staats-und Universitätsbibliothek Dresden.
11   Weigel 1698, 23
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De badhuisbaas en zijn badhuis worden er beschreven in het midden, in de “sorg-
samen doch mit Ehren bekleidte Mittelstand”. Hier vinden we “den Medicis, und 
dene zu erhaltung und Beförderung der Gesundtheit dienstlichen Professionen zu-
geeignet worden/ in deme sie vor den Wohlstand des Leibes/ wie jene die Geistli-
che/ vor das Heil der Seele sorgen”.12 En daar, in deze stand vinden we de genees-

12   Weigel 1698, 12

Afb. 1 Abbildung Der 
 Gemein-Nützlichen Haupt-
Stände Von denen Regenten 
Und ihren So in Friedens- als 
Kriegs-Zeiten zugeordneten 
Bedienten an/ biß auf alle 
Künstler Und Handwercker: 
Nach Jedes Ambts- und 
 Beruffs-Verrichtungen/ 
meist nach dem Leben 
gezeichnet und in Kupfer 
gebracht/ auch nach Dero 
Ursprung/ Nutzbar- und 
Denckwürdigkeiten/ kurtz 
/ doch gründlich beschrie-
ben/ und ganz neu an den 
Tag geleget. (Weigel 1698. 
Titelpagina. Ik heb hier het 
gedigitaliseerd exemplaar 
gebruikt in de Sächsische 
Landesbibliothek-Staats-
und Universitätsbibliothek 
Dresden, sign: Technol. A. 
142, 233. Christoph Weigel 
(1654-1725) was een Duitse 
graveur, kunst handelaar en 
uitgever).

Der Bader.
Durst, Angst und Schweiß folgt ruh und preiß.

Was ist die Welt? ein heisses Bad
In welcher wir zum Schwitzen kommen.
Sie schrepfft und machet bang den Frommen,*

Doch dieses nutzt und ist kein Schad,
In dem mit Trost deß Höchsten H ld,
Kühlt die geangstete Bed lf.

*   Schrepffen: laatkoppen zetten werd gedaan in situaties waarin er teveel verkeerde humoren in het li-
chaam aanwezig waren. 
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heer, de apotheker, de drogist, de wondarts, de barbier, de badhuisbaas, de oogarts 
en tenslotte de tandarts. Vijf foliobladen heeft Weigel nodig om de volledige geschie-
dens van het baden te beschrijven, de verschillende vormen ervan in het heden en het 
verleden uit de doeken te doen en het nut en het belang van het baden en de risico’s 
ervan te beschrijven. “Plato erwähnet der Bäder in seine beschrienen Insel Atlanti-
ca, Homerus erzehlet so gar alle gewohnheiten/ deren man sich in den Bädern ge-
braucht.” Hij eindigt zijn beschrijving van het badhuisbedrijf door voor zijn lezers 
het nut en het belang van het baden samen te vatten. 

Von der Nutzbarkeit des Badens und Schrepffens viele Worte zu machen ist unnötig/ weil 
zumahl gleich Anfangs erinnert worden/ daß beedes so wohl zur Reinigkeit als Gesund-
theit diene/ und können diejenige/ derer gewißlich nicht wenig sind/ das beste Zeugnuß 
abgeben/ so vermittelst der gebrauchten Bäder ihre gekränckte Gesundtheit wiederumb 
vollkommen erlanget […].13

Voor Weigels lezers is deze standpuntbepaling wellicht overbodig geweest. Voor 
21ste-eeuwers echter, zeker voor hen die denken dat het in het middeleeuwse bad-
huis vooral ging om erotiek en losbandigheid, zal het een verrassende kennismaking 
zijn met de middeleeuwse en vroegmoderne badcultuur, met haar noties van vuil en 
schoon, met de ideeën- en beeldenwereld en de handelingsrepertoires, die daarmee 
werden verbonden.

De bronnen die ik voor dit onderzoek heb gebruikt, dateren uit de periode van de 
twaalfde tot het eind van de zeventiende eeuw in Noordwest-Europa. De nadruk ligt 
hierbij op de periode tussen de veertiende en de eerste helft van de zestiende eeuw. 
Ze zijn vooral afkomstig uit de Lage Landen en het cultuurgebied waar het deel van 
uitmaakte: de Duitse en Noord-Franse landen. Het betekent dat er in het corpus 
sprake is van verschillende talen uit verschillende perioden, met regelmatig ook nog 
verschillen per streek of regio. Van de bron bestond dikwijls geen transcriptie, editie 
of vertaling en moest er gebruik gemaakt worden van een vrije vertaling, die echter 
zo dicht mogelijk bij de tekst moest liggen en waarbij interpretatie zo veel mogelijk 
vermeden moest worden. Dit boek telt naast tekstuele bronnen ook veel afbeeldin-
gen. Ze zijn hier echter niet opgenomen vanuit een kunsthistorisch perspectief, maar 
vanuit het perspectief van de mentaliteits- en ideeëngeschiedenis. Hierin hebben ze 
dezelfde functie als de talige primaire bronnen, namelijk te dienen als concretisering 
en visualisering van middeleeuwse ideeën over vuil en schoon, gezondheid en ziekte. 
Ze leveren daarbij een gelijkwaardige bijdrage aan het vinden van antwoorden op de 
vragen die in dit onderzoek gesteld worden

Het eerste hoofdstuk van dit boek is vooral toelichtend en informerend van aard. 
Ik motiveer hier mijn keuze van het theoretisch kader, dat inspiratiebron en leidraad 
is bij mijn onderzoek; ik geef inzicht in de gevolgde methode en schets het probleem 
van de primaire bronnen. Het wordt afgesloten met een uitgebreid overzicht van de 
historiografie van het middeleeuwse openbare badhuis en met een evaluatie van de 

13   Weigel 1698, 240 
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manier waarop het badhuis daarin aan de orde komt. In het tweede hoofdstuk ver-
schuift de blik naar het badhuis zelf. Het geeft aan de hand van archeologische en do-
cumentaire bronnen een schets van het openbare badhuis in de stedelijke infrastruc-
tuur. Het beeld dat veel middeleeuwers zelf hebben van het badhuis en wat voor hen 
de kenmerkende elementen daarin zijn, komt aan de orde in het derde hoofdstuk. 
Twee laatmiddeleeuwse teksten, ieder met een eigen tekstuele gemeenschap en een 
eigen traditie, geven daarvan een beeld.14 De eerste van de twee is de Sachsenspiegel 
(1221-1224), het rechtsboek van Eike von Repgow met daarin een neerslag van het 
gewoonterecht van die periode. Hierin komt ook een badhuisartikel voor. De Sach-
senspiegel heeft aan de basis gelegen van veel Noordwest-Europese stadsrechten. De 
tweede bron is het didactisch-satirische gedicht Dicz ist von dem bade (ca. 1350) van 
de Koning van Odenwald.15 Het is een voorbeeld van de in de didactische literatuur 
dikwijls voorkomende catalogusvorm. De Koning bedient zich in zijn werk een aan-
tal malen hiervan. Hij beschrijft dan opsommingsgewijs en zo precies mogelijk alle 
voor de mens nuttige gebruiksmogelijkheden van dieren en hun producten, zoals 
koe, schaap, kip, ei en gans. Het badhuis hoort volgens hem kennelijk ook thuis in 
dat rijtje van nuttige dingen, en dus worden alle te bedenken gebruiksmogelijkheden 
– het zijn er twintig – op een rij gezet.

Naar de traditie waarin het openbare stedelijke badhuis staat, is vrijwel geen on-
derzoek gedaan. Het vierde hoofdstuk maakt daarmee een begin. Het toetst een 
aantal van de hypotheses die daarover zo af en toe op tafel komen en leidt daaruit 
de herkomst van de kenmerkende elementen van het fenomeen ‘het middeleeuwse 
badhuis in de stad’ af. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de 
voorgaande hoofdstukken en schetst de eerste lijnen van een profiel van het openbare 
badhuis in de stad zoals dat op basis van de bronnen te reconstrueren is.

Een bad, van welke aard dan ook, nemen of krijgen is een handeling waar heel het 
lichaam bij betrokken is en waarbij alle zintuigen aangesproken worden. Dat is een 
belangrijke reden waarom een bad soms zoveel invloed kan hebben. Een bad is ook 
een intentionele handeling, of je nu zelf een bad neemt of er een krijgt. Er moet im-
mers iets mee bereikt worden: er moet iets weg, zoals vuil, vermoeidheid, spanning 
en/of ziekte, en daar moet iets anders voor in de plaats komen, zoals schoon worden, 
ontspannen raken of verbetering van de gezondheid. Wat je wel en niet moet doen 
om dat effect te bereiken, hangt af van hoe je geleerd hebt dat het lichaam in elkaar zit 
en hoe het reageert op invloeden van buitenaf. Hoofdstuk vijf besteedt daarom uitge-
breid aandacht aan de verwachtingen die middeleeuwers hebben van de effecten van 
een bad. Hoe verklaren ze die en hoe beïnvloedt die verklaring hun badgewoonten 
en badroutines? Om op deze vraag een antwoord te vinden, heb ik badvoorschrif-
ten en verklaringen voor de effecten van een bad met een concordantieprogramma 
geanalyseerd. Het 85.000 woorden bevattende en lang populaire Regimen sanitatis 
van Magninus Mediolanensis uit ca. 1333 is daarvoor mijn bron. Het wordt voor het 

14   De term ‘textual community’ is gemunt door Stock 1984, 18.
15   De Koning van Odenwald is een Oost-Frankische dichter uit de eerste helft van de veertiende eeuw. ‘De 

Koning’ is zijn auteursnaam, want hij was helemaal geen koning. 
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eerst vanuit het Latijn in een volkstaal, het Nederlands, vertaald als Tregement der 
Ghesontheyt en uitgeven door Thomas van der Noot in Brussel in 1514. Magninus 
Mediolanensis schrijft dit Regimen als leerboek voor aankomende studenten genees-
kunde aan de Universiteit van Parijs. De analyse op woordniveau met het concor-
dantieprogamma Monoconc 2 maakt een omvangrijk taal-, beeld- en betekenisnet-
werk zichtbaar rond de thema’s ‘vuil en schoon’ en veranderingen in het lichaam als 
gevolg van het nemen van een bad. 

De vraag die zich hierbij voordoet, is die naar de algemeenheid van het gebruik 
van dit semantische netwerk. Is het vooral de taal en beeldtaal die medici en hoog 
geletterden gebruiken? Of hoort ze tot een veel breder gedeeld cultureel taal- en 
beeldvocabulaire voor noties van vuil en schoon, gezondheid en ziekte, en van ver-
anderingen daarin? Hoofdstuk zes onderzoekt daarvoor het taalgebruik van twee 
andere, ook bij een breed publiek bekende en populaire niet-medische teksten waar-
in het lichaam als metafoor intensief wordt gebruikt. De thema’s vuil en schoon en 
gezond en ziek komen er in overdrachtelijke zin ruimschoots in aan de orde. De ene 
tekst is het Cisterciënzer Sermones super Canticum Canticorum (18.000 woorden) 
dat eigenlijk een soort Regimen sanitatis is voor het lichaam-dat-de-ziel-is en dat 
richtlijnen geeft voor het bereiken van de opperste graad van ‘reinheid’ die nodig is 
om in God op te gaan.16 De tweede tekst doet iets vergelijkbaars, maar dan voor de 
gemeenschap gezien als lichaam, waarbij we de tekst kunnen lezen als een Regimen 
sanitatis voor de gemeenschap. Het is Johannes van Salisbury’s Policraticus (1159) 
(180.000 woorden), dat gezien wordt als de eerste systematische politieke verhande-
ling van de Middeleeuwen en als grondslag voor het Europese politieke denken in 
Noordwest-Europa.

Met een beeld van de verwachtingen die middeleeuwers hebben over de effecten 
van een bad en van de taal en de beeldtaal waarmee daarover wordt gecommuni-
ceerd, kan het eerder gemaakte profiel gecompleteerd worden. In het laatste en ze-
vende hoofdstuk dient dat profiel als decor en coulisse van het schouwtoneel van 
het leven dat het openbare badhuis is. Het is het schouwtoneel van het theatrum 
mundi, het schouwtoneel van de wereld, waarop de mensheid dag in, dag uit, jaar in 
jaar uit, het “ludus iucundus, honestus, gravis, spectabilis, spectabilis” speelt.17 Dit tot 
groot vermaak van God en de Engelen. Voor hen zijn al die pogingen van de mens 
om in het leven overeind te blijven en er iets van te maken als een toneelvoorstelling 
die zij van boven af, als vanuit de bovenste rij van het theater, met een glimlach ga-
deslaan. Op dit schouwtoneel kunnen wij niet meedoen als spelers, en de metafoor 
heeft voor ons zijn zeggingskracht verloren. We kunnen echter wel toeschouwer 
zijn, een positie van waaruit we kunnen zien welke scenario’s worden gebruikt en 

16   Deze serie preken en commentaren op het Hooglied wordt begonnen door Bernard van Clairvaux in 
1135. Na zijn dood wordt de collectie aangevuld door Gilbert van Hoyland en daarna door Johannes 
van Ford. 

17   “sed est ludus iucundus, honestus, gravis, spectabilis, qui celestium spectatorum delectare possit aspectus,” 
Bernard van Clairvaux, Brief 87 gericht aan Oger, voormalige abt van Mont-Saint Eloi, in: Bernardus 
Claraevallensis, Sämtliche werke, Bd. 2 (ed. Winkler 1992), 702. 
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welke belevings- en ervaringswerelden hiervoor het materiaal leveren. We kunnen 
de rollen bestuderen, de mise-en-scène en het gebruik van rekwisieten, en we kun-
nen zien welke thema’s zich het beste lenen om op dit toneel behandeld te worden. 
Ons toeschouwerschap kan ons ook aan het nadenken zetten over de vraag waarom 
voor middeleeuwers de wereld zo veel lijkt op een badhuis, terwijl deze metafoor 
óns weinig meer zegt. De metafoor ‘de wereld is een badhuis’ biedt een onverwachte 
en bijzondere blik op de manier waarop middeleeuwers zichzelf en hun wereld za-
gen, een manier die ons uitdaagt tot een kritische blik op de wereld waarin wij zelf 
leven. Een blik die ons misschien bewust maakt van het “ludus iucundus, honestus, 
gravis, spectabilis” dat ook wij nog steeds spelen. En als ons spel op de gezichten van 
God en de Engelen daarboven dezelfde milde glimlach oproept als het spel van de 
middeleeuwers dat vijf eeuwen eerder deed, dan hebben we het misschien niet al te 
slecht gedaan.
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1 Het middeleeuwse badhuis als onder-
zoeksthema

1.1 Theoretisch kader en onderzoeksmethoden

In de literatuur lijkt het openbare badhuis welhaast veroordeeld te zijn tot een func-
tie als bordeel en toonbeeld van middeleeuwse promiscuïteit. En hoewel dat beeld 
deels een topos is dat al eeuwenlang bij het baden en zeker bij het baden in een bad-
huis hoort, is het ook een erfenis van een vooral negentiende-eeuwse kijk op de Mid-
deleeuwen. Er is echter ook een ander perspectief mogelijk. Dat is het badhuis zien 
als één van de basisvoorzieningen die in de optiek van de middeleeuwse gemeenschap 
noodzakelijk zijn voor een stad waarin het goed leven is. Het zijn voorzieningen die 
de stad/de gemeenschap noodzakelijk vindt “ad vitam civilem”, “pro emendacione 
civitatis”, of ook wel “ob affluentiam populi”.1 Documentaire bronnen geven vol-
doende aanleiding voor dit perspectief, doordat het badhuis in deze bronnen bijna 
uitsluitend voorkomt tezamen met andere voorzieningen ten behoeve van de ge-
meenschap, zoals molen, visvijver, bakkerij, vleesbank, herberg, taveerne en markt.2 
Het duidelijkst is dat te zien in stichtingsoorkonden van nieuwe steden, maar ook in 
talrijke stedelijke regels en uitspraken met betrekking tot het economische en soci-
aal-hygiënische leefklimaat in de stad in het hele onderzoeksgebied. 

Het badhuis en de regelgeving eromheen zijn echter niet vanzelf, als toevalligheid, 
in de stad ontstaan. Het is, met de andere openbare voorzieningen, het resultaat van 
een complex sociaal-politiek uitwisselingsproces tussen de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden van de fysieke omgeving en alle partijen die belangen hebben bij de or-
ganisatie, het gebruik en het beheer van de openbare ruimte. Je kunt dit proces een 
onderhandelingsspel noemen, dat als inzet heeft de fysieke, sociaal-economische en 
morele orde van de stad, het gemeyn oirbaer, bien commun. In dat spel is het badhuis 
niet alleen een materiële sociaal-hygiënische voorziening, maar het is, zo zeggen de 
middeleeuwers zelf, ook een schouwtoneel voor dit spel, dat je Omwille van het ge-
meyn oirbaer zou kunnen noemen. 

1  1226 Stadsrecht van Fulda, Schannat 1724, 350; 1308 Stadsrecht van Provins 1308, Hähnel 1975, 419; 
1337-1338; Provins, Bourquelot 1859, 72.

2  Stadsrecht van Rügenwalde (Pommeren D.) 1312: […] “pari insuper voto annuimus, quod, si prenominati 
possessores, aliquos redditus pro commodo artificium, videlicet pistorum, carnificum, sutorium, balneato-
rum in nostra civitate [...]” Hähnel 1975, 266.
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De onderbouwing voor deze invalshoek heb ik gevonden in drie gebieden van de 
hedendaagse sociale wetenschappen. Ze lopen als rode draden door het boek heen, 
soms expliciet, maar ook dikwijls impliciet. 

De eerste rode draad is die van de culturele antropologie en dan vooral die van 
de opvattingen van Mary Douglas zoals ze die uiteengezet heeft in haar boek Purity 
and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Hierin stelt ze vast dat 
‘vuil’ iets is wat zich ergens bevindt waar het niet behoort te zijn, het is “matter out 
of place”.3 Het bedreigt zo de orde en het moet daarom verwijderd worden, al is het 
alleen maar om de voortdurende spanning die hun tegenstelling oproept te neutrali-
seren. Die betekenis van vuil gaat niet alleen op voor het fysieke lichaam, maar ook 
voor metaforische lichamen zoals de ziel, de wereld, de gemeenschap en de kosmos. 
Het verwijderen, neutraliseren of marginaliseren van “matter out of place” en dus het 
herstellen van de ‘orde’ in het lichaam is een van de belangrijkste motieven die men-
sen hebben om een bad te nemen. Het is dus ook het centrale element in iedere bad-
cultuur. Badcultuur omschrijf ik hier als de aanwezigheid van een samenhangend ge-
heel van theorieën over de effecten van een bad, van de daaraan gekoppelde normen 
en waarden, van badpraktijken en -routines, badfaciliteiten binnen- en buitenshuis 
en van de regelgeving eromheen. Het openbare badhuis is één van die faciliteiten.

De tweede rode draad is afkomstig uit de cognitieve linguïstiek. Het is vooral de 
theorie van de conceptuele metafoor zoals die aan het eind van vorige eeuw is ont-
wikkeld door onder anderen Mark Johnson en George Lakoff die voor mijn onder-
zoek van belang is geweest. In deze theorie is een metafoor geen taalkundige versie-
ring of stijlmiddel, maar een essentieel instrument bij het ordenen en categoriseren 
van ervaringen en kennis, van denken, van zin en betekenis geven. Het zijn activitei-
ten die zich soms bewust, maar nog veel vaker onbewust, als vanzelf, afspelen. Het 
lichaam speelt hierbij een fundamentele rol, omdat het ons lichaam is waarmee we 
onze ervaringen opdoen en het ook het lichaam is, waarmee we deze ervaringen or-
denen en zin geven. We ervaren dat lichaam en dus onszelf als een container: iets met 
drie dimensies, met grenzen, een boven- en onderkant en zijkanten. Het is ook iets 
waar je dingen ín kunt doen, zoals voedsel, water en lucht, en waar ook weer din-
gen uitkomen, zoals afval van voedsel, water, lucht, en bloed, sperma, melk.4 In dat 
lichaam-dat-een-container-is speelt zich kennelijk van alles af wat onder andere door 
het nemen van een bad beïnvloedt kan worden. Een bad nemen heeft immers anders 
geen zin. Deze containermetafoor voor het lichaam is mogelijk universeel, maar de 
verklaring voor de veranderingsprocessen die zich erbinnen in afspelen, is dat zeker 
niet. Het is deze verklaring die bepalend is voor de manier waarop in een bepaalde 
cultuur het lichaam, het zelf en de veranderingen daarin, worden waargenomen, er-
varen, verklaard, zingegeven en besproken.5 De taal van talloze middeleeuwse bad-
voorschriften in de vele medische handschriften en in een niet overzienbaar aantal 
gezondheidsleren (regimina sanitatis) in het Latijn en in de volkstaal biedt daarom 

3  Douglas 2002, 44.
4  Johnson 1987, 21.
5  Lakoff en Johnson 1980, 3.
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een belangrijke toegang tot middeleeuwse noties van vuil en schoon, van orde en 
wanorde van lichaamsbesef en wereldbeeld. 

Voor de derde rode draad heb ik drie invalshoeken uit de sociologie met elkaar 
verbonden. De eerste is, dat een sociale orde het resultaat is van onderhandelen tus-
sen partijen die met elkaar samenwerken om een bepaald doel te bereiken. De on-
derhandelingen zijn gericht op de definitie van het doel, op afspraken over hoe dat 
doel het beste bereikt kan worden, op de verschillende taken en rolverdelingen, op 
de spelregels voor de onderlinge communicatie en op sancties voor spelbrekers.6 De 
tweede invalshoek is, dat onderhandelen een zich steeds evoluerend spel is dat een 
script heeft, een niet al te strak scenario en acteurs die zowel toeschouwers als deelne-
mers zijn. De richting en de ontwikkeling van het spel worden vooral beïnvloed door 
die spelers die het vaardigst zijn in het spel, die beschikken over de meeste informatie 
en de beste middelen om het spel een bepaalde richting op te sturen. De derde, direct 
op de tweede aansluitende invalshoek is, dat dit spel zich voor een groot gedeelte af-
speelt in de openbare ruimte. Ze wordt gebruikt als een speelvloer die tegelijkertijd 
schouwtoneel is voor een spel dat je, in een sociologische variant van het middel-
eeuwse Omwille van het bien commun, Omwille van de sociale orde, zou kunnen 
noemen. Het is een ander spel dan dat van Huizinga. Hij zag spel als activiteit die de 
speler buiten de werkelijkheid plaatst. “Het staat, als niet het ‘gewone leven’ zijnde, 
buiten het proces van onmiddellijke bevreediging van nooden en begeerten.” Het 
onderbreekt dat proces, zo schrijft hij, het vult het daarmee aan en ontleent daaraan 
zijn kracht.7 Dit is ook het aspect van het ‘spel’-element in rituelen dat die andere 
grote ‘spel’-antropologen van het eerste uur, zoals Arnold van Gennep en Victor 
Turner, zo heeft gefascineerd.8 Maar vanuit de sociologische invalshoek bekeken, is 
spel niet een van de werkelijkheid afgescheiden bijzondere manier van doen, maar 
een bijna dagelijkse vorm van communicatief-sociaal gedrag. Het bestaat uit al dan 
niet bewuste “performances”, manieren van doen, die bedoeld zijn om de mening 
van anderen te beïnvloeden en de uitkomst van het spel te bepalen. Het is een spel 
van geven en nemen, van onderhandelen waarin ieder groepslid deelneemt als actor 
én subject.9 Het is Irving Goffman die de metafoor van de ‘theatervoorstelling’ ge-
bruikt om deze “performances”, de spelers en de dagelijkse impliciete en expliciete 
onderhandelingen, routines en rituelen te beschrijven.10 Hij noemt dit strategische 
interacties, omdat mensen in dit spel voortdurend verschillende rollen spelen. Dit 
spel en deze rituelen worden door de groepsleden gebruikt om posities in het sociale 
geheel te bepalen en te zekeren, om de inhoud, betekenis en de grenzen van normen 
en waarden van de sociale groep af te bakenen en voor te leven, om kennis over te 
dragen en meningen te beïnvloeden. In zijn boek Behavior in Public Places: Notes on 

6   Strauss 1978.
7   Huizinga 1958, 9. Voor commentaar op Huizinga’s visie op spel: o.a. Motte 2009, 27.
8   Van Gennep 1960, paperback herdr. 1977; Turner 1969; ibidem 1974.
9   Goffman gebruikt hiervoor ook het woord ‘impressiemanagement’. Goffman 1959, 15, 240.
10   Goffman 1959. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen met de opvattingen van Strauss 1978 

die in zijn boek een apart hoofdstuk wijdt aan Goffman; Strauss 1978, 31-38. Zie ook Võsu 2010, 149-150.
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the Social Organization of Gatherings,11 past hij dat toe op het gedrag in het leven van 
alledag van mensen in (semi-) openbare ruimtes. Het kan dus ook toegepast worden 
op openbare badhuizen, of die zich nu in het heden of het verleden bevinden.12 Het 
maakt het mogelijk het gedrag, de handelingen, routines, al dan niet promiscue, die 
de primaire bronnen beschrijven, te plaatsen tegen de achtergrond, het decor, en de 
dynamiek van het bredere sociaal-culturele, morele, sociaal-politieke klimaat van een 
bepaalde periode. Met Goffmans benadering kan het middeleeuwse openbare bad-
huis ontdaan worden van zijn door prostitutie bezoedelde faam, terwijl het tegelij-
kertijd de notie van promiscue gedrag niet uitsluit.

1.2 Het openbare badhuis als onderzoeksthema

De primaire bronnen waarin het bad en het openbare badhuis aan de orde komen, 
zijn net zo gevarieerd van vorm en inhoud, net zo breed verspreid als de middel-
eeuwse badcultuur zelf. Je kunt zonder overdrijven zeggen dat middeleeuwse bad-
bronnen te vinden zijn in bijna alle opgetekende, geschilderde en driedimensionale 
bronnen, in de archeologie en de bouwhistorie. Dit grote aantal bronnen moet echter 
wél met de nodige behoedzaamheid geïnterpreteerd worden. Dat is, omdat dit aan-
tal te maken heeft met de snelle (ver-) spreiding van de schrijf- en leesvaardigheden, 
maar zeker ook met de groei van administratieve systemen, de ontwikkeling van de 
middeleeuwse steden en van de universiteiten in die periode. 

De belangstelling van historici voor de middeleeuwse badcultuur en het openbare 
badhuis is tot nu toe gering geweest. De aandacht is daarbij vooral uitgegaan naar lite-
raire en kunsthistorische bronnen, die dikwijls werden gezien als een weergave van de 
middeleeuwse realiteit. Primaire archivalische badbronnen zijn een nog weinig ver-
kend terrein, maar komen wel regelmatig boven water als bijvangst in het kader van 
ander onderzoek.13 De enige recente, brede, systematische introductie op archivali-
sche bronnen van de Noordwest-Europese badcultuur is de studie van Joachim Hä-
hnel.14 Deze studie gaat niet speciaal over badhuizen, maar over de etymologie en het 
gebruik van Stube als woord voor een ruimte, en over het verband tussen het woord 
en het gebruik van de ruimte. Het badhuis als stove komt er daarom vanzelfsprekend 
dikwijls in voor. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek in het Duit-
se taalgebied. Ze bevat duizenden citaten met een specificatie van hun herkomst. Bij 
een steekproef bleken ze zeer betrouwbaar. Voor onderzoekers die zich bezighouden 
met middeleeuwse badhuizen heeft hij een nuttig advies. Het is een advies dat ik in dit 
onderzoek ter harte heb genomen. Dat is dat je de woorden stoof, Stube, stupa, étuve, 
stew, balneum of welk badwoord en welke spellingsvariant ervan de bron ook maar 
gebruikt, pas als valide primaire bron kunt accepteren, als het de toevoeging ‘bad’ bij 

11   Goffman 1993, 8. 
12   Voorbeelden daarvan in: Scott 2009, 123-145; ibidem 2010, 143-168. 
13   Zie bijvoorbeeld: Boone, Dumon en Reusens 1981 en Deligne 2002.
14   Hähnel 1975. 
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zich heeft. Andere toetsstenen zijn de directe nabijheid in de tekst van andere met 
‘bad’ verbonden termen en de context van het citaat. Deze moet duidelijk maken dat 
het hier inderdaad om een badhuis of een bad in een badhuis gaat en niet om een bad 
in een privéruimte, een werkplaats voor het verven van textiel, voor het drogen van 
vlas of meekrap, of misschien wel gewoon om ‘een verwarmde ruimte’.

Deze zorgvuldige benadering van de bronnen maakt de kans op interpretatiefou-
ten, zoals die nogal eens in de secundaire literatuur voorkomen, wat minder groot. 
Het gebruik van citaten uit primaire bronnen uit de tweede of zelfs derde hand, 
waarbij niet terugverwezen wordt naar een controleerbare primaire bron of edi-
tie, is een veel voorkomend euvel dat omwille van de zorgvuldigheid vermeden zou 
moeten worden. Het is echter een gewoonte die wel in de hand wordt gewerkt door 
een paar factoren die elkaar ondersteunen. De eerste heeft te maken met de manier 
waarop bronnenedities worden gemaakt en de tweede is het ontbreken van kennis 
van de badcultuur en het ‘badvocabulaire’ bij auteurs, vertalers, redacteuren en in-
dexers. Dat heeft gevolgen voor de efficiëntie waarmee je kunt zoeken. Een collectie 
uitgegeven bronnen bevat meestal de titels van de documenten, samenvattingen van 
de tekst, soms de hele tekst en bijna altijd een index met trefwoorden. Badwoorden 
hebben voor indexers kennelijk geen hoge informatiewaarde. Zelfs als de index wel 
een badwoord geeft, dan hangt het helemaal af van de precisie van de indexer en zijn 
kennis van het badjargon of alle keren dat het woord in de tekst voorkomt in de in-
dex opgenomen zijn. Bij beeldindexen geldt een vergelijkbaar probleem. Doorzoe-
ken van de gehele tekst, of het gehele beeldbestand is dan de enige optie. Het is een 
tijdrovende methode, die echter regelmatig verrassende vondsten oplevert. De enige 
écht effectieve zoekmethode wat tijdsinvestering en rendement betreft, is die waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van doorzoekbare pdf’s van een tekst, waarmee in één 
oogopslag de relatie te zien is tussen woord en context.

1.3 Het probleem van de primaire bronnen en de reconstructie van een profiel 
als oplossing voor een onderzoeksdilemma

Het is te danken aan Norbert Elias’ belangstelling voor het schaamtegevoel van mid-
deleeuwers en zijn verwijzing naar de laat negentiende-eeuwse Oostenrijkse histori-
cus Georg Zappert, dat mijn zoektocht naar bronnen op gang kon komen. Maar in 
plaats van de beperkte hoeveelheid bronnen die ik dacht te vinden en die dan vooral 
te maken zouden hebben met ongebreidelde erotiek, blijkt het tegenovergestelde het 
geval: het middeleeuwse openbare badhuis is werkelijk overal te vinden. Dat gaat op 
voor de geografische spreiding in het zoekgebied, maar zeker ook voor de soorten 
bronnen, die zowel in het Latijn als in de volkstaal kunnen voorkomen. Deze grote 
variatie in vorm, in genre, in regionale spreiding en gebruikstijdsduur is een duidelijk 
kenmerk van het hele corpus en het getuigt van een breed en cultureel verscheiden 
publiek. Het maakt het corpus tot een rijke bron, maar het is een rijkdom die tege-
lijkertijd een probleem vormt voor het onderzoek. Want hoe benader je een derge-
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lijk omvangrijk en gevarieerd corpus, als je een hypothetische ‘mentale iconografie 
van het bad’ wilt onderzoeken en wilt weten hoe deze is samengesteld, wie haar ge-
bruikte, hoe, wanneer en met welk doel? Het is een vraag die dwingt het onderzoek-
sterrein af te bakenen. 

Ik heb daartoe een aantal stappen gezet die zich gaandeweg het onderzoek aan-
dienden. De eerste is, om de lens te richten op het voor zowel middeleeuwers als 
hedendaagse historici spraakmakendste instituut van de middeleeuwse badcultuur: 
het stedelijke openbare badhuis, en dit instituut te zien als fenomeen, metafoor en 
schouwtoneel. De bronnen zelf zijn aanleiding tot de tweede stap. Het corpus heeft 
namelijk naast al die variatie nog een andere karakteristiek. Een, die al vanaf de eer-
ste vermeldingen van een openbaar badhuis, aan het eind van de elfde eeuw, tot in 
de zeventiende eeuw aanwezig blijkt te zijn. Dat is, dat bepaalde tekstuele en visuele 
elementen een min of meer vast patroon lijken te vormen, een patroon dat keer op 
keer, zowel in tekst als in beeld, en gedurende lange tijd terugkomt. Het vormt een 
profiel dat de lezer, toehoorder of kijker duidelijk maakt dat het in de tekst of op de 
afbeelding gaat over een badhuis en niet over iets anders. Dat profiel en dat ‘picto-
gram’ kunnen bij benadering gereconstrueerd worden door deze elementen te ver-
zamelen en met elkaar te verbinden tot een geheel. En dat is wat ik in dit boek zal 
gaan doen. De grote verscheidenheid aan vertelvormen, genres, soorten verhalen, 
thema’s, personages, verloop van het verhaal, enscenering, emotionele kleuring en 
geïntendeerd publiek die het corpus zo kernmerken, maken het er niet eenvoudiger 
op de vraag naar de elementen van het pictogram, het gebruik en de gebruikers er-
van systematisch te beantwoorden. In een artikel uit 1984 reikt Brian Stock met het 
begrip ‘tekstuele gemeenschap’ daarvoor een instrument aan dat ik in de derde afba-
keningsstap heb gebruikt.15 Ik heb zes teksten gekozen als illustratie van de culturele 
variatie en van de brede spreiding van de badbronnen. Ze hebben alle zes behoord 
tot zeer verschillende tekstuele gemeenschappen. Ze hebben niet alleen met elkaar 
gemeen dat ze een lange teksttraditie kenden, maar ook dat de denkwereld en de cul-
tuur van hun gemeenschappen wijdverbreid en invloedrijk waren. Deze teksten wor-
den gedurende een lange periode gekopieerd, gedrukt en voorgelezen, nog lang nadat 
hun auteurs en hun geïntendeerde publiek hun rol hebben uitgespeeld. In volgorde 
van optreden in dit boek is dat als eerste de Sachsenspiegel (1230) van Eike von Rep-
gow als vertegenwoordiger van de wereld van het rechtsdenken. Het tweede is het 
didactische gedicht Dicz ist vom bade (1230) van Koning van Odenwald als verte-
genwoordiger van de wereld van de badhuisgebruiker. De derde is Der Lekenspiegel 
(ca. 1325) van Jan van Boendale als vertegenwoordiger van de stedelijke cultuur in 
de Lage Landen. Dan volgen het Regimen sanitatis (1333) van Magninus Mediola-
nensis als vertegenwoordiger van de ‘medische’ tekstgemeenschap, de Cisterciënzer 
Sermones super Cantica canticorum (ca. 1180) met als belangrijkste auteur Bernard 
van Clairvaux voor de religieuze gemeenschap, en tot slot Policraticus (ca. 1159) van 
Johannes van Salisbury als vertegenwoordiger van de sociaal-politieke gemeenschap. 

15   Stock 1984, 13-29.
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1.4 Noties van vuil en schoon: badvoorschriften en badafbeeldingen als 
 primaire bron

In de middeleeuwse opvattingen over het functioneren van het lichaam en noties van 
gezondheid en ziekte, en dus ook van vuil en schoon, speelt het bad/baden een grote 
rol. Daarmee leiden ze naar de verwachtingen die middeleeuwse mensen hebben van 
de effecten van een bad en naar de verklaring die ze daarvoor hebben. Ze zijn daar-
om de basis van mijn onderzoek. Ik heb me daarbij geconcentreerd op de taal en de 
beeldtaal die gebruikt worden om die effecten te beschrijven, te verklaren en er zin 
en betekenis aan te geven.

Er zullen in de middeleeuwse geneeskundige literatuur maar weinig teksten te 
vinden zijn zonder dat er badvoorschriften in gegeven worden. De curatieve ge-
neeskunde geeft badvoorschriften ter voorbereiding op een operatie of bij de na-
zorg, maar badvoorschriften maken vooral deel uit van de preventieve geneeskunde. 
Hierin worden ze gegeven als onderdeel van algemene richtlijnen voor een gezond 
leven, ter begeleiding van de verschillende fasen van het leven, zoals conceptie, ge-
boren worden, opgroeien, volwassen worden en ouderdom. Ook worden ze inge-
zet als begeleiding van levenssituaties die invloed hebben op de gezondheid, zoals 
de wisseling van de seizoenen, reizen en het celibataire leven. Badvoorschriften zijn 
daarom een standaard onderdeel van de zeer populaire en in vele varianten geschre-
ven en gedrukte gezondheidsleren, regimen sanitatis, regement der gesontheyt, zo-
wel die in de volkstaal als in die in het Latijn. Deze teksten beschrijven en verklaren 
de effecten van een bad, geven instructies over badroutines en geven tips voor wat 
wel en niet te doen en wanneer wel en wanneer niet. Ze leggen uit wat gezondheid 
is, geven informatie over hoe het menselijk lichaam is opgebouwd en functioneert. 
Ze laten ook zien hoe en waarom het lichaam zich verhoudt tot zijn omgeving, een 
relatie die in middeleeuwse opvattingen van wezenlijke invloed is op de gezondheid 
van lichaam en geest. In mijn onderzoek heb ik de taal van de badvoorschriften in 
het 85.000 woorden tellende Regimen sanitatis van Magninus Mediolanensis en in de 
Nederlandse vertaling ervan in Tregement der ghesontheyt onderzocht op woordni-
veau.16 Ik heb daarbij met behulp van een concordantieprogramma gekeken naar de 
taal en de beeldtaal die gebruikt worden om de veranderingen in condities van vuil 
en schoon, gezond en ziek te beschrijven die ontstaan als gevolg van het nemen van 
een bad.17 Daarbij werd een omvangrijk semantisch netwerk zichtbaar dat georga-
niseerd is rondom het thema ‘veranderingen in het lichaam’ die gekoppeld zijn aan 
noties van vuil en schoon en gezond en ziek. 

16   Magninus Mediolanensis, Regimen sanitatis (Leuven 1482). Magninus Mediolanensis, Tregement der 
ghesontheyt (Brussel 1514). 

17   Het concordantieprogramma is Monoconc 2.
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1.5 Het openbare badhuis in het historisch onderzoek

De badcultuur van de middeleeuwen heeft niet kunnen rekenen op veel aandacht van 
historici, hoewel daar het laatste decennium enige verandering in te zien is met de 
groeiende aandacht voor publieke gezondheid. Het is niet, dat er geen goede voor-
beelden en inspiratiebronnen van dergelijk onderzoek te vinden zijn. Voor de bad-
cultuur van de klassieke oudheid zijn bijvoorbeeld de prachtige boeken van Ginou-
vès en Yegül beschikbaar, terwijl Fagan en Merten ieder een eigen beeld geven van de 
Romeinse badcultuur, en Ergin een fascinerend kijkje geeft op de geschiedenis van de 
Anatolische badcultuur en haar inbedding in de samenleving.18 Ook voor de middel-
eeuwen, zij het dan niet voor de westerse middeleeuwen, zijn er mooie voorbeelden 
te vinden, zoals Grotzfeld en Berger.19 Zellinger’s Bad und Bader in der altchristlichen 
Kirche. Eine Studie über Christentum und Antike en Magdalino’s Church, Bath and 
Diakonia in medieval Constantinople kunnen dienen als schakel tussen het middel-
eeuwse Oosten en Westen.20 Van Nederlandse bodem ken ik maar één enkele mono-
grafie over badcultuur en dat is het proefschrift van Van Esveld uit 1918.21 Op het al 
eerder genoemde boek van Alfred Martin na ontbreekt de (Noord-) West-Europese 
middeleeuwse badcultuur in de literatuur zo goed als geheel, hoewel de belangstel-
ling de laatste jaren wel groeiende is. Het accent lijkt hierbij vooralsnog vooral te lig-
gen op de veertiende- tot zestiende-eeuwse thermale badcultuur, zoals het boek van 
Boisseuil over de thermale badcultuur in Toscane in de late Middeleeuwen en de bun-
del van Guérin-Beauvois en Martin, waarin het accent vooral ligt op de geschiedenis 
van zowel het geneeskundige als het hygiënische aspect van de Italiaanse badcultuur.22

Desondanks is de middeleeuwse badcultuur, en dan in het bijzonder het openbare 
badhuis, niet helemaal afwezig in de literatuur. Je moet er alleen goed naar zoeken, 
niet rekenen op titels of subtitels met het woord ‘bad’ erin, en ervan uitgaan dat een 
badhuisvermelding ook een bijvangst kan zijn bij andere bronnen. Wat het er voor 
lezers die zich zouden willen inlezen op de middeleeuwse badcultuur niet eenvou-
diger op maakt, is dat de invalshoeken c.q. vakgebieden waarin referenties naar bad-
cultuur voorkomen, heel verschillend van aard en vorm zijn, het wetenschappelijke 
gehalte wisselend is en de grenzen tussen het ene vakgebied en het andere vaak vloei-
end zijn. Als je probeert in die grote verscheidenheid enig overzicht aan te brengen, 
dan kunnen er vijf, elkaar soms overlappende, thema’s onderscheiden worden. Al-
lereerst het thema van het fysieke badhuis in de topografie van de stad: archeologie, 
bouwgeschiedenis en watergeschiedenis. Dan is er het thema van het badhuis als so-
ciaal-medische en publiek-hygiënische voorziening. Het derde thema is dat van het 
badhuis als sociaal-economische en juridische factor in de stad. Het vierde thema is 
dat van het badhuis als deel van een cultureel en/of politiek geheel. Tot slot is er het 

18   Ginouvès 1962, Yegül 1992, herdr. 1995; Fagan 1999, herdr. 2002; Ergin, 2011; Merten 1983.
19   Grotzfeld 1970; Berger 1982.
20   Zellinger 1928; Magdalino 1986, 165-188.
21   Esveld 1918. 
22   Boisseuil 2002; Guérin-Beauvois et Martin 2007. 
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badhuis als thema in de verbeelding: de historische letterkunde en de kunstgeschie-
denis. Een verheugende ontwikkeling in de laatste decennia is de groeiende belang-
stelling van onderzoekers voor de publieke gezondheid, waarin ook het openbare 
badhuis zijn terechte plaats krijgt. 

1.6 Het geërotiseerde badhuis

Het meest in het oog lopende kenmerk van de badhuiscitaten in de secundaire lite-
ratuur is echter de presentatie van het badhuis als toonbeeld van de middeleeuwse, 
openlijk beleefde en gepraktiseerde erotiek, van een ongeremd openbaar driftleven 
en promiscuïteit. Het is een beeld van het badhuis dat in alle vijf de themagroepen is 
terug te vinden, maar vooral in de thema´s vier en vijf: het ‘verbeelde’ badhuis (vooral 
binnen de historische letterkunde en de kunstgeschiedenis bestudeerd) en het bad-
huis als deel van een cultureel of politiek geheel. De discussie lijkt zich daarbij vooral 
te richten op twee vragen. De eerste vraag is, of het badhuis nu wel of niet een bordeel 
is, of misschien iets daartussenin, “à la fois maison de bains et maison de plaisir”,23 en 
of er nu wel of niet gemengd gebaad wordt.24 Met dat laatste kan men bedoelen dat 
er niet alleen sprake is van een gemengd badhuispubliek, maar ook dat mannen en 
vrouwen, vrouwen en vrouwen, mannen en mannen een badkuip deelden: een bad-
methode die als illustratief wordt gezien voor de erotische atmosfeer van het bad-
huis. De tweede vraag is die naar de betekenis voor het betoog van visuele primaire 
bronnen. Zo vindt Peter Schuster dat visuele badscènes geen weergave van de reali-
teit zijn en dat hun seksuele interpretatie “Projektionen der Phantasie der Kunstler” 
zijn. Voor Tuchen zijn afbeeldingen juist waardevolle bronnen, die kunnen dienen 
om “bestimmte Lebensumstände zu veranschauen”, waarbij die “Lebensumstände” 
zeker niet die van de prostitutie zijn. Maar Duerr, in debat met Elias, verklaart dat 
deze laatste een ernstige fout begaat bij het analyseren van badscènes als hij deze ziet 
als representatie van de werkelijkheid. Voor Duerr is het beeldmateriaal juist een 
“Bedeutungsraum” die de middeleeuwse betekeniswereld blootlegt. Een mening die 
gedeeld wordt door kunsthistorica Diana Wolfthal.25 Bij deze discussie over het ge-
bruik van beeldmateriaal als primaire bron gaat het niet zozeer om het badhuis zelf, 
maar vooral over het al dan niet aanwezige bordeelachtige karakter ervan. Het is een 
discussie met een sterk welles-nieteskarakter, waarbij de een ‘ja’ zegt, de ander ‘soms’ 
en weer een ander ‘ook’. Ontkenningen zoals die van Duerr, Schuster en Tuchen 
worden nauwelijks of niet in deze discussie betrokken.26 Hetzelfde lot delen nuan-
ceringen die wijzen op het bestaan van eerbare en niet-eerbare badhuizen, een essen-
tieel onderscheid dat bepalend is voor de sociale, economische en morele positie van 

23   Vanderkindere 1879 repr. 2011, 405.
24   Duerr 1988, 38.
25   Beeldmateriaal als primaire bron: Schuster 1992, 130; Tuchen 2003, 15; Duerr 1988, 36; ibidem 37; 

Wolfthal 2010, 2.
26   Het welles-nietes debat: Duerr 1988, 38; Schuster 1992, 131; Tuchen 2003, 34.
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het badhuis. Het is een onderscheidende factor waar Otis en ook Rossiaud op wij-
zen.27 Maar al deze kanttekeningen hebben geen enkele invloed op verloop van het 
discours, dat altijd leidt tot dezelfde conclusie: het badhuis is een bordeel:

Les bains sont, répétons-le, les centres d’une prostitution notoire et permanente, mais aussi 
des maisons de rendez-vous et des lieux de maquerellage.28

Met deze stelling stopt de discussie om later elders weer opnieuw en in verscheidene 
variaties op het thema te worden gevoerd met dezelfde argumenten en met dikwijls 
dezelfde secundaire en primaire referentiebronnen. Hetzelfde verschijnsel kunnen 
we zien bij de discussie over het badhuis als verondersteld sodomie-nest, waarbij het 
dan gaat dan over homoseksuele relaties tussen mannen en mannen, maar ook tussen 
vrouwen en vrouwen. Voor Diane Wolfthal is het bestaan van mannen- en vrouwen-
badhuizen aanleiding te stellen dat ze stimuli zijn voor homoseksuele praktijken. Een 
opvatting waarbij Marc Boone de kanttekening maakt dat deze “Tres fort et detes-
table criesme et pechié de zodomie” niet alleen voorkwam in “le taverne, l’étuve: les 
contours familiers du monde des marginaux,” maar ook bij de “grands de la terre.”29 
Maar de gedegen studie van Helmut Puff over sodomie geeft geen enkele aanwijzing 
in de richting van badhuizen of een speciale betekenis ervan in het sodomiecircuit. De 
auteurs zijn zich kennelijk niet van bewust van het feit dat men in de middeleeuwen 
met het begrip ‘sodomie’ zeker niet alleen homoseksuele praktijken bedoelde, maar 
daarmee een grote groep handelingen en concepten voor ogen had die niet speciaal 
met seks te maken hadden. We moeten daarbij denken aan woeker, verraad, majes-
teitsschennis, godsschennis en concepten als zuiverheid en etniciteit.30 De bindende 
factor tussen deze in onze ogen wat ongewone verzameling ondeugden is dat ze in het 
oog van de Kerk ‘onnatuurlijk’ zijn. Ze kunnen daarmee de perfectie van goddelijke 
ordening van de schepping verstoren, en dat is niets anders dan majesteitsschennis. 

Zo wordt steeds dezelfde boodschap afgegeven die gevisualiseerd wordt met 
steeds hetzelfde beeldmateriaal.31 Die boodschap is, dat het badhuis een bordeel is 
dat model staat voor de ‘erotische’, ‘ongeremde’, ‘promiscue’ middeleeuwse cultuur. 
Exemplarisch, zij het wat behoedzamer dan de meeste andere interpretaties, is de we-
tenschappelijke inleiding op de enige badhuistekst die de Middelnederlandse litera-
tuur kent, Die Stove van Jan van den Dale:

27   Otis 1985, 98; Rossiaud 2010, 106.
28   Rossiaud 1988, 23. Ook in zijn recente boek over prostitutie blijft dit standpunt gehandhaafd, Rossiaud 

2010, 106-109. Hij ziet hier over het hoofd dat herbergen, taveernen en alle plaatsen waar veel mensen 
bij elkaar zijn dikwijls eenzelfde ‘nevenfunctie’ hadden. Over de herberg als publieke ruimte: Tlusty 
2001, 158-182; Hell 2017.

29   Wolfthal 2010, 138- 137; Boone 1993, 14; ibidem 1996, 149.
30   Puff 2003, 79; 7.
31   De frequentie van het gebruik van deze afbeeldingen is zo groot, dat het ondoenlijk is er een overzicht 

van de geven. Voor een illustratief voorbeeld zie Dupont 1996 over prostitutie in Brugge in de periode 
1385-1515. Van de in totaal 32 illustraties laten er 13 een badhuis zien, terwijl ook het omslag een mini-
atuur van een badhuis heeft.
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Tot het bonte middeleeuwse vermakelijkheidsleven hoorden de openbare badhuizen of 
stoven, die in de late middeleeuwen nog vrij talrijk waren. De gelegenheid tot baden had 
dan echter weinig van een kleurig-bewogen moderne zwemkom. Omdoezeld door de fijne 
geuren van welriekend lavendelwater en vaak meegesleept door een zachte muziek, kon de 
bezoeker er, bij het donker glinsteren van een edelen dronk, zijn geluk even in een vochti-
gen blik meenen te lezen. Zoo kwam het dat de stoven over het algemeen in een verdacht 
licht stonden en soms in een adem genoemd werden met de bordelen.32

Illustratief voor de hardnekkigheid van de gewoonte om het badhuis te zien als een 
bordeel is een vijftiende-eeuwse miniatuur die overal te pas en te onpas gebruikt 
wordt om aan te tonen dat zelfbeheersing geen sterke middeleeuwse eigenschap is en 
het middeleeuwse openbare badhuisleven dus losbandig en promiscue is geweest.33 
Het is de ‘badscène’ uit een vijftiende-eeuws geïllustreerd handschrift, Faits et dits 
mémorables des Romains, de Franse vertaling van Facta et dicta memorabilia van Va-
lerius Maximus uit de eerste eeuw (afb. 2). Ik heb bij geen enkele publicatie waarin 
deze miniatuur wordt afgebeeld ooit enige verwijzing gezien naar het boek zelf en 
zijn context, laat staan naar de relatie van de miniatuur met de tekst waarbij ze staat. 
Ze wordt klakkeloos gebruikt, bij voorkeur in diepdruk, om de emotionaliteit en de 
bandeloosheid van de middeleeuwse mens in het badhuis te illustreren. Het lijkt wel 
of niemand zich realiseert dat het hoofse publiek voor wie en in wiens opdracht deze 
miniaturen gemaakt zijn er dan wel een heel beheerste vorm van bandeloosheid op 
na moet hebben gehouden.34 

De nadruk op dit al dan niet vermeende seksuele karakter van het badhuis heeft in 
de literatuur geleid tot wat Peter Schuster in zijn boek over Duitse bordelen tussen 
1350 en 1600 “[e]ine Legende die nicht vergehen will” noemt. Het blijkt een taaie le-
gende te zijn, die stevig verankerd is in de hedendaagse culturele verbeelding als het 
gaat om de manier waarop middeleeuwers menselijke relaties op het gebied van ‘lief-
de’ vorm en betekenis geven.35 Volgens Van Dale’s Groot Woordenboek der Neder-
landse Taal is een legende “enig verhaal dat op volksoverlevering berust”, of: “een 
complex van voorstellingen dat zich om sommige historische personen of gebeurte-
nissen tot een vaag omlijnd maar toch karakteristiek beeld in de geest van het nage-
slacht heeft gevormd”.36 Het is een interessante omschrijving, omdat deze de nadruk 

32   Degroote 1944, 27-28. 
33   Ik ben de geschiedenis van deze miniatuur in hedendaagse publicaties nagegaan. De eerste, sporadische 

versies ervan komen voor in zwart-wit in de negentiende eeuw. Het gebruik ervan stijgt explosief na de 
tweede druk van Huizinga’s Herfsttij. Hierin worden, na aandringen van de uitgever maar tegen de zin 
van Huizinga in, illustraties gebruikt die Huizinga zelf uitzoekt. De ‘badhuisscene’ is daar niet bij. Die 
is in een latere versie zonder Huizinga’s medeweten door een onbekende editeur toegevoegd en wel bij 
het hoofdstuk De stilering der liefde. Het heeft de miniatuur bijna onlosmakelijk verbonden met Hui-
zinga’s kleurrijke beschrijving van de middeleeuwse cultuur.

34   Ik kom op deze miniatuur en varianten ervan later nog uitgebreid terug.
35   Zie bijvoorbeeld Rossiaud 2010; Wolfthal 2010. Voor het Nederlandse taalgebied: Van Uytven 1998. 

Het internet lijkt voor de troepen uit te lopen: op Medievalists.net, gezien op 29-10-2013, is een afgewo-
gen overzicht te vinden van de middeleeuwse badcultuur en concepties van hygiëne, waarin de erotische 
aspecten zeker niet op de voorgrond treden.

36   Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Utrecht, 199913. Lemma “legende” en “karakteriseren.”

Van Dam Binnenwerk nw.indb   35 10-11-2020   18:09



36 1 het middeleeuwse badhuis als onderzoeksthema

niet zozeer legt op de mogelijk historische kern van de legende, maar op de construc-
tie van een complex van voorstellingen dat een ‘karakteristiek beeld’ van het verleden 
zou moeten geven. Het betekent dat dit complex van voorstellingen niet zozeer iets 
zegt over het verleden, maar veel meer over het heden, namelijk dat van “de geest van 
het nageslacht” die uit de primaire bronnen bepaalde elementen heeft geselecteerd. 
Zo is er een hedendaagse legende geschapen die veel eerder kenmerkend is voor de 
periode waarin ze tot stand kwam en voor kwesties die háár bezighielden, dan voor 
die van de geschiedenis die ze beschrijft.

1.7 Het badhuis als bordeel en de geschiedenis van een legende: een tijd-
gebonden mythe?

De periode die de legende Van het middeleeuwse badhuis dat een bordeel was heeft 
geschapen, is die van de achttiende en negentiende eeuw. Het is het tijdperk dat “de 
Middeleeuwen ontdekte”, een periode waarin er een einde komt aan “de wereld die 
in de middeleeuwen was ontstaan waardoor voor het eerst terugkijken op het tijdperk 
mogelijk was,” zoals Peter Raedts dat beschrijft. Het is een tijd waarin men op het 
verleden terugblikt met weemoed en verwondering: emoties die verbonden zijn met 
een gevoel van verlies, van verlangen naar iets wat verloren zou zijn gegaan.37 Het is 
echter ook een periode waarin men met pragmatisme vanuit een politieke achtergrond 
naar datzelfde verleden kijkt. Dat komt, omdat de samenleving geconfronteerd wordt 
met problemen met openbare hygiëne en met resten van middeleeuwse gilden en be-

37   Raedts 2011, 76; 98.

Afb. 2 Een ‘badhuis’. Illus-
tratie bij de ondeugd luxuria 
in het Vlaamse handschrift 
met Valerius Maximus Faits 
et dits memorables des Ro-
mains. Universitätsbiblio-
thek Leipzig, Rep. I 11b, II 
(1470). (Leihgabe Leipziger 
Stadtbibliothek).
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roepsgroepen, waaronder ook de badhuispachters en verpachters, die om een oplos-
sing vragen.38 Maar het is toch vooral een periode waarin men de cultuurgeschiede-
nis, gezien als de geschiedenis van de zeden en gewoonten in het algemeen, maar in 
het bijzonder die van het vaderland, ontdekt als onderzoeksthema.39 Deze geschiede-
nis wordt nu gebruikt om de eigen cultuur te zien als recentste en meest hoogstaande 
schakel van een historische “chaîne interrompue” waarvan het begin wordt gevon-
den in een ver verleden. Een verleden dat al naar gelang de nationaliteit, morele en/
of politieke invalshoek van de auteur, begint bij de natuurvolken, Grieken, Romei-
nen, Germanen of de Scandinavische volkeren.40 De bedoeling van deze terugblik op 
de geschiedenis is om de eigen periode beter te begrijpen41 en door de vergelijking de 
eigen vooruitgang te illustreren.42 Het is een periode waarin men voor dat wat men 
als kenmerkend voor de middeleeuwen ziet, geen andere woorden kan bedenken dan 
‘ongeremd’, ‘mateloos’ en ‘schaamteloos’; een levenshouding die, zo denkt men, de 
middeleeuwse cultuur in alle sociale, morele en lichamelijke opzichten karakteriseert. 
Men kan daar niets anders in zien dan een gebrek aan beschaving in vergelijking met 
het hoge goed van matigheid en een verinnerlijkt schaamtegevoel dat de eigen cultuur 
kenmerkt, zo vindt men. Het is een pre-Eliassaanse interpretatie van de cultuurge-
schiedenis, die later zou leiden tot een controverse tussen Norbert Elias en Hans Peter 
Duerr. De laatste zag het schaamtegevoel als een aangeboren menselijke eigenschap in 
plaats van een culturele verworvenheid, zoals Elias dat zag.43 

1.8 Het openbare badhuis als schouwtoneel in de geschiedenis van zeden en 
gewoonten

Voor Wilhelm Rudeck· (1873-1913) en voor veel van zijn tijdgenoten is de geschiede-
nis van de zeden en gewoonten vooral de geschiedenis van het seksuele leven als ex-
pressie van de moraal van een bepaalde tijd: “Onder openbare zeden versta ik de som 
van alle zeden van een bepaalde tijd, die te maken hebben met het seksuele leven,” zo 
stelt Rudeck. Alle instituties, alle uitingen van het culturele leven die de morele en dus 
seksuele opvattingen van hun tijd weerspiegelen, zijn in zijn ogen daarbij onderwerp 
van onderzoek. De historicus zal volgens hem daarbij moeten vaststellen in hoeverre 
die normen ook werkelijk algemeen aanvaard en gepraktiseerd werden, en of die in 
de onderzochte periode dan als onzedig werden gezien. Hetzelfde geldt voor de vraag 
of seksualiteit uit het openbare leven geweerd werd, werd gedoogd of gereguleerd. 
Het gaat daarbij “vanzelfsprekend” niet om de openbaarheid van de geslachtsdaad 

38   Roth 1792, 8; Girard 1832; Lappenberg 1861; Heffner 1864; Franklin, 1884.
39   Lecoy de la Marche 1880, 20.
40   Het verleden als argument: Rabutaux 1851, 2; Marcuse 1903, 10; Thijssen 1860, 74; Cabanès 1909, 3; Th-

ijssen 1860, 78; Heffner 1864, 73-96; Weinhold 1851, Iii.
41   Raedts 2011, 80.
42   Cabanès 1905, vi; Rudeck 1897, 1905, 504; Bloch 1907, 3.
43   Duerr 1988.
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zelf, maar om gedrag dat daar direct of indirect mee te maken heeft.44 De historicus, 
dat vindt Rudeck tenminste, zal hierbij “feiten moeten onderscheiden van pikante ge-
schiedenissen” en deze niet aanzien voor waardevolle getuigen van de menselijke ze-
dengeschiedenis. Alleen het materiaal dat de toets van die kritiek doorstaat, zo vindt 
hij, kan als bouwsteen dienen voor een pragmatische moraalwetenschap. Volgens 
hem zijn politieke, economische, dogmatische en esthetische momenten de belang-
rijkste factoren die invloed uitoefenen op de geschiedenis van de openbare zeden.45 
Het openbare gevoel voor schaamte en fatsoen heeft zich echter vooral ontwikkeld 
“uit kleine kiempunten”, een ontwikkeling waarbij de Kerk een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld. Dat deed ze door al vroeg het gezamenlijk baden tot zonde te verkla-
ren en het dus te verbieden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een samenleving waarvan 
Rudeck met tevredenheid vaststelt dat “we de aanblik van seksualiteit in het openbare 
leven ontwend zijn. Ons gevoel voor openbaar fatsoen is daar de vrucht van.”46 Het is 
aan de hand van de geschiedenis van het openbare badhuis dat deze ontwikkeling van 
het schaamtegevoel het best zichtbaar gemaakt kan worden:

Ein überaus anschauliches Bild für den Wandel des Begriffes der öffentlichen Sittlichkeit 
gibt die Geschichte der Bäder.47 

Rudecks boek over de geschiedenis van de openbare zedelijkheid begint dan ook met 
een 39 pagina’s tellend hoofdstuk over het Badewesen als toonbeeld van de openbare 
zeden in het dagelijks leven. Hij legt niet uit waarom het badhuiswezen zo’n uitgele-
zen illustratie voor die geschiedenis is, maar op grond van zijn boek is daar wel een 
idee van te krijgen. Voor hem is geschiedenis vooral de geschiedenis van de worste-
ling van veel van zijn tijdgenoten met gegevenheden als lichamelijkheid, naaktheid 
en intimiteit, die verbonden worden met seksualiteit en ontremming. En vanuit die 
optiek gezien is het badhuis inderdaad een uitgelezen demonstratiemodel. Er is im-
mers geen andere institutie te vinden waarin de confrontatie met de eigen naaktheid 
en die van anderen, soms ook van het andere geslacht, te vermijden is. Die confron-
tatie heeft bovendien plaats in de doorgaans kleine ruimte van het badhuis, waarin 
men gedurende langere tijd samen met anderen verblijft.48 Als je naaktheid, en ze-
ker openbare naaktheid, gelijkstelt met seksualiteit en je verbindt dat met warmte en 
water, maak je een combinatie waaraan sinds mensenheugenis regelende maar ook 
ontregelende effecten worden toegedicht die van medische, religieuze en/of more-

44   Rudeck 1905, 9; 4; 3.
45   Rudeck 1905, 32; ibidem 1905, 509. In een recensie van Rudecks boek kritiseert Durkheim de analyse 

van veranderingsfactoren die Rudeck als aparte zaken behandelt, terwijl ze in hun onderlinge samen-
hang bestudeerd hadden moeten worden. Verder is Durkheim het niet eens met de opvatting van Rude-
ck dat seksualiteit verdwenen zou zijn, ze is slechts “ondergedoken”. Durkheim, 1896/1897-1924/1925), 
2e Année (1897-1898), 310-313.

46   Rudeck 1905, 509.
47   Rudeck 1905, 4. Het openbare badhuis als thema in de zedengeschiedenis is nog in 1985 terug te vinden 

bijvoorbeeld in Van Emde Boas 1985, 98-101.
48   Die lange duur heeft te maken met opvattingen over de effecten van een bad op de fysiologie van het li-

chaam en de daaruit voortvloeiende badprocedure. Deze procedure kent een aantal noodzakelijke stap-
pen, die niet zonder gevolgen voor de gezondheid voortijdig af- of onderbroken kan worden. Ze hier-
voor het hoofdstuk Waarom gaat een mens in bad.
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le aard kunnen zijn. Het badhuis wordt dan bijna vanzelf een uitgelezen voorbeeld 
om ontwikkelingen in het gebrek aan schaamte en de grofheid van zeden zichtbaar 
te maken. Het aan het badhuis toegedichte seksuele karakter is daarmee een weer-
spiegeling van de worsteling die een bepaalde periode in de geschiedenis heeft met 
thema’s als lichamelijkheid, intimiteit, aanraking en seksualiteit. De mate van zelf-
beheersing van de baders dient daarbij dan als criterium voor hun morele niveau. In 
Rudecks ogen is het openbare badhuis een uitgelezen schouwtoneel om aan te tonen 
hoe hardnekkig en bijna onuitroeibaar de menselijke behoefte aan seksualiteit, na-
bijheid en warmte is. Het is een behoefte die hij, en velen in zijn tijd, zien als de be-
langrijkste oorzaak van onzede.

Niet alle cultuurgeschiedenissen uit de achttiende, negentiende en begin twintig-
ste eeuw waarin je een badhuis kunt vinden, leggen zoveel nadruk op de relatie bad-
huis-seksualiteit. Maar met uitzondering van studies die gilden en beroepsgroepen 
beschrijven, is het centrale thema in de meeste studies de ongebreideldheid van de 
middeleeuwse cultuur, of men deze nu met pure verachting beziet of met enige ver-
gevensgezindheid voor het jeugdige en onbezonnen karakter van de middeleeuwen.49 
De verschillen in interpretatie hebben vermoedelijk te maken met hoe men tegen zijn 
eigen tijd aankijkt: wie tevreden is met de gang van zaken, ziet die als een voltooiing 
van wat in de middeleeuwen begonnen is, en wie niet tevreden is, heeft het over het 
herstel van wat na de middeleeuwen verloren is gegaan.50 Voor auteurs en een pu-
bliek dat de aanblik van seksueel gedrag en vermeend controleverlies van welke aard 
dan ook ‘ontwend’ zijn, en door wie alles afgemeten wordt aan de mate van zelfbe-
heersing als het criterium voor zedelijkheid, fatsoen en moraal, lijkt de verbinding 
van ongebreideldheid met seksualiteit een ongemakkelijk verbond te zijn aangegaan. 
Men zoekt in het verleden de wortels van de als zo positief beoordeelde vooruitgang 
in het heden en komt daar alleen maar gedrag tegen dat botst met de eigen mores.51 

En dat wringt. Auteurs verklaren in hun voorwoord dat er moed voor nodig is om 
een boek over de middeleeuwse zeden en gewoonten te schrijven. Ze wapenen zich 
voor de effecten van hun harde boodschap, zoals Rudeck dat doet, waarschuwen hun 
lezers voor ongemakkelijke gevoelens bij het lezen of verpakken de harde boodschap 
in een hoopvol toekomstperspectief.52 Tegelijkertijd laten ze zien zelf ook moeite te 
hebben met de middeleeuwse, door hen als zo seksueel geïnterpreteerde gezamenlij-
ke en openbare naaktheid.53 En Rudeck lijkt wel opgelucht te zijn als hij kan consta-
teren dat het in de praktijk zo’n vaart niet schijnt te hebben gelopen:

Doch scheint in den eigentlichen Bädern der Gebrauch von Badekleidung das für uns so 
anstößig erscheinende gemeinschaftliche Baden gemildert zu haben.54

49   Fuchs 1904, 49; Lecoy de la Marche 1880, 379; Scherr 1860, 7.
50   Raedts 2011, 172.
51   Rudeck 1905, 504.
52   Over de moed om over middeleeuwse zeden te schrijven: Scherr 1860, vi.; Rudeck 1905, voorwoord op 

de tweede druk, zp.; Vanderkindere 1879, repr. 2011, 407 ; Hofdijk 1862, vierde deel, 87. 
53   Lersch 1863, 199.
54   Rudeck 1905, 29.
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Rudecks seksuele interpretatie van de naakte lichamen in badscènes zou een middel-
eeuwer niet hebben herkend, net zo min als de Eliassaanse term “onbevangenheid” 
als beschrijving van het reilen en zeilen in het badhuis en de constatering dat het 
in de middeleeuwen ontbroken zou hebben aan schaamte.55 Wat door middeleeu-
wers als volstrekt vanzelfsprekend wordt gevonden, lijkt ons bijna bizar en vreemd, 
“nous paraît bizarre”, zoals Vanderkindere opmerkt in zijn beschrijving van de gang 
van zaken in het badhuis. Een mooi voorbeeld daarvan is de geste van de hertog van 
Bourgondië, van wie Huizinga vertelt (en die hij citeert uit de kroniek van Chastel-
lain over de periode van bewind van deze hertog). De hertog geeft, als hij in Valenci-
ennes een Engels diplomatiek gezantschap verwacht, aan alle badhuizen in de stad de 
opdracht zich voor zijn rekening voor te bereiden op de ontvangst van zijn diploma-
tieke gasten en hun entourage. Hij eist daarbij met nadruk dat de badhuisbazen zijn 
gasten ook moeten “voorzien in alles wat tot werken van Venus behoort”. Een der-
gelijk gebaar zagen vele van zijn tijdgenoten zeker niet als een demonstratie van een 
promiscue of verwerpelijke levenshouding.56 De tekst en de context van het verslag 
van de kroniekschrijver Chastellain geven daar geen enkele aanwijzing voor. Het is 
een gebaar van ‘largesse’, een gebaar waarmee middeleeuwers vertrouwd zijn en dat 
ze ook verwachtten van politieke en morele leiders.57 Het is een gebaar met een grote 
politieke zeggingskracht dat een teken is van rijkdom (voor middeleeuwers een te-
ken van nobelheid), van zelfbewustzijn en macht. De opdracht van de hertog is een 
zet in een politiek spel met grote belangen en een demonstratie van een goed gevoel 
voor public relations. Maar hoe je seksualiteit en identiteit ook bekijkt, vanuit welk 
wereld- en maatschappijbeeld dan ook, “de werken van Venus” hadden en hebben 
nog steeds te maken met Eros. Een andere interpretatie is daar niet voor mogelijk, 
wat die ‘werken’ dan ook ingehouden mogen hebben. 

En de legende Van het badhuis dat een bordeel was? Voor de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw is dit badhuis niet alleen fenomeen, maar ook metafoor 
en vooral schouwtoneel voor de vermeende middeleeuwse losbandigheid en seksu-
aliteit. Het is in feite een projectie gebleken van negentiende- en begin twintigste-
eeuwse kwesties waar veel mensen in deze periode zich zorgen over maakten. De 
geschiedenis van de legende Van het badhuis dat een bordeel was is daarom vooral 
een vertelling die gaat over de negentiende-eeuwse notie van controleverlies, waarbij 
seksualiteit het kristallisatiepunt is en het ‘schaamtegevoel’, en de overheid moesten 
dienen als waakhond. Een vertelling die tot op de dag van vandaag nog steeds gretig 
wordt doorverteld, hoewel de samenleving, het mens- en wereldbeeld, de visie op 
seksualiteit en menselijke verhoudingen zeker niet meer dezelfde zijn. Dat roept de 
vraag op naar de aantrekkelijkheid van de legende voor onze tijd. 

55   Voor schaamte in de middeleeuwen zie bijvoorbeeld: Paster 1993. 
56   Huizinga 1999, 117. Huizinga verwijst hier naar: Chastellain, Chronique des choses de mon temps, IV, 165.
57   Chastellain (ca. 1405-1475) was kroniekschrijver en dichter.
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2 Het openbare badhuis als fenomeen in 
de middeleeuwse stad

2.1 Inleiding

De ontstaanshistorie van de middeleeuwse badcultuur en dus ook die van het open-
bare badhuis moet nog geschreven worden, net zoals de geschiedenis van zijn al dan 
niet vermeende ondergang. Zowel over het een als over het ander doen zo af en toe 
verhalen de ronde, die echter zelden onderbouwd zijn, omdat systematische bron-
ontsluiting nog nauwelijks heeft plaats gehad. Als gevolg daarvan is er maar weinig 
op grond waarvan we een samenhangend beeld kunnen krijgen over de geschiedenis 
van het openbare badhuis in stad of dorp, over de verspreiding, het gebruik en de in-
passing ervan in de samenleving. Ik zal in dit hoofdstuk proberen in dat beeld enige 
ordening aan te brengen. Ik ga dat doen door op basis van de bronnen het badhuis 
te laten zien als publieke voorziening en gezondheidscentrum avant la lettre, en als 
concrete factor in de stad. Ik zal ook een beeld geven van de badroutine waaraan de 
badhuisbezoekers zich onderwerpen, van het personeel en van hun werkzaamheden 
in het badhuis die deze badroutine mogelijk maken.

2.2 Waarom ‘het’ badhuis niet bestaat

Eén ding is in mijn bronnenverzameling overduidelijk en dat is, dat de verschei-
denheid en variatie van sporen van het badhuis in de geschiedenis in alle opzichten 
groot is. Te denken valt dan aan sporen van de traditie waarin het badhuis staat, van 
de periode en plaats van ontstaan, van de juridische inbedding, van bestuurs- en be-
heersvormen en van het gebruik ervan in het leven van alledag. Die variatie maakt 
dat het alleen al op grond daarvan niet mogelijk is één algemeen geldend beeld van 
het openbare badhuis en van zijn plaats in de samenleving te geven. Dat leidt tot de 
conclusie dat ‘het’ middeleeuwse openbare badhuis niet heeft bestaan. Want wat op 
de ene plek gedoogd wordt, zoals gemengd baden, blijkt dan in de andere plaats van-
zelfsprekend te zijn en in weer een andere, soms nabijgelegen plaats, streek of regio, 
verboden.1 Hetzelfde geldt voor de in publicaties dikwijls genoemde ‘oneerbaarheid’ 

1  Die grote verscheidenheid aan verschijningsvormen is een buitengewoon interessant fenomeen dat echter 
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van het badhuis en het badhuispersoneel.2 Het wordt nogal eens gezien als bewijs 
van de lage sociale en economische positie van het badhuis, en het wordt dan meest-
al gebruikt om de veronderstelde relatie badhuis-bordeel aan te tonen. Maar in de 
ene plaats kan die oneerbaarheid een feitelijk en geformaliseerd gegeven zijn, vastge-
legd in gilde- of broederschapsstatuten waarin bepaald wordt dat badhuisbazen, net 
als bijvoorbeeld wevers, geen lid mogen worden van een bepaalde broederschap of 
gilde.3 Elders kunnen badhuisbazen echter wél gilden vormen (met het daarbij be-
horende gezel-leerlingstelsel), kunnen zowel badhuisbezitters als uitbaters kapitaal-
krachtige en invloedrijke personen of instanties in hun gemeenschap zijn en kan het 
badhuis zozeer onderdeel zijn van de identiteit van de stad, dat het als embleem op-
genomen wordt in het stadswapen.4 (afb. 3) 

Het begrip ‘openbaar badhuis’ is vermoedelijk zowel voor gebruikers als bestuur-
ders en juristen een vloeiend begrip geweest, dat in verschijningsvorm en inbedding 
in de samenleving verscheidene varianten heeft gekend. Dat past helemaal in het 
beeld dat Jelle Haemers schetst van de middeleeuwse stedelijke publieke voorzie-
ningen, dat een groot aantal variaties laat zien. Openbare voorzieningen, waaron-
der badhuizen, kunnen bijvoorbeeld in openbaar ‘bezit’ (van de stad) zijn of niet, 
voor iedereen toegankelijk of alleen voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld wijkge-
noten), terwijl er ook combinaties en variaties hiervan mogelijk zijn.5 Het badhuis 
kan zo in de stad een voor vele stadsbewoners toegankelijke economische eenheid 
zijn waarvoor toegangsprijzen berekend worden en dat onder toezicht staat van de 
stedelijke overheden. Het badhuis kan, na toestemming van de grondheer die het al-
leenrecht heeft op de concessieverlening, in bezit zijn van de stad, van een of meer 
particulieren, zoals raadsheren, ministerialen, bisschoppen of kloosters, die ieder een 

buiten de reikwijdte van dit boek moet vallen. Mogelijk is de oorzaak van die verscheidenheid te zoeken 
in oude voorstedelijke rechtsstructuren en machtsverhoudingen. Van Bavel 2011, 6. 

2  Het middeleeuwse begrip ‘eerbaarheid’ is een rechtsbegrip dat iets zegt over iemands op rechten geba-
seerde maatschappelijke en juridische positie. In de middeleeuwen is het vooral verbonden met bezit dat 
voorwaarde was om bijvoorbeeld het burgerschap te verkrijgen. Zie Gail 1940, 53-54. Zie voor de sociale 
en economische positie van badhuisbazen en barbiers in Augsburg: Dieminger 1999, 76-103.

3  1251: Tallinn, Hähnel 1975, 292. 
4  De status van badhuiseigenaren: In 1487 verzochten de badhuisuitbaters in Breslau het stadsbestuur hun 

gildestatuten te verlenen, “ter verbetering van hun beroep en voor het aanzien van de stad.” Daarin zou 
moeten worden vastgelegd dat niemand een badhuis zou mogen houden die niet afstamde van eerbaar ge-
boren ouders. Dat was voorbehouden aan iemand die getrouwd was met een vrouw met eerbare ouders. 
Hij moet verder een goede naam hebben, in staat zijn zelf te kunnen scheren, ader te laten en koppen te 
zetten. Hij moet ook in staat zijn te voldoen aan de financiële plichten van het burgerschap, altijd eerbaar 
personeel in dienst te hebben en geen hoeren toe te laten. Hij moest bovendien bereid zijn de volle juridi-
sche verantwoordelijkheid voor zijn familie en personeel (gesinde) te dragen. Het stadsbestuur ging ak-
koord. Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens 1847, 126. En in 1299 is er in Brugge sprake van 
de burger (en dus eerbare) Jan van den Stove. Het is vermoedelijk dezelfde Jan van den Stove van wie in 
1292 als lid van de Poorterlijke Ruiterij verwacht wordt dat hij in geval van een heervaart een paard van 
30 lb (als waarde) gereed heeft staan. De Smet 1930, 492; 500.

5  Dat is wel relatief: het was alleen bestemd voor stedelingen met burgerrecht, terwijl er ook een ban op een 
badhuis kan liggen waarin aan omringende bewoners het bezoek aan een concurrerend badhuis verboden 
wordt. 1533 Raabs (D), Gail 1940, 51, n. 277; 1502 Tallinn, Hähnel 1975, 293; Voor een onderbouwing 
van die relativiteit: Haemers 2010.
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economisch deel ervan in bezit hebben en die dus ook delen in de inkomsten.6 Dat 
middeleeuwse Hollanders, ook al zijn ze ver van huis, zich goed bewust zijn van 
de economische aantrekkelijkheid van het bezit van een badhuis, blijkt uit een oor-
konde uit 1312, waarin aan het stadje Mehlsack (Pieni no, in het huidige Polen) een 
aantal privileges verleend wordt waaronder die van de helft van de cijns van het bad-
huis. Deze stad heeft een schout en dat is een zekere “fredericus civis quondam Hol-
landensis sculteciam et locationis officium in nostra civitate”. Deze Frederik is dus 
niet alleen schout, hij is ook locator, dat is een soort projectontwikkelaar bij ontgin-
ningsprojecten die in die periode een grote aantrekkingskracht hebben op velen die 
op zoek zijn naar avontuur of naar een beter leven. Onder hen zijn ook Hollandse 
‘landverhuizers’ die, zoals Frederik, in groten getale noordoostwaarts trekken. In 
deze oorkonde krijgen hij en zijn wettige nakomelingen “voor de eeuwigheid” de 
helft van de cijns van het badhuis in de stad. “Aliam vero partem census eiusdem stu-
be Balnearis dicto freed, sculteto et suis successoribus ex gracia speciali perpetuo con-
cedimus”, zo staat het in de oorkonde.7

6  Raadsheren: 1301 Rostock, Gail 1940, 35, n. 127: Leenmannen: 1405 Gent: Jan de Pape heeft verkocht aan 
Janne van Mulgavere een aantal renten waaronder die van een badstoof, die hij in leen heeft van Victor, 
de bastaard van Vlaanderen. Diericx 1814, 120, noot 1; Bisschoppen: 1370 Soissons: Simon, bisschop van 
Soissons verleent het badhuis dat bij de Bertin poort ligt aan de abdij. Grenier 1856, 119; Kloosters: Het 
Johanneskapittel in Hildesheim heeft aan het eind van de 13e en het begin van de 14e eeuw 3 openbare 
badhuizen in bezit, Gail 1940, 31, n. 89. Zie ook: Grenier 1856, 119.

7  Borchgrave 1865, 6-52. De oorkonde is weergegeven in Monumenta Historiae Warmiensis 1860, bd. I, 
282-284.

Afb. 3 Het stadswapen van 
Baden bij Wenen, Städ-
tisches Rollet-museum, 
Baden bij Wenen.(1480), 
Archiv. Urk. A7. Städti-
sches Rollet-museum. Het 
zegel is gebonden aan een 
charter uit 1718 waarin de 
stadsrechten herbevestigd 
worden van de stad Baden. 
In dit document zijn alle 
voorgaande stadsrechten 
vanaf 1459 vastgelegd.
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De eigenaar van een badhuis kan het in pacht uitgeven aan een badhuisbaas, of het 
zelf uitbaten, maar in al deze gevallen houdt de stad toezicht op het badhuis, bepaalt 
de toegangsprijzen, openingstijden en -dagen en de daarbij behorende gebruikers-
groepen: mannen, vrouwen of gemengd.8 Ze stelt kwaliteitseisen aan het onderhoud 
en het gebruik van het gebouw en de inventaris, maar ook aan het aantal personeels-
leden en het niveau ervan.9 Soms wordt er tegelijk met de badhuisconcessie een con-
cessie afgegeven voor een taveerne en/of een brouwerij, en soms mag een bordeel uit-
gebreid worden met een badhuis.10 Hoe vloeiend het begrip ‘openbaar badhuis’ in de 
praktijk is, wordt zichtbaar uit het multifunctionele gebruik van het badhuis dat de 
bronnen laten zien. Zo kan de warmte van de oven ook voor ander doelen gebruikt 
worden, zoals het drogen van vlas, maar ook voor het nemen van een zweetbad in de 
afkoelende oven van bakhuis of bakkerij, of in de warme ruimte daar vlak achter.11 
Daarnaast is er nog een aantal varianten te vinden, zoals de badhuisjes op de hofste-
den en de zelfstandige boerengemeenschappen die een eigen ‘dorpsbadhuis’ hebben. 
Het wordt door de gemeenschap voor eigen rekening gebouwd en onderhouden, en 
de baddiensten, zoals het stoken van de oven, zorgen voor voldoende brandstof en 
het schoonmaken, worden bij toerbeurt verricht.12 Ook menige particuliere woning 
of residentie heeft een eigen badgelegenheid, kloosters niet uitgezonderd.13 Deze 
laatste varianten zijn bedoeld voor gebruik door het eigen huishouden of familia. Ze 
komen daarom niet vaak voor in stedelijke documentaire bronnen, tenzij ze een be-
dreiging vormen voor het rendement van het stedelijke badhuis.14 Deze privé-bad-
voorzieningen brengen een geheel eigen groep aan associaties met zich mee die horen 
bij het nemen van een bad in een kleine, voor de ogen en oren van anderen relatief 
afgeschermde ruimte van het eigen huis en binnen het eigen huishouden, een groep 

8   Prijzen: 1420 Waldsee: “Item wenn ainer in das Bad gaut, der soll geben dem Bader ain Pfennig und sol 
man im ouch darumb wol pflegen; der aber richer ist, der mag vier Haller geben dem Bader, 1 Pfennig 
dem Riber, 1 Haller der Hieterin,” Fritz 2006, 21. Hähnel 1975, 122. Mogelijk is de prijs van een badbe-
zoek opgebouwd uit een basistarief (het “badgeld”) en een tarief voor extra diensten, zoals extra koppen 
zetten, de diensten van de masseuse en de bewaker van de eigendommen van de badgasten. Openingstij-
den: 1534 Konstanz: Hähnel 1975, 104. Openingsdagen: dat kon van af een dag per maandzijn, tot aan 
iedere dag behalve op zon- en feestdagen, zo bijvoorbeeld in 1587 Herrlingen in de Elzas: Hähnel 1975, 
112.

9   Kwaliteitseisen: 1375 Hamburg, Hähnel 1975, 252; 1471 Deventer, Overijsselsche almanak voor Oud-
heid en Letteren 1884, negende jrg. 1843, 188 en Moonen 1714, 57; 1470 Troyes: Vallet de Viriville 1816, 
124; zie ook De Meyer 1989, 59. 

10   Extra concessies aan het badhuis: Taveerne 1429 Bischofstein, Gail 1940, 26; 1433 Tallinn, Hähnel 1975, 
282.; Brouwerij: 1436 Halle, Saksen-Anhalt, Hähnel 1975, 224. Bordeel: 1469 Montpellier. De initiatief-
nemers wilden zo voorkomen dat de meisjes de badhuizen in de stad zouden bezoeken. Het was ze ken-
nelijk veel waard. Pastoret 1840, 181. 

11   Vlas: Hähnel 1975, 314-327; zweetbad achter oven: Martin 1906, 112.
12   Het gemeenschappelijke badhuis in boerengemeenschappen wordt door de gemeenschap voor eigen re-

kening gebouwd en onderhouden, en de baddiensten, zoals het stoken van de oven, het halen van brand-
stof, het schoonmaken van het badhuis worden bij toerbeurt verricht. Hähnel 1975, 56; zie ook: Bader 
1981, 116. 

13   Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Afschaffenburg 1865, 166. Zie ook Zappert 1859, 
42-48, De Jonge 2001. 

14   1502 Tallinn, Hähnel 1975, 293.
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die niet onder jurisdictie van het openbaar bestuur valt.15 Ze zijn niet het onderwerp 
van dit boek.

2.3 Een publieke voorziening

Het badhuis maakt deel uit van het weefsel en het levensritme van de stad.16 De stad 
als concreet fenomeen en als samenlevingsvorm is echter niet het resultaat van toe-
valligheden, maar de neerslag van een uitwisselingsproces dat zich tussen omgeving, 
bewoners en gebruikers afspeelt. Het is een spel van geven en nemen, waarin het gaat 
om wat er in het leven in de stad belangrijk wordt geacht en wie daarover het meeste 
recht op zeggenschap heeft. Het gaat in dit spel vooral om de vraag wat het bien com-
mun, het gemeyn oirbaer, het welzijn van de gemeenschap is, en hoe je dat het best in 
stand houdt en beschermt. Het is een kwestie van levensbelang, omdat het gemeyn 
oirbaer voor een gezonde stad een levensvoorwaarde is.17 Het is het fundament, de 
morele en politieke agenda van de middeleeuwse stedelijke gemeenschap. Het is ver-
ankerd in het recht op zelfbestuur en eigenrecht, dat door de grondheren als resul-
taat van onderhandelingen aan de stedelingen is toegekend. Deze politieke agenda 
kent een aantal kernthema’s, zoals het gemeenschappelijk voordeel (utilitas publica, 
gemeynen nutzen), de noodzakelijkheid (necessitas, notdurft), de met een eed beves-
tigde solidariteit (communio, Einung) en het aanzien (honor, ere). In de communica-
tie daarover gaat het om de vraag wie de grenzen en de vorm van dit gemeyn oirbaer 
bepaalt en handhaaft en om de vraag hoe, door en voor wie en waarmee dit algemeen 

15   Hähnel 1975, 30.
16   Deze paragraaf is geïnspireerd door Arnade, Howell en Simons 2002, 515; Howell 2000, 4-23 en Hae-

mers 2010, 204-225.
17   Over het gemeyn oirbaer bestaat een overweldigende hoeveelheid literatuur maar zie in het kader van 

dit boek vooral Lecuppre-Desjardin and Van Bruaene 2010.

Afb. 4 Gevelsteen badhuis 
Marseille, (c.1200-1299). 
Marseille, Collection Musée 
d’Histoire de Marseille, 
Photographie Chipault-So-
ligny. Musée d’Histoire de 
Marseille.
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welzijn het best gezekerd en beschermd kan worden.18 Het verloop van dit spel heeft 
geleid tot de ontwikkeling van een bont palet aan publieke voorzieningen en insti-
tuties die, niet zonder een oog op het eigen zielenheil en het eigen sociaal-economi-
sche belang, door de gemeenschap, individuen, groepen, leken of clerici, de stad en 
het stadsbestuur worden opgericht en in stand gehouden. Deze publieke diensten en 
voorzieningen moeten zorgen voor het welzijn, de eerbaarheid en de gezondheid van 
de stad en haar inwoners in fysiek, moreel en sociaal-economisch opzicht.19 Dat doen 
ze door de zorg voor de basisvoorzieningen en de regulering van (voedsel-) prijzen, 
door het bevorderen van de bloei van de economie en de handel (notdurft, de nood-
zakelijke levensvoorzieningen), door toe te zien op handhaving van de vrede en de 
eendracht, en op de bescherming en handhaving van ieders rechten (vrede en veilig-
heid), de zorg voor het morele niveau en de goede naam van de stad en haar burgers 
(waardigheid). Middeleeuwers zien het openbare badhuis als een van die basisvoor-
zieningen die moeten zorgen voor de gezondheid, het welzijn, van de gemeenschap:

Overigens worden onder het woord ‘ehafften’ ook bepaalde ‘rechten van verwerving (van 
inkomen)’ begrepen, die de gemeenschap ternauwernood kan missen. Voor de Beieren zijn 
dat er vier: “ehaffte’’ taveerne, smidse, molen en bad.20

We zien het badhuis hier als een van de voorzieningen die beschouwd worden als 
onmisbaar voor de gemeenschap, het is er pro emendacione civitatis, ob affluentiam 
populi.21 Het zou een vergissing zijn deze begrippen uitsluitend vanuit economisch 
perspectief zien, omdat ze in de middeleeuwse belevingswereld nauw verbonden zijn 
met de letterlijke, figuurlijke en morele gezondheid, de eerbaarheid (ere) van de ge-
meenschap.

2.4 Het badhuis: bron van zorg?

In publicaties wordt de indruk nogal eens gewekt dat het badhuis voor veel stads-
besturen een speciale bron van zorg was als het ging om de zedelijkheid en de open-
bare orde. Dat komt vooral, omdat primaire bronnen er nogal eens buiten hun con-
text worden geciteerd. Een zorgvuldige blik op de bronnen en hun context geeft 
een ander beeld. Badhuismaatregelen blijken dan zelden geïsoleerd voor te ko-
men, maar bijna altijd in samenhang met maatregelen en voorschriften voor het ge-

18   Het is een tweesnijdend zwaard gebleken. Naegle 2010, 55-70.
19   Jelle Haemers deelt de middeleeuwse publieke voorzieningen als volgt in: jurisprudentie en rechtsbe-

scherming, infrastructuur en gezondheidszorg en armenzorg. Haemers en Ryckbosch 2010, 203, 205-
206. Ook: Gail 1940, 58-60.

20   “Ceterum sub voce ‘ehafften’ etiam intelleguntur quaedam jura quaestuum, quibus communitas aegre 
carere potest, Bavariis sunt: quator: ehafft tafern, Schmied, Mül, bad.” Codex juris Bavarici antiqui a 
1346. In: Johannes Heumann 1747, 267. Deze bijzondere rechtspositie van een aantal beroepen wordt 
in 1553 afgeschaft. Lerchenfeld 1853, 247. Mijn dank ook aan Jan van Hoek voor de vertaling en de toe-
lichting op dat ingewikkelde begrip “ehafft”.

21   1308: Heilsberg, Hähnel 1975, 419; 1309: Provins, Bourquelot 1859, 278.
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bruik van de openbare ruimte en de voorzieningen en diensten daarin. De maat-
regelen kunnen betrekking hebben op brandbestrijding,22 op het schenden van de 
vrede op plaatsen waarvoor deze geldt (de kerk, het kerkplein, het kerkhof en ook 
het badhuis),23 op diefstal, of op de vermissing van eigendommen in (semi-) open-
bare ruimtes waarin mensen gewoon zijn hun spullen achter te laten, zoals herber-
gen, badhuizen en molens,24 op het ’s nachts verstoren van de orde en op het tegen-
gaan van illegale overnachtingen,25 op de verspreiding van besmettelijke ziekten,26 de 
watervoorziening,27 de openbare hygiëne,28 op de handhaving van de openbare orde 
in de stad in het algemeen, ’s nachts of op zon- en feestdagen,29 en op de openbare 
zedelijkheid.30 Het gaat dus in het bijzonder om díe publieke ruimtes en voorzienin-
gen die op grond van hun aard concentratiepunten zijn van mensen van binnen en 
van buiten de stad. Het zijn daarmee uitwisselingsgelegenheden bij uitstek van geld 
en goederen, van al dan niet politiek wenselijke informatie en van al dan niet fysieke, 
politieke en morele besmettingen: het zijn de markten en pleinen, taveernen, herber-
gen, theaters, bordelen, gilde- en broederschapshuizen, kerken en pleinen.31 In dit 
brede en gelaagde aanbod van openbare voorzieningen en ruimtes heeft het badhuis 
een speciale plaats. Dat komt, omdat het iets heeft wat de andere publieke voorzie-
ningen niet hebben, en dat is, dat de baders door de noodzakelijke langdurigheid van 
het badproces in de kleine en donkere ruimte van het badhuis als het ware voor lange 
tijd tot elkaar veroordeeld zijn.32 Het is een situatie die vraagt om de uitwisseling van 

22   Brandbestrijding: Veel stadsrechten bevatten ‘rampenplannen’ voor de bestrijding van brand: burgers en 
bepaalde beroepen die veel met water te maken hebben, moeten altijd emmers en touwen klaar hebben 
staan en het personeel was verplicht te helpen bij het bluswerk. 1365, Krakau, Hähnel 1975, 297; 1451, 
Danzig: ibidem, 270. 

23   Vredebreuk:1225 Tallinn (Stadrecht) “Quicumque alium inhonestaverit in cimiterio, in foro, in stupa, 
in privata, duplam mendabit”; Hähnel 1975, 290. Het was een rechtsregel die nog tot in 1614 bestaat in 
Justingen (Elzas): “welcher ainen frevel an dem andern in der kirchen, vor gericht oder vor der obrigkait 
oder deroselben amptleüten oder im bad oder beim balbierer oder arzt, desgleichen in der schmidten 
oder mihlin,” Hähnel 1975, 113; zie ook Gail 1940, 58-60.

24   Diefstal uit openbare ruimtes: 1330: Brussel, Belgisch museum voor de Nederlandsche Tael en Letter-
kunde, 7, 1843; 1573: Braunschweig, Hähnel 1975, 235. 

25   Ordeverstoring en overnachtingen: 1401 Dordrecht, Fruin 1882, 62. Het overnachtingsverbod wordt 
aangehaald als bewijs voor de relatie badhuis-prostitutie maar het kan evengoed te maken hebben met 
het zicht dat stadsbesturen wilden hebben op de aanwezigheid van ‘clandestiene’ inwoners, zoals po-
litieke of economische vluchtelingen of een maatregel ter bescherming van de klandizie van herbergen 
met een overnachtingsgelegenheid en/ of de bestrijding van nachtelijke overlast op een bepaalde plek in 
de stad.

26   Illegaal overnachten: 1565 Überlingen, Hähnel 1975, 107. 
27   Zorg voor watervoorzieningen: 1365 Krakau, Hähnel 1975, 297. 
28   Publieke hygiene: ca. 1350 Neurenberg, Hähnel 1975, 130; Praag 1331, ibidem 1975, 7.
29   Handhaving openbare orde in het algemeen: 1460 Keulen, Hähnel 1975, 196; ’s nachts: 1401 Dordrecht, 

Fruin 1882, 62, art. 183; op zon- en feestdagen: Gilliodts van Severen 1876, 373.
30   Openbare zedelijkheid: 1401 Dordrecht, Fruin 1882, 62. 
31   Het badhuis ontbreekt in het lijstje van “potentially dangerous places” dat Carole Rawcliffe geeft van 

contactpunten van mensen, terwijl het dat in de ogen van de stadsbewoners en het stadsbestuur wel is. 
Rawcliffe 2013, 228.

32   Die langdurigheid heeft te maken met effecten die men verwachtte van het nemen van een bad. Zie hier-
voor verderop. 

Van Dam Binnenwerk nw.indb   47 10-11-2020   18:09



48 2 het openbare badhuis als fenomeen in de middeleeuwse stad

van alles en nog wat: van verhalen, van informatie, van kennis en van ketterse, maar 
ook van politiek gevaarlijke ideeën en andere ‘besmettelijkheden’, zoals geruchten, 
roddels en ziektes.33 Bovendien zijn de badbezoekers in de duisternis en de water-
damp niet zo gauw herkenbaar en hebben ze ook nog eens hun kleren, herkennings-
tekens van hun sociale identiteit, achtergelaten in de kleedruimte van het badhuis. 
Het badhuis is zo een ideale gelegenheid om incognito onder te duiken en om als 
het nodig is via de achterdeur stilletjes te vertrekken.34 Het is zoals het spreekwoord 
zegt: als je goed op de hoogte wilt blijven van wat er in de stad speelt, ga dan naar 
het badhuis.35 Maar tegelijkertijd is er ook de boodschap van de talloze en populai-
re calendaria en gezondheidsregels die aan een ieder adviseren om voor het behoud 
van de gezondheid regelmatig het badhuis te bezoeken om een bad te nemen en zich 
te laten aderlaten, in ieder geval tweemaal per jaar: in het voorjaar en in het najaar.

2.5 Het materiële badhuis

Veel materiële sporen van het middeleeuwse badhuis zijn er niet. Wat we aan bouw-
resten hebben, dateert vooral uit de late vijftiende en zestiende eeuw.36 Dat heeft een 
paar oorzaken. Het traditionele idee dat middeleeuwers niet in bad gingen, heeft ge-
zorgd voor een blinde vlek bij onderzoekers in het algemeen en dus ook bij archeo-
logen en bouwhistorici. Daardoor worden bouwsporen niet begrepen of herkend als 
deel van een badvoorziening.37 Dat heeft bij het onderzoek naar de geschiedenis van 
de badcultuur een grote rol gespeeld, bij badvoorzieningen zowel in residenties als in 
de steden en op het platteland. Impliciet wordt daarmee immers bevestigd dat mid-
deleeuwers niet in bad gingen. Bij badhuizen speelt ook nog een rol dat de badoven, 
een van de meest kenmerkende bouwsporen van een badhuis, in een vergelijkbare 

33   Het badhuis als bron van informatie: Een anonieme auteur schrijft in De Navorscher van 1852 in een 
artikel over de traditie van Koppermaandag dat boekschrijvers als vanouds nauwe betrekkingen hebben 
met de kop- of bad stoven “want daar plachten zy, voor de badenden en de niet-badende lediggangers, 
hunne liedjens en romans voor te lezen en te debiteren, en de badstoof was meer in trek, naarmate men 
daar amusante voorlezingen hoorde en opdeed.” Anonieme auteur, De Navorscher, nr 2, (1852), 160. In 
een gedragsverordening voor badhuisbazen en barbiers stipuleert het stadsbestuur van Augsburg, dat 
badhuisbazen en barbiers verplicht zijn iedere gewonde die bij hen komt om zijn wonden te laten ver-
zorgen, te melden bij het stadsbestuur. Dieminger 1999, 57.

34   In Hamburg in 1385 ontving een zekere Tunneken van het stadsbestuur een vergoeding voor de moeite 
die hij had gedaan om een vrouw op te brengen die het badhuis was binnengevlucht: “Tunneken pro ex-
pensis cuisudam mulieris captive que fecit furtum in stupa”. Hähnel 1975, 252. Dan is er nog het vermoe-
delijke apocriefe verhaal van Rooms-koning Wenceslaus van Bohemen die een badhuis binnenvluchtte 
voor zijn vijanden in een politiek geschil en die door een badmaagd geholpen wordt te ontsnappen. Hij 
was deze badmaagd, zo wil het verhaal, voor eeuwig dankbaar en toonde die dankbaarheid door in 1400 
de Goldene Bulle, het boek met “grondwet” van het Heilige Roomse Rijk en zijn eigen Bijbel te laten 
versieren met honderden elegante badmaagden. De ‘koning in het badhuis’ is een topos in het corpus 
van badhuisverhalen. 

35   “In stoven, barbiershuysen ende muelenen verneemt met alle dingen.” Harrebomee 1858, CXL.
36   Tuchen 2000, 95.
37   Mesqui 2001, 8.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   48 10-11-2020   18:09



2.5 het materiële badhuis 49

vorm ook in gebruik was in de leer- en de textielindustrie, in potten- en tegelbak-
kerijen en drogerijen van hop en vlas en bij de warmluchtverwarmingssystemen in 
sommige gebouwen (kloosters, residenties).38 Andere factoren zijn de slijtgevoelig-
heid van het gebouw door de grote hitte, de hoeveelheid water en de vochtige war-
me lucht, en verder het hergebruik van het gebouw voor andere doelen.39 Al deze 
factoren hebben ertoe geleid, dat de ‘ontdekking’ van de bouwresten van badhuizen 
(en badfaciliteiten in/bij residenties) bij opgravingen dikwijls een toevalligheid is en 
plaatsvindt in het kader van een andere opgraving.40 Pas in de laatste helft van de vo-
rige eeuw is het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar badvoorzieningen 
in het kader van de Hausforschung vooral in Duitsland, maar ook in Frankrijk, op 
gang gekomen.41 Dat onderzoek heeft tot vruchtbare en soms verrassende resultaten 
geleid, die aanleiding geven het traditionele beeld van het badhuis als al dan niet ver-
kapt bordeel zo niet te herzien, dan toch op zijn minst te nuanceren.

Het is onmogelijk om ook maar bij benadering aantallen, dichtheid en versprei-
dingsgebied van openbare badhuizen voor Noordwest-Europa vast te stellen. Een 
telling uit het jaar 2000 voor het district Tübingen geeft de volgende verdeling: in 
kleine steden: één badhuis; in middelgrote steden: twee tot drie; en zes tot tien in 
grote steden zoals Ravensburg en Ulm. Werner Dieminger deed uitgebreid en sys-
tematisch onderzoek naar de gezondheidszorg in Augsburg tussen 1316 en 1806. 
Hij telde in 1501 op 911 inwoners één badhuisbaas of barbier, een verhouding die 
in de loop van de periode tot 1568 verschuift tot één op 1339. In de dertiende eeuw 
heeft Augsburg er vier, elf in de veertiende eeuw, negentien in de vijftiende eeuw. 
Het aantal loopt daarna terug tot er in de achttiende eeuw nog negen over zijn. Häh-
nels onderzoek naar het woord Stube in het Duitse taalgebied geeft daarvan een bre-
der gespreide indicatie, omdat zijn boek duizenden citaten uit bronnen bevat en een 
plaatsnamenlijst van 26 pagina’s. Het is niet doenlijk er de badhuisattestaties uit te 
filteren, maar het geeft wel enige indicatie van de omvang van het verschijnsel. In pu-
blicaties worden regelmatig aantallen genoemd, maar bij nadere analyse blijken deze 
dikwijls niet te berusten op systematisch documentair onderzoek en op kennis van 
de stedelijke middeleeuwse badcultuur. Daar speelt bovendien nog in mee dat, ver-
moedelijk als gevolg van sociaal-economische en politieke ontwikkelingen, het aan-
tal badhuizen per stad, dorp of regio kon veranderen. Bovendien wisselden badhui-

38   Vlas: Er zijn vele voorbeelden van een verbod van de stedelijke overheid op het drogen van vlas in bad-
huizen en privé-badhuisjes. Achtergrond is het brandgevaar en de concurrentievervalsing met de be-
drijfsmatige vlasdrogerijen. Hähnel 1975, 314-327. Warmluchtverwarmingssysteem: Wietrzichowski 
2008. Voor het verschil tussen de badhuisoven en die van de warmeluchtverwarming zie Tuchen 2001, 
58. Sommige badhuizen hebben tot aan de dag vandaag hun “gastelijkheids” horecakarakter behouden. 
Zo is het oude laat-middeleeuwse badhuis in Eberbach is nog steeds in gebruik als hotel en restaurant. 
Vetter 1990.

39   Dendermonde 1375, Dievenstraat, 59a: “Het huis van Elisabeth Lauwers, dienende voor badhuis.” De 
Vlaminck 1866, 59. 

40   Tuchen 2003, 11. Dat was ook het geval in het onderzoek naar de oude stadskern in Aalst: De Groote 
en Moens 2010, 122, dit is voor zover bekend de enige Nederlandstalige archeologische publicatie over 
een badhuis.

41   Tuchen 2000, 101-102. Dieminger 1999, 36; 48.
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zen regelmatig van naam en van eigenaar. Een extra complicerende factor is, dat het 
hier gaat om gebouwen waarvan ook het gebruik in de loop van de tijd kon wisselen, 
bijvoorbeeld van badhuis naar woonhuis en weer terug.42 Het enige wat op grond 
van de huidige beschikbare gegevens met zekerheid gezegd kan worden, is dat het 
openbare badhuis in de gehele Middeleeuwen een algemeen verspreid en aanvaard 
fenomeen was, waarbij er echter soms grote verschillen tussen verschillende plaatsen 
en regio’s te zien is.

2.6 Het badhuis: een middeleeuwse sauna

Er zijn niet veel middeleeuwers geweest die niet vertrouwd waren met het fenomeen 
openbaar badhuis, al is het maar op grond van de vele verhalen en anekdotes die er-
over in omloop waren. Hoewel in de huidige literatuur het middeleeuwse badbedrijf 
rijen badkuipen te zien geeft met daarin naakte koppels, die zo te zien bezig zijn met 
het liefdesspel, toch maakt archeologisch onderzoek het niet waarschijnlijk dat dit 
beeld overeenkomt met de doorsnee realiteit van toen.43 Het meeste archeologisch 
onderzoeksmateriaal is afkomstig uit Zuidwest-Duitsland. De onderzoeksresulta-
ten moeten daarom met enige voorzichtigheid benaderd worden, want het is immers 
heel goed mogelijk dat het in andere streken anders lag. Er is echter één kenmerk dat 
alle badhuizen in geheel Noordwest-Europa met elkaar delen, zowel in bouwplan, 
in badtechnologie als in aankleding en dat is, dat het boven alles een zweetbad is, dat 
veel gemeen heeft met de Finse sauna en de Russische banya.44 

Doorgaans is het badhuis, zoals zoveel gebouwen in de middeleeuwen, niet te on-
derscheiden van een gewoon woonhuis waarvan de benedenverdieping bestemd is 
voor bedrijfsmatige activiteiten. De bovenverdieping is dan dikwijls in gebruik als 
woon- en verblijfsruimte voor de badhuisbaas en zijn vrouw en kinderen, voor het 
(dikwijls inwonende) personeel, en soms is het ook in gebruik als rustruimte voor 
de badgasten.45 Sommige badhuizen, bijvoorbeeld in de kuuroorden maar ook wel 
elders, hebben ook nog een herbergfunctie. Hiervoor kan dan de bovenverdieping 

42   Boone, Dumon en Reusens 1981, 170, tabel XXX. 
43   Deze paragraaf is voor het grootste deel gebaseerd op Duits archeologisch onderzoek, vooral dat van 

Birgit Tuchen 2003. Tuchen onderzocht 21 badhuizen in Zuidwest-Duitsland. 
44   Hähnel 1975, 347.
45   Den Briel, 1346, “Ende so wat manne of wijf in der stove te bedden gingen bi nache der stoven niet en 

behoorden […]. De middeleeuwse keuren der stad Brielle,” OVR II, 2, 27. De rekening van het badhuis 
is Breda heeft een post “Item noch II ghelaze boven dair de meyssens slapen,” Hermans 1845, 575. Een 
bijna schokkende illustratie van het feit dat er ook kinderen in de badhuizen woonden, is te vinden in de 
‘Ordonnances des échevins d’Ypres, concernant le rapt’ (1422) in I.L.A. Diegeric 1856, 301. Hierin wordt 
bepaald dat als iemand met “kinderen woonenden in cabaretten of in stoven”, of zij daar nu met vader of 
moeder wonen, of met een of andere voogd of familievriend (friend) die een stoof of een cabaret houdt 
[…] “vleesschelic gheselscip hadde” dat dat beschouwd zal worden als “ontissinghe” (verleiding, scha-
king) dat gelijkgesteld wordt met ontvoering. Er blijkt kennelijk ook een soort ‘ontvoeringsindustrie’ 
te bestaan, omdat de tekst spreekt van “tusschengers, makelaers, of makeligghen”, die ook beschouwd 
worden als “ontissers”. Voor zowel de “ontisser” zelf als de makelaar gold een straf van 50 pond en ze-
ven jaar verbanning.
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worden gebruikt of een naastgelegen gebouw.46 De meeste badhuizen liggen, dik-
wijls samen met andere bebouwing voor beroepen die water nodig hebben, dicht bij 
stromend water. Ze bevinden zich dan bij voorkeur stroomopwaarts van nederzet-
tingen, in verband met de behoefte aan schoon water. Badhuizen zijn daarom dik-
wijls te vinden aan de rand van de stad waar het water nog schoon is en in de buurt 
van de stadspoort, mede in verband met het risico van brand.47 Waar de tot op heden 
gelokaliseerde badhuizen nu in de binnenstad lijken te liggen, gaat het daarbij dik-
wijls om de zone net buiten de oude stichtingskern van de stad. In oppervlakte vari-
eren de 21 door Tuchen onderzochte badhuizen van 107 m2 tot 337 m2.48 

Een zweetbadhuis moet in ieder geval ruimte kunnen bieden aan de volgende han-
delingen: het zweetbad zelf, en de voorbereidende en afsluitende handelingen die 
deel uitmaken van het badproces (lichaam reinigen voor het bad begint, afspoelen na 
het bad, de medisch voorgeschreven en daarom functionele rustperiode na het bad). 
Het moet, als het enigszins kan, ook een ruimte hebben voor allerlei lichaamsverzor-
gende handelingen zoals massage, nagels knippen, haren wassen, knippen en sche-
ren; voor aderlaten en koppen zetten; en voor het opbergen en bewaren van kleding. 

Het basismodel van een badhuis dat in de meeste onderzochte (Duitse) platte-
gronden terug te vinden is, heeft tenminste twee ruimtes, maar meestal drie (afb. 5). 
De eerste is de entree, die dikwijls ook gebruikt wordt als omkleedruimte en be-
waarplaats voor de eigendommen van de baders. Ze kan afhankelijk van de overige 
beschikbare ruimte ook gebruikt worden als rustruimte en als voorbad, waarin de 
voorbereidende en afsluitende handelingen van het bad kunnen plaatsvinden. Deze 
ruimte bevindt zich altijd in een aan de oven aanpalende ruimte, zodat er geprofi-
teerd kan worden van de warmte van de oven. Ingemetseld in de ovenmuur is de 
grote warmwaterketel. De tweede en grootste ruimte is die van de badruimte zelf. 
Veel badhuizen hebben er maar één, maar andere ook wel twee: een mannenbad en 
een vrouwenbad of, wat ook wel voorkwam, een aparte ruimte voor het zweetbad en 
één voor het nemen van kuipbaden. Als er maar één badruimte beschikbaar is, dan 
is er vermoedelijk sprake van vastgestelde badperioden voor mannen en voor vrou-

46   Zie bijvoorbeeld de uitgebreide documentatie over het “Wildbad” in Castell (Beieren) dat in bedrijf was 
van 1399-1678 in: Tuchen 2003, Katalog A, 160-178; zie ook: Tallinn 1433, Hähnel, 1975, 282. Het is 
mogelijk een aanleiding geweest voor het Nederlandse spreekwoord “voor stove achter bordeel hou-
den,” Mehring 1914, 99-130.

47   Schoon water: voor Zuidwest-Duitsland: Tuchen 2000, 100-101; voor de steden aan de zuidwestelijke 
Duitse Oostzeekust: Bulach, 2006; voor de Lage Landen: Deligne 2002. Brand: Brugge 1482: “Item up 
den 18den dach in September, anno 82, dat was up den zelven dach, die een groot mescchief van bran-
de ten vijf houcke, by Sint Gílliskerke, alderneast den Stove, geheeten int Valckenhaes”; Brugge 1486: 
”Item up den 30sten dach in Meye, anno 86, doe zo was groot messchief, verdriet ende schade van 
brande, by der cappelle van Jerusalem, in den Muelenmeersch, ende dezen grooten brand quam huuter 
Roodestrate, uyt eenen huyse, dat men heet in de Roose, ende es een stove: ende van dezen voorzey-
den brande, quam schade van hondert ende 68 huusen. God wilder ons voord of beschermen. Amen”; 
Brugge 1487: “Item up den 29sten dach in Maerte, anno 87, doe was groot messchief van brande bin der 
stede van Brugghe, in Groenynge, by eene stove geheeten in den Pelegerim,” Carton 1859, 149. Ik heb 
hier de digitale uitgave van de DBNL uit 2009 gebruikt, de paginering is vanaf de DBNL-tekst.

48   Voor een overzicht van de onderzoeksresultaten met plattegronden, fotomateriaal en bouwrekeningen, 
zie Tuchen 2003, Katalogus A, 148-297. 
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Afb. 5 Plattegrond benedenverdieping badhuis 
van Kronan, Rosenau 1; reconstructie J. Cramer 
(Cramer, 1988), pp. 230. Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege.

Afb. 6 Johannes 
Cramer: Hand-
werkerhäuser im 
Mittelalter – Zur 
Abhängigkeit von 
Hausform und 
Beruf. In: Haus-
bau im Mittelalter 
(Jahrbuch für 
Hausforschung 
33). Bad Winds-
heim 33, 1983, 
183-212, afb. 205).
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wen. De eigenlijke badruimtes in Tuchens onderzoek variëren in oppervlak van 40 
m2 voor de kleinste tot 116 m2 voor de grootste. 

Dat zijn geen oppervlaktes waar je makkelijk een hele rij badkuipen, zoals je die 
op bepaalde miniaturen wel ziet, in kwijt kunt. Zeker niet als er ook nog ruimte moet 
zijn voor de oven, de zweetbanken, waterbakken en -ketels, en er ook nog voldoende 
loopruimte en zitruimte moet zijn voor de badgasten en het badpersoneel (afb. 6). 
Het voorbad kan daar nauwelijks genoeg ruimte voor geboden hebben: Tuchen geeft 
voor deze ruimte vloeroppervlaktes tussen de 21 en 60 m2. De bovenverdieping van 
het gebouw lijkt voor een bad in een badkuip ook geen geschikte plek, alleen al om 
praktische redenen, zoals de aan- en afvoer van water. Bovendien is een bad in een 
badkuip vergeleken met een stoombad duurder, en het was daarom waarschijnlijk 
eerder uitzondering dan regel.49 Maar mogelijk stuiten we hier op een van die ver-
schillen in badhuiscultuur waarvan eerder sprake was.

2.7 In het badhuis

Het markantste onderdeel van het gebouw is de oven (afb. 7, afb. 8, afb. 9). Hij is, als 
je afgaat op de vele afbeeldingen in de literatuur en de beeldende kunst, bijna iconisch 
voor het Noordwest-Europese middeleeuwse openbare badhuis.

De oven kan een oppervlakte hebben van 1.70 x 1.70 m en een wanddikte van 40 
cm tot wel 0.90 x 1.20 m voor een badruimte van 4.40 x 3.50 m2.50 Hij bevindt zich in 
het midden van het gebouw, waardoor hij ook de andere ruimtes kan verwarmen en 
van warm water voorzien. Afhankelijk van de door de stad vastgestelde openingstij-
den van het badhuis wordt de oven een aantal keren per week gestookt. 

Twee van de ruimtes die de plattegronden en doorsnedes laten zien, komen ook 
dikwijls terug op de vele afbeeldingen die iets laten zien van het badhuisleven. Het 
zijn de badruimte zelf en de ‘behandelruimte’. De verschillende activiteiten die bij 
deze ruimtes horen, zullen echter dikwijls door elkaar hebben gelopen. Dat zal afge-
hangen hebben van de plaatselijke situatie, de omvang van het badhuis en de drukte 
op een bepaald moment. 

In de oudere badhuizen hebben plafond en wanden meestal een houten betimme-
ring. In jongere versies van het gebouw is de betimmering vervangen door duurdere 
gewelven die minder gevoelig zijn voor vocht en dus een langere levenduur hebben 
(afb.11 en afb.12). Condens kan in deze constructie dan langs de muren naar bene-
den lopen; een goot in de vloer zorgt voor de afvoer van overtollig water.51 De ramen 
die je ook op veel afbeeldingen ziet, zijn klein. Dat is vooral om de warmte binnen te 

49   Het ‘samen een badkuip delen’ dat zo tot de hedendaagse erotische verbeelding spreekt, zou ook wel 
eens economische gronden kunnen hebben: warm water is immers duur, dus waarom het maar door een 
persoon laten gebruiken of weggooien, als het nóg een keer door een ander gebruikt kan worden?

50   De vorm en de omvang van de in Aalst blootgelegde badhuisovens wijkt hiervan af. Zie De Groote en 
Moens, 2010.

51   Tuchen 2001, 60.
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houden; erg licht zal het in een badhuis dan ook niet geweest zijn. 
Van de andere ruimtes in het badhuis krijgen we een beeld in ‘Der Bader’ in Hans 

Sachs, Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden, Frankfurt a. M. (1568) 
(afb. 13). We zien de tegelkachel, de verschillende waterkuipen, de zitbank en ach-
terin tegen de muur een plank met daarop onder andere een spons. We zien ook dat 
de gang naar het badhuis een familieaangelegenheid kan zijn: de hele familie is naar 
het badhuis gegaan, met kleine kinderen en al. De moeder maakt van de gelegen-
heid gebruik om het haar van een van de kinderen te wassen en het kleinste kind zit 

Afb. 7 Eberbach, Untere Badstraße, 26-28 
(Das Alte Badhaus) na de restauratie, nu een 
deel van de eetzaal in het restaurant. 

Afb. 8 De oven ingang van het badhuis 
in Eberbach. Vetter, Das Alte Badhaus, 
(Heidelberg 1990) 93. Foto Pajo Bremberger, 
Eberbach.

Afb. 9 Het opstoken van de oven. Thomas 
Murner, Ganz andechtig geistliche Ba-
denfart, (1516). Leerdicht nr. 3, “Das Bad 
wermen.” Staatsbibliothek zu Berlin, sign: 
an:Yg 6435.
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voor de veiligheid vastgebonden in zijn eigen badkuipje. Ondertussen zet de bad-
baas laatkoppen op de ruggen van de ouders, die de speciaal voor het badhuisbezoek 
bestemde strohoeden dragen die op zoveel afbeeldingen te zien zijn. Ze zijn bedoeld 
om te voorkomen dat de hersenen, die van nature toch al koud zijn, nog verder zul-

Afb. 10 Het Vrouwenbad 
van Albrecht Dürer, 1496. 
Kunsthalle Bremen, inv.nr. 
Kl.2. Duidelijk te zien zijn 
de houten betimmering van 
de wanden en de vloer, te-
gen de achterwand de oven 
en de warmwaterketel.

Afb. 11 Gewelf en vloer van de badruimte 
gezien vanuit het westen. Rechtsonder de 
afvoergoot voor het afvalwater. Wangen i. A. 
Badstubengässle 1. Foto: Landesdenkmalamt 
Baden Württemberg. In: Tuchen 2003, afb. 
118, 290. 

Afb.12 De gerestaureerde badruimte van het 
met Wangen vergelijkbare Alte Badhaus in 
Eberbach, nu in gebruik als restaurant. Foto 
Advertising Circus Mainz.
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len afkoelen, met mogelijk ziektes tot gevolg. Geen van de volwassenen is echt naakt: 
de vrouw draagt een z.g. ‘badschort’ dat alleen haar voorkant bedekt en de mannen 
dragen een soort slip die met strikjes aan de zijkant omgebonden is, de bruoch, die je 
mannen op veel afbeeldingen in het badhuis ziet dragen.52 

2.8 Gezondheidscentrum avant la lettre

Gezondheidscentra als onderdeel van de publieke gezondheidszorg zijn tegenwoor-
dig in bijna ieder dorp of stad te vinden. Ze zijn het hart van de sociaal-medische 
zorg in de wijk of gemeente en ze bieden een breed scala aan laagdrempelige diensten, 
zoals een op de behoeften van de wijk afgestemd aanbod aan sociaal-hygiënische en 
medische zorg, van allerlei vormen van preventie en voorlichting tot en met door-
verwijzing naar medisch specialisten. Het gezondheidscentrum is zó’n algemeen ver-
trouwde aanwezigheid op de markt van de publieke gezondheidszorg, dat we verge-
ten dat het een recente ontwikkeling is. De eerste gezondheidscentra ontstonden pas 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn nu dus nog niet eens een halve eeuw 
oud. Ze worden gezien als een echte vernieuwing in het aanbod aan medische voor-
zieningen en een verrijking van het sociaal-medische leefklimaat in de wijken waar 
ze zijn gevestigd. Een verwijzing naar een mogelijke middeleeuwse voorganger, mo-
del of inspiratiebron ben ik nog nergens tegengekomen, en ook de recente interesse 
voor de middeleeuwse publieke instituties en ‘public health’ lijkt tot nu weinig oog 

52   Over de bruoch: Jaritz 1992. 

Afb. 13 Hans Sachs, Der Bader, Eygentli-
che Beschreibung Aller Stände auff Erden, 
Frankfurt a. M. (1568). Bayerische Staats-
bibliothek München Res/4 P.o. germ. 176, 
image nr. 00117.

Der Bader

Wolher ins Bad Reich und Arm/
Das ist jetzund geheitzet warm/
Mit wolgemachter Laug man euch wescht/
Denn auf die Oberbanck euch setzt/
Erschwitzt/ denn werdt ir zwagn und 
gribn/
Mit Lassn das ubrig Blut außtriebn/
Denn mit den Wannenbad erfreuwt/
Darnach geschorn und abgefleht […]
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te hebben voor het openbare badhuis als publieke institutie en als onderdeel van de 
stedelijke gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.53 

Dat is niet terecht, omdat het een laagdrempelige, openbare gezondheidszorg-
voorziening was die, net als het hedendaagse gezondheidscentrum, deel uitmaakt 
van een stelsel faciliteiten en voorzieningen die gericht waren op de gezondheid 
van de gemeenschap.54 En net als bij de andere publieke instituties die dienen om te 
voorzien in de noodzakelijkheden van het bestaan, zoals de molen, de bakkerij en de 
markt, voerde het stadbestuur bij het openbare badhuis een prijsbeleid dat het be-
taalbaar moest houden voor velen. Het staat bijvoorbeeld de badhuispachter toe om 
in slechte tijden als er te weinig inkomsten zijn, zoals bij een epidemie of bij brand-
stofschaarste, op minder dagen dan overeengekomen in het pachtcontract het bad-
huis open te stellen, of het verlaagde tijdelijk de pachtsom.55 Wij rekenen de sauna 
of de spa met hun massages, de huid-, haar- en nagelverzorging, en het relaxen met 
een drankje ter afsluiting van het bezoek, zeker niet onder de noodzakelijke open-
bare gezondheidsvoorzieningen. Voor veel middeleeuwers was dat anders, omdat in 
de middeleeuwse opvatting iemands gezondheid onder andere aan de huid was af te 
lezen. Dat komt, omdat huidproblemen (jeuk, zweren, zwellingen, verkleuringen, 
haaruitval), een van de meest voorkomende groepen middeleeuwse ziektes en kwa-
len, gezien werden als signalen van een verstoord humoraal evenwicht. De behan-
deling daarvan door middel van een bad, is het eerste en meest gebruikte effectieve 
hulpmiddel om verstoringen van die huishouding bij te sturen.

Dat het bad voor grote bevolkingsgroepen een belangrijke rol speelt, laten de vele 
gezondheidsleren en kalendaria met badvoorschriften, zowel in het Latijn als in de 
volkstaal, zien. Dat belang ligt niet alleen op het terrein van de gezondheid van het 
lichaam, maar zeker ook op dat van de ziel. Het is een belang dat het badhuis deelt 
met andere openbare voorzieningen die zich bezighouden met de armen- en zieken-
zorg en de zorg voor de gevangenen. Die zorg is ingegeven door de zeven lichame-
lijke en geestelijke werken der barmhartigheid, die voor iedere goede Christen de 
leidraad van het leven moesten zijn. Door hiervoor geld beschikbaar te stellen, of 
door bepaalde diensten te verrichten, kon je aflaten verdienen waarmee je een kor-
ter verblijf en troost voor de zielen (ook de eigen ziel) in het vagevuur kon bewerk-
stelligen. Ook het badhuis kon daarvoor gebruikt worden door het stichten van een 
‘zielenbad’. Het was een gift waarmee armen en zieken gratis naar het badhuis kon-

53   Wel voor de hospitalen en de armenzorg, zie bijvoorbeeld Haemers 2010; Coomans en Geltner 2013, 
53-82; Dumas 2015 en Rawcliffe 2013. 

54   In 1544 trokken de keurmeesters van de wijk het Sand in Würzburg bij het stadsbestuur aan de alarmbel, 
omdat het badhuis Zum Gulden daar “op instorten” stond. De badhuisbaas was van plan het te verko-
pen, omdat hij geen geld genoeg had om een nieuw te bouwen. De kwartiermeesters waren bang dat het 
badhuis na de verkoop gebruikt zou gaan worden voor andere doeleinden. Dat zou zeer ten nadele zijn 
van “de gehele buurschap en de wijk”, zo argumenteerden ze en sluiting moest voorkomen worden. Ze 
zijn daarom bereid zelf het badhuis te kopen en de nieuwbouw te financieren uit de inkomsten van de 
wijk zelf. De argumenten van de kwartiermeesters vonden kennelijk gehoor bij het stadsbestuur en het 
badhuis werd ook daadwerkelijk gebouwd. Hähnel 1975, 139.

55   Verlaging pachtsommen: 1622 Neurenberg, Hähnel 1975, 131; 1461 Gent, Diericx 1814, 7-8.
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den gaan en tegelijkertijd de zielen “desto schneller aus dem Fegfewer wurden erlößt 
worden und in dem Himmel kommen”, zo omschrijft een weldoener zijn argument 
om een zielenbad of balneum animarum te stichten.56 Er zijn veel oorkonden over-
geleverd waarin sprake is van een dergelijk zielenbad. Voor een bepaald bedrag, of 
van de renten van een of ander goed, moeten “voor eeuwig” de armen van de stad of 
de zieken in het hospitaal op vaste tijden gratis een bad kunnen nemen, natuurlijk 
wel “in ordentlichen Badestuben”, en daarbij ook een pot bier en brood kunnen krij-
gen.57 Maar er is ook een relatie tussen het bad/baden en het thema van de nederig-
heid. Er bestaan veel anekdotes over bisschoppen en heiligen die boete wilden doen 
voor hun zonden en daarvoor het nederige baden der armen en zieken kiezen. Een 
voorbeeld daarvan was bisschop Ansfried van Utrecht (d. 1010) die in hoogst eigen 

56   In 1762 beschrijft een anonieme auteur het ontstaan van deze balneum animarum in Altes aus allen 
Theilen der Geschichte, oder Alte Urkunden, alte Briefe, und Nachrichten von alten Büchern mit An-
merkungen (1762), 555-568. Het was, in ieder geval in Saksen, een wijd verspreid gebruik dat ook na de 
Reformatie bleef bestaan. Zie ook: Von Melle 1710, waarin een lange lijst van dergelijke zielenbaden ge-
geven wordt. Jacob von Melle (1659-1743) was een Duitse Evangelische theoloog, polyhistor en schrij-
ver. Zie ook: Martin 1906, 189-194. 

57   Hamburg 1390, Hähnel 1975, 253; Hamburg 1391, ibidem, 253; Martin 1906, 70; 189-194. 

Afb. 14 De heilige Elisabeth 
van Thüringen als zieken-
verzorgster. Altaarstuk 
in de St. Aegidiuskerk in 
Bardejov, eind 15e eeuw. In: 
Gabriel Drobniak, Alexan-
der Jiroušek, Basilika sv. 
Egídia Bardejove. Die St. 
Ägidien-Kirche in Bardejov 
(1998) 78. 
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persoon naar de Rijn ging om water te halen voor het bad van een lepralijder. Hij 
maakte het zelf warm, deed het in de kuip, waste daarin een lepralijder en legde hem 
daarna in zijn eigen bed om te slapen.58 Hij trad daarmee in de traditie waarin onder 
andere koningin Radegunde hem was voorgegaan, en waarin bijvoorbeeld de heilige 
Elisabeth van Thüringen hem volgde (afb. 14). 59

2.9 De badroutine

Centraal in het gevarieerde aanbod aan diensten dat het badhuis zijn gasten te bie-
den heeft, staat de badroutine. De bader moet hierin een aantal fasen, ieder met een 
bepaalde duur, in de juiste volgorde doorlopen, wil het bad zijn gewenste effect heb-
ben. Afwijken hiervan, zoals het overslaan van een fase of het onderbreken van het 
proces, heeft een tegenovergesteld effect en kan de bader in gevaar brengen. De con-
tinuïteit van het badproces is zó belangrijk, dat het zelfs kan dienen als argument om 
te ontkomen aan aanhouding door de schout. Als deze iemand wilde aanhouden die 
aan het baden was, moest hij wachten totdat de verdachte zijn badproces had afge-
rond.60 Het scenario van deze routine vloeit voort uit de opvattingen over het func-
tioneren van het lichaam, over noties van vuil en schoon en de effecten van een bad 
op het lichaam. Deze opvattingen zijn ontleend aan de klassieke geneeskunde, maar 
ze hebben zeker ook wortels in de Noordwest-Europese en Slavische zweetbadcul-
tuur.61 Veel middeleeuwers zullen de spelregels van deze routine van huis uit hebben 
meegekregen via de huis-, tuin- en keukengeneeskunde. Bij weer anderen zal ze in-
gegeven zijn door het grote aantal medische en semi-medische teksten die in omloop 
waren, zoals het Regimen sanitatis en de vele kalendaria die bijna allemaal badvoor-
schriften bevatten.62 Zij beschrijven soms heel beknopt, soms heel uitgebreid, de vele 
manieren die er zijn om een bad te nemen en er een samen te stellen. 

Badvoorschriften kunnen richtlijnen en recepten geven voor de meest geschikte 
of juist ongeschikte perioden voor een bad, zoals het seizoen, maar ook voor situa-
ties waarin een bad nuttig is of juist niet. Zo moet een vrouw die net bevallen is, een 

58   Het baden van de armen/zieken is een vast topos in heiligenverhalen. Het lijken vooral Duitse bronnen 
die van deze gewoonte spreken. Het zou kunnen dat het een typisch Duitse gewoonte is, maar ik be-
schik niet over bronnen die dit onderbouwen of tegenspreken. Het geven van een bad als teken van ne-
derigheid/boetedoening: Zappert 1859, 50.

59   Voor Radegunde en het baden der armen als boetehandeling zie: Carrasco 1990, 414-435. Elisabeth van 
Thüringen of Elisabeth van Hongarije 1207 -1231 was in 1229 lid van de Derde Orde van Franciscus van 
Assisi en verzorgde haar verdere leven de zieken in het Franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bouwen bij 
het slot Marburg.

60   Keutgen 1901, 144, nr. 58, “58: Quicumque Civium se ad balneandum vestibus suis expoliaverit, si tunc 
citatus fuerit a precione, sequi non tenetur donec fuerit balneatus et exciccatus.” Stadsrecht van Soest (D) 
1120. Item nr. 58: “Als een burger zich in het badhuis heeft uitgekleed om een bad te nemen en hij wordt 
opgeroepen door de gerechtsdienaar, dan hoeft hij hem pas te volgen als hij zijn bad heeft beëindigd en 
zich heeft afgedroogd.” Vertaling van mijn hand.

61   Voor de traditie van Noordwest-Europese zweetbadcultuur, zie hoofdstuk 4; voor de medische achter-
gronden van de badroutine, zie de hoofdstukken 5 en 6.

62   Zie hiervoor hoofdstuk 5.2.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   59 10-11-2020   18:09



60 2 het openbare badhuis als fenomeen in de middeleeuwse stad

bad nemen op een andere manier, in een andere samenstelling, met een andere duur 
en op een ander moment dan iemand die herstellende is van een ziekte of van een 
verwonding, en is het bad voor een pasgeborene weer anders dan een bad voor een 
puber, jongvolwassene of oud mens. De hele badroutine, alle stappen erin, de voor-
werpen, de geuren, de geluiden en de emoties die erbij horen, vormen een beeld- en 
betekenisrijk onderdeel van de middeleeuwse mentale iconografie van het baden en 
het badhuis. Voor middeleeuwers behoren ze tot de vanzelfsprekendheden van het 
bestaan waaraan je in het gesprek van alledag, in grappen, dubbelzinnigheden, op-
merkingen en goede raad kunt refereren zonder uit te hoeven leggen waar je het over 
hebt. Ik kan dat niet duidelijker laten zien dan door een beroep te doen op twee niet-
medische zestiende-eeuwse teksten die uitgebreid van deze vertrouwdheid gebruik 
maken. Het zijn twee religieuze teksten waarin met grote creativiteit, beeldend ver-
mogen en een grondige kennis van de Schrift het verblijf en de fasen in het badhuis 
gebruikt worden om hun boodschap herkend, begrepen en nageleefd te laten wor-
den. Het zijn twee teksten die elkaar voor mijn doel uitstekend aanvullen, omdat ze 
afkomstig zijn uit twee elkaar fel bestrijdende religieuze denkrichtingen: de evange-
lische en de katholieke. Van de eerste tekst is het vooral de tekst die voor mijn doel 
interessant is; van de tweede zijn dat de houtsneden die de badfasen illustreren.

De eerste tekst is van Johannes Spangenberg, evangelisch theoloog en prediker. 
Op het titelblad kondigt hij aan dat hij de voor zijn publiek kennelijk vertrouwde 
badroutine gaat gebruiken om het geestelijke bad, het van zonde reinigende bad van 
de doop, “Das Badt ist die Tauffe”, te beschrijven aan de hand van het reële, het 
“leibliche bad”. Het is een voornemen dat hij in de hele tekst, bij iedere stap in het 
badproces van het begin tot het einde, waarmaakt en waarbij hij alles onderbouwt 
met verwijzingen naar bepaalde passages uit de Schrift. Zijn pamflet begint met een 
puntsgewijze beschrijving van de reële badroutine, waarna hij ieder onderdeel van 
het badhuis zelf, het personeel, de medebaders, alle handelingen en betekenissen 
koppelt en ze illustreert met referenties aan de Schrift. En, alsof het een gebed is, sluit 
de tekst af met “Amen”. Het begint als volgt: 

Welcher Mensch sich reinigen wil vom unflat des Leibs/ der leget ab zu erst seine Kleider/ 
Schuch und gewandt/ gehet nackent unnd bloß inn die Badstuben der Bader oder sein 
Gesinde bringt ihm ein Fußwasser/ die Füsse zu reinigen/ darnach legt er sich auff die 
Oberbanck/ der Bader geust in den Ofen/ macht hitze der auff der Oberbanck liget/ der 
schwitzet/ mus mit der questen/ umb sich schlahen/ darnach steiget er herab lest sich kra-
wen/ begeust sich mit warmen Wasser und weschet den unflat ab/ der Bader kümpt unnd 
bringt Köpfe setzt ihm ein ventose oder drey auff den rücken/ an Armen oder Beinen die 
ziehen ihm das feuchtige Blut aus/ er nimpt sie Ihm wider ab/ begeußt ihn mit Wasser/ und 
wescht ihm das Blut ab/ darnach wescht er ihm das Heubt mit guter scharffer Lauge/ rei-
niget ihm die Ohren/ barbirt ihn verschneit ihm die Har der Heupts/ an augen und Nasen/ 
kemmet und strelt ihn/ verschneit ihm die negel/ lest ihm die Füß schaben/ unnd reiben/ 
der Mensch reiniget seinen mund/ und zeen/ zu letzt nimpt ein Badt unnd gehet aus/ man 
bringt ihm ein Tuch/ wünschet ihm proficiat/ unnd gibt ihm aber ein fußbadt/ darnach 
ruhet er und ist zu frieden.
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Een mens die zich wil reinigen van het vuil van het lichaam/ die trekt eerst zijn kleren/ 
schoenen en mantel uit/ gaat naakt en bloot de badruimte binnen […]/ de badhuisbaas of 
een van de bedienden brengt hem een voetenwater/ [om] zijn voeten te reinigen/ daarna 
gaat hij op de bovenbank liggen/ de badhuisbaas giet water op de oven/ maakt hitte (en) hij 
die op de bovenbank ligt/ die zweet/ moet met de (bad) kwast/ om zich heen slaan/ daarna 
komt hij eraf/ laat zich (de huid) krabben/ begiet zich met warm water en spoelt het vuil 
weg/ de badhuisbaas komt en brengt laatkoppen en zet hem een laatkop of drie op zijn 
rug/ op armen of benen die bij hem het vochtige [vuile, overtollige] bloed eruit trekken/ 
hij haalt ze er bij hem weer af/ begiet hem met water/ en spoelt het bloed er bij hem af/ 
daarna wast hij hem het hoofd met goede scherpe loog/ reinigt hem de oren/ scheert hem 
het hoofdhaar/ ogen en neus/ kamt en masseert hem/ knipt hem de nagels/ laat hem [door 
een bediende] de voeten schaven/ en masseren/ de mens reinigt zijn mond/ en tanden/ tot 
slot neemt hij [een] bad [in een badkuip] en gaat eruit/ men brengt hem een [bad]laken/ 
wenst hem proficiat63/ en geeft hem nog een voetbad/ daarna rust hij [op een bed in het 
badhuis] en is in vrede.64

In het staccato van deze tekst ligt het hele reële badhuisbedrijf besloten zoals je dat in 
de documentaire en medische bronnen tegenkomt. Het is dit badhuisbedrijf dat voor 
veel middeleeuwers zo’n belangrijk sociaal-hygiënisch knooppunt is en dat zo’n rij-
ke bron is voor metaforen, verhalen en wijze lessen van al dan niet religieuze, mo-
rele of politieke aard. Spangenberg kiest uit die bron een aantal essentiële beeld- en 
betekeniselementen die hij bruikbaar vindt ter ondersteuning van zijn verhaal. Met 
enig inlevingsvermogen en met gebruik van de vele afbeeldingen kunnen we de bad-
huisbaas en zijn personeel zien, dat dikwijls heel wat anders om handen heeft dan 
het faciliteren van prostitutie. We zien het aderlaten en barbieren, het opstoken van 
de oven, we voelen de damp, het zweet, zien het bloed en het loog om het haar te 
wassen.65 Ook de inventaris is er, zoals de laatkoppen, het laatmes, het scheermes, 
scheerbekken en de waterbakken voor het voetbad, de voetenschaaf, de kammen, 
huidkrabber, de kussens en matrassen, badlakens en ligbedden, badkuipen met een 
klein zitbankje er in.66 We zien de (tegel-) kachel, de grote warmwaterketel, de oven 
waarop het water wordt gegooid om damp op te wekken, de oven zelf natuurlijk en 

63   “Gesegne dir das Bad” is een formulaire wens van de badbaas aan de bader aan het eind van het badpro-
ces. 

64   Geistlich Badt. De paginering is onduidelijk. Ik heb een nummering gemaakt vanaf de frontispice als 1, 
kol. r. of kol. l. Transcriptie en vertaling van mijn hand.

65   Het gaat hier om kali loog, dat gemaakt wordt door zeer schoon water door een bed van as te laten lo-
pen en het daarna te filteren.

66   Inventarissen van badhuizen. Gent: “Den voorsz. (de huurder) moet in de selfde stove laeten tsynen af-
scheedene in juwelen [inboedel], t.w. bedden, coetsen [eenvoudige slaapbank, zie MNW], saergen [ver-
moedelijk: dunne dekens van “saerge”: een licht gekeperde stof, zie MNW], slaeplaekene, beckine, was- 
of scheerbekken dus niet: badkuip], (h)akers ende emers behorende ter selver stove”, Diericx 1814, 2.6; 
zie ook: Levis 1972, 153.; Preez 1474: “um 1474 Item leth ick maken in dat Badehus iv lange nige [gebo-
gen, ovale?] Badeküven mit iv nigen [gebogen] Rovon und myt bequemen Schemelen up to sittende,” 
Hähnel 1975, 256. Ik heb de betekenis van “Rovon” niet kunnen achterhalen, maar het zou het baldakijn 
kunnen zijn dat om het kuipbad heen hing om de warmte en de damp vast te houden en dat op zoveel 
afbeeldingen te zien is. 
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ook de badkwasten. Ze zijn allemaal terug te vinden in het badhuis als schouwtoneel 
voor de imaginaire reis van de ziel naar zijn redding, waarbij de badroutine dient als 
scenario en script en het badhuis het decor en de mise-en-scène levert.

7. “Sich abziehen”

Afb. 15
8. “Nackent ston”

Afb. 16
9. “Füss weschen”

Afb. 17
10. “Den lib rieben”

Afb. 18

12. “Schrepfen”

Afb. 19
15. “Haupt weschen”

Afb. 20
17. “Im Bad lecken”

Afb. 21
19. “Abgiessen”

Afb. 22

20. “Badmantel geben”

Afb. 23
21. “Niederliegen”

Afb. 24
25. “Wieder anthun”

Afb. 25
24. “Heim gon”

Afb. 26
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Voor een visualisering van die routine is Thomas Murners Ganz andechtig geist-
liche Badenfart […] zu Straßburg in dem bad erdichtet een goede bron.67 Het is be-
stemd voor “gelert und ungelerten nutzlich zum predigen und zum lesen”, zo zegt 
hij op de titelpagina. De tekst bevat daarom zo’n 300 verwijzingen naar bijbelplaat-
sen, te gebruiken bij het preken en bij het lezen.68 Murner is franciscaan, theoloog, 
auteur en tegenstander van Luther, die zijn kritiek op laatstgenoemde niet onder 
stoelen of banken steekt. Het bad en het badhuis zijn voor hem (maar ook voor 
sommige van zijn tijdgenoten) een aansprekend vehikel om zijn boodschap voor 
het voetlicht te brengen en om positie te nemen in het politiek-religieuze debat van 
die tijd, waarbij de doop/het bad zo’n belangrijke rol speelt. Alleen al het feit dat de 
tekst in de volkstaal en niet het Latijn is geschreven, laat zien dat het boek voor een 
breed publiek bestemd is. In de totaal met 35 houtsneden geïllustreerde leerdichten 
die ieder een (zeer breed uitgesponnen) onderdeel van de badroutine weergeven, laat 
Murner zien hoe de ziel aan de hand van God als badbaas (een variant van de Chris-
tus-medicustopos) een bij tijd en wijle hardhandige reinigingskuur ondergaat. Het is 
een reinigingskuur die zal eindigen met een ziel die na het bad kan rusten in de vrede 
van God, zoals de mens zich na het bad te ruste legt in de wetenschap dat zijn hele 
lichaam weer in harmonie is. Ter visualisering van de badroutine heb ik een keuze 
gemaakt uit de houtsneden in Ganz andechtig geistliche Badenfart met afbeeldingen 
van de meest voorkomende handelingen in de badroutine (afb. 15-afb. 26). De num-
mers bij de titels volgen die van de tekst. Lees deze selectie als een zestiende-eeuws 
stripverhaal over de avonturen van de ziel bij de verschillende stadia in haar reis naar 
haar genezing en zie de onderschriften als tekstballonnen. Het zal duidelijk zijn dat 
het in dit beeldverhaal niet gaat om het religieuze leer- en reinigingsproces van de 
ziel en de vele verwijzingen naar de Schrift in de tekst, maar om de procesmatige en 
materiële elementen van de badroutine.

2.10 “Der Bader oder sein gesinde”: het personeel van het badhuis

Het personeel van het badhuis is net zo’n wezenlijk deel van het badhuisbedrijf als 
de oven, de zweetbanken, de badkwasten en badkuipen. Zonder hen is een beeld van 
het reilen en zeilen in een badhuis niet compleet. Ze verrichten de diensten die bij 
het badhuisbedrijf behoren, zoals de (paramedische) handelingen van het aderlaten 
(afb. 27), de behandeling van wonden en soms de bereiding van geneesmiddelen.69 
Lichaamsverzorgende handelingen, zoals scheren, knippen, pedicure en de massages 
die je zoveel badmaagden ziet doen, horen daar ook bij. Het personeel zorgt verder 

67   Thomas Murner, Ein ganz andechtig geistliche Badenfart, (Straßburg 1514). Opnieuw uitgegeven door 
Victor Michels, Thomas Murner, Badenfart (Berlin 1927). Het is deze editie die ik hier heb gebruikt. 
Verwijzingen zijn naar: Murner 1927

68   Murner 1927, 153-164. De illustraties zijn met dank genomen van het exemplaar in de Staatsbibliothek 
zu Berlin, sign: an:Yg 6435.

69   Salzer 2010, 27-55. Met dank aan Willem Frijhoff voor deze verwijzing.
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voor de aanvoer van brandstof en het stoken van de oven; het zorgt voor voldoende 
water en waterdamp op de juiste temperatuur, voor de juiste toevoegingen van krui-
den en/of mineralen aan de damp of het water en het zorgt voor het schoonhouden 
van de vloeren, banken, badkuipen, badmantels en ligbedden.

In sommige steden moet in ieder geval de badhuisbaas beschikken over de nodige 
beroepsvaardigheden, zoals het aderlaten en barbieren; hij moet van onbesproken 
gedrag zijn en burgerrecht hebben.70 In de legende van het badhuis-dat-een-bordeel-
is, komen we de badbaas vooral tegen als louche bordeelexploitant en het personeel 
als hoeren en pooiers. Het zal zeker een deel van de werkelijkheid geweest zijn, ge-
zien de karikaturen van de badhuisbaas als een lelijke, louche dronkenlap die zijn 
klanten oplicht en schrik aanjaagt, en van badmaagden die ‘Frau Fisherin’ genoemd 
worden, waar fishen dan staat voor seksueel verkeer hebben. Maar de badhuisberoe-
pen hebben zeker ook kunnen rekenen op maatschappelijk aanzien en waardering 
voor hun werk, zoals de bijgaande serie portretten van badhuisbazen en hun perso-
neel laat zien.

70   Voor de eisen die aan een badhuisbaas gesteld worden in bijvoorbeeld Augsburg, zie Dieminger 1999, 
74-76.

Afb. 27 Aderlaatscène in 
een badhuis. Het bloe-
derige afvalwater wordt 
beschouwd als gevaarlijk 
en documentaire bronnen 
geven dan ook regelmatig 
richtlijnen voor de verwij-
dering van dit afvalwater. 
Ingekleurde houtsnede in 
een Boheems medisch hand-
schrift, ca. 1500. Afbeelding 
ontleend aan Vladimír 
K ížek, Kulturgeschichte des 
Heilbades Leipzig: Edition 
Leipzig/Stuttgart-Berlin-
Köln: Verlag W. Kohlham-
mer, (Leipzig 1990). 
p. 89, afb. 54. Scan: Wilken 
Engelbrecht.
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De badbaas als handwerksman. 
Dit is de badhuisbaas Wolff Geigenfeindt 
zoals zijn gildegenoten hem na zijn over-
lijden hebben afgebeeld op een gekleurde 
pentekening in het Hausbuch van de 
Zwölfbruderstiftung in Neurenberg. Het 
bijschrift luidt: “Wolf Geigenfeindt, seines 
handwercks ein Baader und bey 60 Jaren 
alt, ist den 4. Marty 1608 ausß furbitt deß 
Baaderhandwercks und hanns wehrers Stat-
tarzd ins zwölfbrüderhaus genomen wor-
den, den 8 July 1612. Ward dieser Bruder 
Kranckheit halber ins Spital getragen, und 
den 15. July obstehens Jar, darinnen gestor-
ben. Hat demnach Inn den Orden gelebt 4 
Jahr Monath wenig(er) 2 Tag. D(em) G(ott) 
Gnad).” Stadtbibliothek Neurenberg, Amb. 
3177b.2o, fol. 80v. (Mendel II).

Een badbaas-chirurgijn die het ‘hoogop-
geleide’ karakter van sommige badbazen 
zichtbaar maakt. De afgebeelde badbaas 
is, afgaande op zijn baret, een geleerde die 
een boek in de hand houdt als teken van 
zijn geleerdheid. In de andere hand heeft 
hij een miniatuurbadkuipje om te laten 
zien dat het hier gaat om niet zomaar een 
geleerde, maar om een geleerde badbaas. 
Dat wil zeggen dat hij zijn vak niet alleen 
in het gebruikelijke gezel/leermeestersys-
teem heeft geleerd, maar daarvoor ook 
boeken bestudeerd heeft, bijvoorbeeld op 
de universiteit. Het voorwerp dat in het 
badkuipje ligt, heb ik niet kunnen iden-
tificeren. Jacob de Cessolis, Libellus de 
moribus hominum. ÖNB, Cod. 2801, fol. 
40v. Österreichische National Bibliothek.

Afb. 28 De badbaas is hier laatkoppen aan het zetten. Het is vakwerk, en deze badbaas is 
daar kennelijk bijzonder goed in. Het Hausbuch van zijn broederschapsgilde waarin dit 
portret van hem te vinden is, heeft hem hier in zijn badhuis (links de oven) met een badgast 
en het laatkoppengereedschap afgebeeld, terwijl hij zijn beroep uitoefent.

Afb. 29 De badbaas als chirurgijn.
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Een badbaas als notabele.
De badhuisbaas en aderlater Hanns Kerschenes-
ser, 1610, Neurenberg, Germanisches National 
Museum, Graphische Sammlung, B. 7695. Trans-
criptie van de begeleidende tekst:
“Hannz wol geübt war. Hanns Kerschenesser.
Mit seiner Wundbuchs [wondenboek?] und 
Scheermesser
Hab auch ein guten aderlasser mit
Ward einmal Schworner [gezworene] hat ruh und 
frid.”
Ik vermoed dat de borstel in zijn rechterhand
barbiersgereedschap is. De combinatie barbier-
badbaas kwam dikwijls voor. Het woord Wund-
buch heb ik niet kunnen achterhalen.

Een badmaagd. De tekst: “De badmaagd 
spreekt. Ik, badmeid, sta hier alleen, met 
blote armen en witte benen. Ik zorg voor 
de mensen en ook voor de jongemannen. 
Daar ben ik vlug met mijn water, voor 
jong en oud, voor kleine kinderen. Ik 
masseer ze, en droog ze af, en dan gaan 
ze weer schoon naar huis.” Vlugschrift, 
London, British Museum, Museum num-
ber: 1865,0708.47
Dit portret biedt een minder erotische 
kijk op de badmaagd en haar ‘arbeids-
ethos’. De badmaagden behoorden dik-
wijls tot de laagste rang in de hiërarchie 
van het badhuis.

Afb. 30 De badbaas als notabele.

Afb. 31 De badmaagd als hardwerkend en 
dienstbaar mens.
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3 Het badhuis als openbare ruimte en als 
factor in het dagelijks leven
Drie teksten ter illustratie

3.1 Inleiding

“Hoor mij, rijk of arm, het badhuis is warm […] of je nu heer, knecht, vrouw of 
man bent, iedereen wordt hier goed verzorgd.”1 Het is een straatroep die vele mid-
deleeuwers bekend in de oren geklonken zal hebben. De hier geciteerde versie ervan 
is te vinden in het in de middeleeuwen vaak vertelde verhaal over de koning van Ty-
rus.2 Het vertelt hoe het schip waarop deze koning reisde in een storm voor de kust 
van de stad Pentapolis verging. Als de koning, koud, nat en zonder enige bagage op 
het strand aangespoeld ligt, vraagt hij zich af hoe hij nu, zonder geld of bezittingen, 
aan de kost moet komen. Precies op dat moment hoort hij de stem van een badhuis-
knecht. Die laat luid roepend de stad weten dat het badhuis warm is en dat iedereen, 
wie hij of zij dan ook is, er goed verzorgd zal worden. (afb. 32) Dat brengt de koning 
op het idee om naar het badhuis te gaan, om te zien of hij daar als badknecht de kost 
zou kunnen verdienen. Deze middeleeuwse verbale vorm van reclame voor het bad-
huis heeft overal in Europa in de steden geklonken, ook in de Nederlanden.

Ghaet in, gaet in ghereet
Die stoof is heet,
Die in de Diincstraet staet.
Ic hebbe Bieruliets ….
…. ende comijn!
Die wel doet, die baet es siin!3

1  “Wie Appolonius in die stat Pentapolim kam und in das bad ging. darinn er dem Künig dyenet” in: Ap-
polonius. || Hie nach volget gar ein Schöne || Hystori von dem künig Appoloni (…) (Straßburg 1516), 32-
33. Voor de geschiedenis en de plaats van het verhaal van Appolonius (Apollonius) in de Middeleeuwen, 
zie: Archibald 1991. 

2  Over de Koning van Tyrus Archibald 1991.
3  Muller 1905, 35. Het is het oudst bekende Nederlandstalig meerstemmig liedfragment dat we kennen. 

Het is een ‘crieri’, een middeleeuwse, meestal gezongen straatroep waarmee allerlei aankondigingen wor-
den gedaan. Achter ‘Bieruliets’ (Biervliets) op regel 29 heeft zeker de naam van een bepaald product ge-
staan waar Biervliet om bekend was, nl. zout. Voor de crieri als genre zie Vissière 2006, 71-80. 
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De trompet van de badhuisbaas die de opening van het badhuis aankondigt en zich 
vermengt met de vele andere geluiden van het stedelijk leven (afb. 32), staat symbool 
voor de verwevenheid van het badhuis met het dagelijks leven en de plaats die het in-
neemt in de openbare ruimte van de stad. 

3.2 Het openbare badhuis, het dagelijks leven, het gewoonterecht en de Codices 
picturati in Eike von Repgow’s Sachsenspiegel

“Wie de eigendommen van een ander uit het badhuis meeneemt, omdat ze op die van 
hem lijken, is geen dief.”4 Het is de eerste regel van artikel 89 in boek III van de Sach-
senspiegel, een belangrijk rechtsboek in de West-Europese geschiedenis, geschreven 
door Eike von Repgow tussen 1221-1224.5 Het citaat staat in het eerste deel van de 
Sachsenspiegel, het Landrecht6, en geeft aan hoe er gehandeld moet worden als er een 
conflict is ontstaan over eigendommen in ruimtes waar mensen gewoon zijn hun 
spullen achter te laten, zoals het badhuis, de molen en de herberg.7

4  Eike von Repow, ca. 1180- ca. 1233.
5  Na de eerste door Eike samengestelde tekst is de inhoud later verder aangevuld en ontwikkeld, een pro-

ces dat duurde tot ca. 1270. De indeling in drie boeken is ook van later datum. Koschorreck 1970, 14.
6  De Sachsenspiegel bevat ook een kleiner Leenrechtdeel, dat echter later is toegevoegd.
7  Diefstal is in de middeleeuwen een ernstig misdrijf. Koschorreck 1970, 11; Ignor 1986, 90.

God als badbaas

“In das bad laden”.

“So got selb uns zu baden bitt, 
So kanstu dich entsc
huldigen nit”
Murner Badenfart, Leerdicht nr. 1. 

De glosse op deze regel verwijst naar 
Lukas 14, 21ff : “Vlug, ga de straat op, 
de stegen van de stad in, en breng de 
armen, de gebrekkigen, de blinden en de 
kreupelen hier binnen.”

Afb. 32 God als badbaas die de opening 
van het badhuis aankondigt. Thomas Mur-
ner, Ganz andechtig geistliche Badenfart, 
eerste leerdicht. Staatsbibliothek zu Berlin, 
inv. an:Yg 6435, p. 14.
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Wer deme anderen ding nimt sime gelich vor daz sine.

Wer des anderen swert, kleit, becken, scheremessir [adir] sime gelich [nach] mehr luten 
wen im nach zu8 der stoben treit, ader sak, itel ader vul, von der molen vurt, ader satel, 
viltz, zoum sporen ader ander gut eines anderen mannes nimt vor daz sine, sime gelich, 
ader bette, kussene, lilachene, da ez me zu samene lit, ader ander gut, waz ez si, vor das 
seine nimt, unde daz sine da lezit, helt herz denne im deme wane daz ez sin si […]. Sach-
senspiegel, III, 89.9

Wie eigendommen van een ander die op die van hem lijken, wegneemt.

Wie van een ander zwaard, mantel, [was]bekken, scheermes of iets dergelijks wat op het 
zijne lijkt, ook naar de mening van anderen, uit het badhuis meeneemt, of anders een zak, 
leeg of vol, uit de molen meeneemt, of zadel, viltdeken, toom, sporen of iets wat van een 
ander is en wat op het zijne lijkt, of bed, kussen, beddenlaken, daar waar het bij elkaar ligt, 
of andere spullen, wat het ook maar is, meeneemt in plaats van het zijne, alsof het van hem 
zelf is en het zijne achterlaat […].10

De Sachsenspiegel is overgeleverd in ca. 500 handschriften en vele drukken, en is 
vertaald in verschillende Noordwest-Europese talen, waaronder het Nederlands.11 
Daarvan zijn er vier overgeleverd die al lange tijd rechtswetenschappers gefascineerd 
hebben en waarnaar het onderzoek nog steeds niet is afgerond. Het zijn de Codi-
ces picturati, geïllustreerde handschriften die ontstaan zijn tussen 1300 en 1375.12 In 
drie van deze vier Codices heeft Wer deme anderen ding nimt een miniatuur waarop 
de juridische essentie van het artikel wordt afgebeeld met voorbeelden van situaties 
waarin het delict plaatsvindt: het badhuis, de molen en de herberg. Het artikel en de 
afbeelding leveren daarmee niet alleen een bijdrage aan het inzicht in het maatschap-
pelijk-juridische aspect van het profiel van het badhuis, maar verscherpt dat profiel 
bovendien door er visuele elementen aan toe te voegen. Ik kom hier straks op terug.

Eike von Repgow is afkomstig uit een familie van edelen. Hoewel hij geen gees-
telijke is, gaat hij vermoedelijk toch enige tijd naar een domschool. Hier kan hij 

8   Andere edities geven ‘von’. 
9   Alle citaten uit de Sachsenspiegel zijn ontleend aan de editie van Ebel 1999, daar: p. 167.
10   De Nederlandse vertalingen van de Sachsenspiegel zijn van mijn hand op basis van de Duitse vertaling 

van Schott und Schmidt-Wiegand 1984, daar p. 142.
11   De Geer van Jutphaas 1888.
12   Alle overgeleverde Codices stammen af van een verdwenen oer-codex Y, waarvan de recentste datering 

het derde kwart van de 13e eeuw is. Oudere dateringen gingen uit van ca. 1295. Schmidt-Wiegand 1993a, 
25. De codex is vermoedelijk ontstaan in de omgeving van het bisdom Halberstadt en Meissen, Voor de 
herkomst van de Codices picturati, zie Von Amira 1902. 

   In chronologische volgorde van ontstaan: het Heidelberger Bilderhandschrift Cod. Pal. Germ 164 
(1295-1305; het Dresdener Bilderhandschrift Mscr. Dr. M. 32 (1295-1363), het Oldenburger Bilder-
handschrift (1336) en het Wolfenbütteler Bilderhandschrift Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2o (1350-1375). De geo-
grafische spreiding van de tekst door het Duitse taalgebied is groot: Heidelberg: Zuid-west; Dresden: 
Oost; Oldenburg: Noord-west; Wolfenbüttel: Midden-Duitsland.
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zijn kennis van de Bijbel, kerkelijke literatuur en Latijn opgedaan hebben.13 Bij het 
schrijven van de Sachsenspiegel heeft hij echter het meeste aan zijn eigen prakti-
sche ervaring met de rechtspraak als rechtskundig raadsman en leenman van graaf 
Hoyer von Falkenstein.14 Hij schrijft het boek in het Latijn, maar vertaalt het later 
op aandringen van zijn leenheer in het Nederduits.15 De Sachsenspiegel is een in-
ventarisatie van het gewoonterecht van de regio waaruit Eike afkomstig is, Noord-
oost-Saksen, het is “der sachsenrecht”.16 Maar, zegt Eike, “Dit recht heb ik niet 
zelf bedacht,” maar het is van oudsher, “van aldere her”, “door onze goede voor-
ouders aan ons overgeleverd.”17 Het is die herkomst waaraan het gewoonterecht 
zijn legitimiteit ontleent. 

De tekst van de Sachsenspiegel ontstaat in een tijdperk waarin door sociaal-econo-
mische en politieke ontwikkelingen oude structuren niet meer voldoen. De behoefte 
aan de zekerstelling van vrede en recht is daarom groot, en er is behoefte aan alge-
mene en voor velen makkelijk toegankelijke informatie over de geldende spelregels.18 
Een aandeel in deze ontwikkeling heeft de groei van kolonisatieactiviteiten die zich 
in heel Europa voordoet en waarvan Eikes streek een van de kerngebieden is. Grote 
groepen mensen uit vele landstreken, “uit alle landen”, zoals een kroniek uit het mid-
den van de 13e eeuw het zegt, zijn losgeraakt van het feodale systeem. Ze vestigen zich 
in nieuwe streken en nemen hun eigen rechtssysteem en gewoonten mee.19 Door het 
uitdelen van gronden aan vrije kolonisten ontstaan bovendien nieuwe vormen van 
samenwerking binnen collectieven, andere gezagsverhoudingen met grondheren en 
nieuwe eigendomsvormen.20 Dat vraagt om nieuwe interpretaties van het bestaande 
recht. Het Landrecht zoals dat door Eike in de Sachsenspiegel bijeengebracht is, geeft 
daarmee een beeld van het leven en de menselijke verhoudingen op het platteland in 
die tijd. Het laat iets zien van noties van eer en vrijheid, van rechten en plichten, van 
bezit en verlies, van mandaten en privileges en van de spelregels die daarbij horen, en 
van afspraken over het gezamenlijke gebruik van de verschillende openbare voor-
zieningen. De normen, procedures en handelwijzen in de Sachsenspiegel vormen zo 
een raamwerk dat het leven van alledag ordende om vrede en veiligheid te bieden aan 
de collectiviteit en zo de “werlde vromen”, het “gemeyne nutzen”, veilig te stellen.21

13   In Eikes milieu was een dergelijke scholing doorgaans voorbehouden aan mensen die een kerkelijke car-
rière gingen volgen. Latijn had hij volgens Koschorreck vermoedelijk geleerd aan de hand van het De-
cretum Gratiani. Koschorreck 1970, 5.

14   Kisch 1939, 3-13.
15   Sachsenspiegel, Reimvorrede vv. 261-265.
16   Sachsenspiegel, Reimvorrede vv. 178-180.
17   Sachsenspiegel, Reimvorrede vv. 151-153; Schmidt-Wiegand 1993c, 151. 
18   Voor de sociaal-economische en politieke situatie in die tijd in de streek van ontstaan van de Sachsen-

spiegel Ebel 1999, 5; Schmidt-Wiegand 1993c, 12.
19   […] omnes regiones, Flandriam scilicet, et Hollandriam, Traiectum, Westfaliam, Fresiam […]. Helmol-

di presb. Cronika Slavorum, Edificacio civitatis Lubicanae, cap. LVII, MGH, (1937), 111. Helmold van 
Bosau, (Helmoldus presbyter Boroviensis) 1120-1177; Kisch 1939, 6.

20   Droege 1969, 55. 
21   Zie voor een beeld van dit alledaagse leven in een dorpsgemeenschap Buchda 1964, 7-23. Zie ook Lade 

1986, 171-187.
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Het badhuis in het artikel Wer deme anderen ding nimt is een bijvangst. Dat is, 
omdat het artikel zelf niet speciaal over het badhuis gaat. Juist dit bijvangstkarakter 
laat zien dat het badhuis in die tijd al deel is van het “raamwerk van normen voor 
het leven van alledag waarin gewone dagelijkse dingen een eigen, voor het recht zin-
volle, betekenisdimensie krijgen”.22 Wer deme anderen ding nimt, maakt zo twee 
van de hoekpunten van het profiel van het openbare badhuis zichtbaar. Het zijn de 
ingebondenheid in het gewoonterecht en de status die het badhuis daarin heeft als 
openbare ruimte. Maar gaat het hier wel om een openbare ruimte en niet om een 
badhuis op een hoeve in het hofstelsel, dat alleen gebruikt mag worden door de be-
woners van het domein en dat daarmee onder het recht van de domeinheer valt? Het 
artikel zelf geeft daarover geen informatie. Uit de indeling van de Sachsenspiegel in 
rechtsgebieden kunnen we echter vaststellen dat het inderdaad om een publiekrech-
telijke ruimte gaat.23 Latijnse en Duitse glossen op de Sachsenspiegel bevestigen dat 
beeld.24 Een Latijnse glosse brengt het badhuis en de molen samen onder één enkel 
begrip: “balneo seu alio loco”, “in het badhuis en dergelijke plaatsen”. In een wat la-
tere glosse-uitgave wordt deze Latijnse term voor niet-Latinisten verduidelijkt met 
een Summaria die een vertaling in het Duits geeft met daarin een specificatie: “Wer 
in gemeinen heusern/ als Badstuben/ Schencken und offnen herbergen […].”25 Maar 
er is meer. In de glossen op Wer deme anderen ding nimt in de Sassenspegel mit vee-
len nyen addicien […] (Augsburg 1516) staan richtlijnen voor het bouwen of verbou-
wen van een badhuis. Ze laten weinig ruimte voor misverstand: het bedoelde badhuis 
is een openbare ruimte die, net als andere openbare ruimtes zoals molen en herberg, 
onder het openbare recht valt: 

Scias quae potest de iure communi balneum edificari dum tamen fiat secundum consuetudi-
nem loci. Dicit26 lex communis. Et balneum ut desideras instruere et edificium ei supponere 
potes observata tamen forma qua ceteris super balnea edificare permittitur nec modum usi-
tatum altitudinis excedas.27

Je moet weten dat je, volgens het gewoonterecht, een badhuis kunt bouwen op voorwaarde 
dat je dat doet volgens de plaatselijke voorschriften. Dat zegt het gewoonterecht. En als je 
van plan bent dat badhuis te bouwen en [later?] datzelfde gebouw te vervangen, dan is het 
niet toegestaan daarbij het gebouw een ander gebruik [bestemming] te geven dan het had, 
noch het hoger te maken dan het vorige.

De ingebondenheid van het badhuis in het Landrecht als publiekrechtelijke ruimte 
is voor de geschiedenis ervan van doorslaggevende betekenis. Dat is, omdat veel ste-

22   Schmidt-Wiegand 1993c, 28.
23   Thema’s die aan de orde komen zijn: erfrecht, familierecht, rechtspraak, het strafrecht, landvrede, pro-

cesrecht, publieksrecht. Indeling ontleend aan Molitor 1947, 63.
24   Voor de Sachsenspiegel en zijn glossen: Kaufmann en Neumeister 2010. Voor een overzicht van alle 

handschriften en drukken van Sachsenspiegel glossen: Kaufmann 2002, 1523-1554. 
25   Sassenspegel, ed. Eckhardt 1978, 395; Sachsenspiegel ed. Christoph Zobel (Leipzig, 1569).
26   ut dicit is een directe verwijzing naar het hardop voorgelezen gewoonterecht. Pryce 2000, 54. Pryce ver-

wijst hier naar Saenger 1982, 391. 
27   Sassenspegel, ed. Eckhardt 1978, 395. Vertaling van mijn hand. 
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den, ook Nederlandse, het Landrecht van de Sachsenspiegel gebruiken als model en 
inspiratiebron voor het ontwerp van hun stadsrechten, voor hun politieke identiteit 
en voor het besturen van het leven in de stad.28 

De vier overgeleverde Codices picturati van de Sachsenspiegel zijn uniek door hun 
doorlopende, de tekst aanvullende miniaturen, die een bijzondere iconografie heb-
ben die niet voorkomt in de middeleeuwse boekillustratie en ook niet in andere geïl-
lustreerde rechtsboeken.29 Bovendien hebben alle vier de codices een van de andere 
handschriften afwijkende bladspiegel met twee kolommen. Hierbij bevat de ene ko-
lom de tekst en direct daarnaast staat de illustratie die behoort bij het gegeven arti-
kel. In drie van deze codices heeft het artikel Wer deme anderen ding nimt een eigen 
illustratie, waarop onder andere een badhuis en een molen te zien zijn; dat zijn Hei-
delberg, Dresden en Wolfenbüttel. Ik zal hier vooral de codex Wolfenbüttel gebrui-
ken, de jongste van de drie. Dat is vooral omdat in deze codex de badhuisafbeelding 
de meeste elementen bevat voor het profiel van het badhuis. Bovendien is in fysiek 
opzicht deze codex het best bewaard, in ieder geval het folio met tekst en beeld van 
het diefstalartikel met Wer deme anderen ding nimt en wordt het ‘anderen ding’ na-
der gespecificeerd met “swert oder clett oder [scheer]beckin oder schermesser”.30

De vraag naar de betekenis van de illustraties in de Codices picturati en hun samen-
hang met de tekst is nog steeds niet helemaal beantwoord. Dat komt vooral, omdat er 
geen algemeen aanvaarde opvatting is over hoe tekst en beeld tezamen ‘gelezen’ zou-
den moeten worden.31 Algemeen geaccepteerd is wel, dat de meeste afbeeldingen een 
didactische en informatieve functie hebben bij de tekst waarnaast ze zich bevinden. 
Zonder de tekst zijn ze niet te begrijpen. Zijn de codices bestemd voor gebruik door 
niet-leesvaardige rechtskundigen, die de tekst uit het hoofd moesten kennen en voor 
wie de illustraties hebben gediend als mnemotechnisch hulpmiddel, zoals Koschor-
reck denkt?32 Of zijn het glossen voor leesvaardige en in de uitoefening van het recht 
ervaren rechtskundigen voor wie de Codex een Fachbuch is, een “gebruiksboek met 
een didactisch karakter”, zoals Ruth Schmidt-Wiegand van mening is?33 Kosschor-
recks standpunt zou volgens haar niet houdbaar zijn, omdat de illustraties in dat ge-

28   Ontwerp van stadsrechten: Droege 1969, 37. De eerste toepassing van de Sachsenspiegel in het stads-
recht is in de schepenbrief van de Silezische stad Neumarkt in 1235; politieke identiteit en besturen van 
de stad: Kroeschell 1986, 9.

29   Voor een vergelijking van de vier codices zie Schmidt-Wiegand 1993c, 9-31; de bijzondere iconografie: 
Koschorreck 1970, 16; voor de plaats van de Codices picturati van de Sachsenspiegel in het geheel van het 
corpus van geïllustreerde rechtsboeken in het Duitse taalgebied, zie Hayduk 2011. 

30   Wolfenbüttel, mss_/3-1-aug.-2 fol. 00143.
31   Schmidt-Wiegand 1986, 11; Kümper 2010, 16. 
32   Koschorreck 1970, 16.
33   Het zou voor de hand liggen de Sachsenspiegel te zien als ‘artesliteratuur’. De aan de klassieke literatuur 

ontleende indeling van de artes in artes liberales, artes mechanicae en artes incertae staat dat echter in de 
weg, omdat ‘recht’ daarin niet is opgenomen. Schmidt-Wiegand stelt daarom voor de term “Literatur 
mit Gebrauchskarakter und –funktion” te gebruiken. Schmidt-Wiegand 1983, 206-208. Het is buiten-
gewoon jammer dat het huidige artesonderzoek zich nog steeds laat gijzelen door de traditionele, klas-
sieke definitie van artesliteratuur. Het gebruik van de definitie van Schmidt-Wiegand, ook toegepast op 
de traditionele ‘artesteksten’, zou vruchtbare en verrassende beelden over middeleeuwse denk- en leef-
wereld opleveren. 
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val een getrouwe weergave van de inhoud zouden moeten geven, en dat blijkt niet 
het geval.34 Het ligt daarom meer voor de hand de illustraties te zien als ‘gevisuali-
seerde glossen’ die de algemene uitspraken in de tekst interpreteren en die daarnaast 
voorbeelden voor de toepassing ervan geven. Ze zijn een soort visuele vaktermen in 
een handboek voor de praktijk die, omgezet in een beeldschema, een pictogram heb-
ben gevormd. Het is een beeld dat je in één oogopslag laat zien waar het over gaat. 
De illustrator heeft daarvoor gebruikt gemaakt van stereotypen, van objectieve en 
subjectieve beeldtekens, en die omgezet in een ‘beeldentaal’, waarbij ieder onder-
deel, gebaar, gezichtsuitdrukking, voorwerp, kleding, attribuut, symbool en kleur-
gebruik een aanvulling, verklaring en verheldering van de tekst geven.35 Het zijn ge-
visualiseerde glossen met een eigen beeldtaal waarvan het iconografische programma 
is samengesteld met het oog op het didactische en praktische karakter van het boek. 

3.2.1 Het badhuis als pictogram: de illustratie bij ‘Wer des anderen swert oder bec-
kin oder schermesser’ in de Wolfenbütteler Sachsenspiegel

Wer des anderen swert oder clett oder oder beckin nimt gaat over de procedure bij 
het regelen van geschillen die kunnen ontstaan in ruimtes waar mensen hun eigen-
dommen tijdelijk achterlaten, tegelijk met die van anderen, “da eze me zu samene 
lit”, om ze later na gedane zaken weer mee te nemen. Als iemand daarbij per onge-
luk en zonder kwade bedoelingen spullen van een ander meeneemt, omdat die zo op 
die van hem lijken, zoals bijvoorbeeld in een badhuis kan gebeuren, dan kan hij niet 
van diefstal worden beschuldigd. Tenminste, als anderen zijn goede bedoelingen be-
vestigen en hij bovendien bereid is zijn onschuld met een eed “uffe dem heiligen” 
te onderstrepen. De goederen kunnen dan worden opgeëist door de eigenaar via de 
anevangprocedure.36 De tekst naast deze scène beschrijft de rechtsregel waar het hier 
om gaat. De eerste scène van de afbeelding, in de tekst en op de afbeelding, beide ge-
merkt met een rode S, geeft de essentie van de rechtsgang weer. Op de rechterhelft 
zit de rechter met de in de procedure voorgeschreven gekruiste benen, zijn rechter-
hand met het oordeelwijzende gebaar in de richting van de personen aan de linker-
kant; in het centrum van de scène staat de relikwieënschrijn. Aan de linkerzijde staan 
twee mensen achter elkaar. Ze wijzen met de linkerhand op hun gezicht en met de 
rechterhand maken ze het eedgebaar, waarbij de eerste, de aangeklaagde, de eedhand 
dicht bij de relikwieën houdt.

De twee volgende scènes geven in stereotypen de plaatsen weer “da ez zu same-

34   Koschorreck en Schmidt Wiegand lijken niet bekend te zijn met het werk van Yates 1966 en Hajdu 1967. 
Deze studies laten namelijk zien dat mnemotechnische systemen niet gebaseerd zijn op getrouwe afbeel-
dingen van de werkelijkheid, maar daar juist van af moeten wijken om goed onthouden te kunnen wor-
den. Over de mnemotechnische functie van rechtsboeken als genre en hun rol bij de transmissie van het 
gewoonterecht, zie Pryce 2000, 29-67, en Schmidt-Wiegand 1993a, 147-166.

35   Gebaar en beeld in de Sachsenspiegel: Schmidt-Wiegand 1986, 11; Von Amira 1909; Koschorreck 1970, 17.
36   Anevangprocedure: het formeel weer in bezit nemen van een goed door bij het begin van de rechtszaak 

er de hand op te leggen. Van Hattum en Roosenboom 1977, 5.
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ne lit”37 (afb. 33). Het zijn pictogrammen die de essentie, de onderscheidende visuele 
herkenningspunten, van deze locaties weergeven. Voor de molen is dat een rad met 
schoepen en een waterleiding die het water op de schoepen laat lopen, en ervóór staat 
een gebouwtje (om het graan en het meel te bewaren?); vóór de molen een paard met 
berijder in volle uitrusting met zadel en zadeldeken. Aan de rechterkant zien we de 
herberg, die visueel gezien teruggebracht is tot een stang met lakens, en daaronder 
een bed met kussen.38 Het badhuis is nog de meest complexe van alle pictogrammen, 
omdat het niet alleen een stereotype weergave geeft van het gebouw, maar ook van 
het badproces en zijn gebruikers. Het gebouw herken je als badhuis aan de indeling 
in twee ruimtes. In de ruimte in het midden is schematisch de kenmerkende badhuis-
oven getekend met links achter de entree, die ook dient als aan- en uitkleedruimte. 
Het is een indeling die eeuwen later nog steeds te herkennen is in de plattegronden 
van vijftiende- en zestiende-eeuwse badhuizen die we kennen uit het archeologisch 
onderzoek. Zowel de indeling als de aanwezigheid van dit type ‘industriële’ oven wijst 
in de richting van het badhuis als economische eenheid, omdat een dergelijke bouw-
structuur, inclusief de oven, investeringen vereist die terugverdiend moeten worden. 
Het gaat hier om een zweetbad dat te herkennen is aan de typische liggende houding 
van de drie baders, aan de strooien ‘badmutsen’ die iedereen draagt en aan de bad-

37   Voor de betekenis van deze gebaren, zie ook Van Hoek 1982. 
38   Dat de lezing van deze wel erg schetsmatige weergave als ‘herberg’ terecht is, kunnen we zien uit de toe-

lichting op dit artikel in de honderd jaar later gemaakte Buch’se Glosse op de Sachsenspiegel, waarin er 
duidelijk gesproken wordt van een herberg. De achtergrond van de aanwezigheid van herberg in deze 
opsomming is dat reizende middeleeuwers dikwijls hun eigen voorzieningen bij zich hebben, inclusief 
beddengoed. In herbergen en dergelijke wordt doorgaans het bed met een of meerdere gasten gedeeld. 
Iemand die het zich kan permitteren zal altijd geprobeerd hebben een bed voor zichzelf te regelen, des-
noods gedeeld met een knecht of medereiziger in zijn gezelschap. Ohler 1991, 128; 132.

Afb. 33 Het badhuis, de 
molen en de herberg als plaats 
delict. Eike von Repgow, 
Sachsenspiegel, Herzog Au-
gust Bibliothek, Wolfenbüttel, 
mss 3-1-aug.-2 fol. 00144.
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kwasten die de baders in de hand houden. Deze bebladerde takkenbosjes worden ge-
bruikt om het zweet op te wekken door er mee op de huid te slaan, maar ook om de 
schaamstreek te bedekken. Achter de baders zit een vierde persoon die het hoofd van 
een van de baders masseert. Het is de stereotype houding van de badhuisbaas, waaraan 
deze door een middeleeuwer onmiddellijk als zodanig herkend wordt. Hij voert hier 
een van de vaste onderdelen van de badprocedure uit: de hoofdmassage. Buiten het 
badhuis zien we de vermeende dief: een badhuisbezoeker die zijn badroutine heeft af-
gerond en die het badhuis verlaat met de verwisselde eigendommen. In de linkerhand 
heeft hij zijn zwaard, terwijl over zijn arm een kledingstuk is geslagen; in zijn rech-
terhand zien we het scheermes, en het scheerbekken zweeft een beetje voor hem uit. 
Aan de houding van de ‘dief’ is te zien dat hij niet stiekem, maar “unverholn” handelt. 
Dat de badgasten hier zelf hun scheergerei bij zich hebben, kan mogelijk een lokale 
gewoonte zijn: in veel andere badhuizen is het scheren de taak van de badhuisbaas zelf 
en behoort het scheergereedschap tot zijn vaste uitrusting. Bader-barbier is dan ook 
een beroepsbenaming die veelvuldig in de bronnen voorkomt. 

3.2.2 Bad en badhuis: nut of genoegen?

In de vele studies die verschenen zijn over de Codices picturati, hun beeldtaal, de rijk-
dom aan informatie over het dagelijks leven, aan spelregels, gebruiken, handelingen 
en voorwerpen, is het artikel Wer deme anderen ding nimt en daarmee het badhuis 
zo goed als ontsnapt aan de aandacht van de onderzoekers. Karl von Amira geeft een 
korte vergelijkende beschrijving van de illustraties in Heidelberg, Dresden en Wolfen-
büttel, maar die is niet erg precies, vermoedelijk omdat hij het moest doen met slecht 
beeldmateriaal.39 Ruth Schmidt-Wiegand noemt het badhuis één keer, als ze een beeld 
schetst van de rijkdom aan thema’s in de beeldinformatie in de codices en het badhuis 
een van de in de Sachsenspiegel voorkomende “genoegens zoals spelen, reizen en mee-
doen aan toernooien” noemt.40 Het is echter de vraag of Eike von Repgow en de eerste 
illustrator van de Sachsenspiegel daar zo over gedacht hebben. Uit de tekst blijkt dat 
niet. “Genoegens”, zoals spelen, reizen en baden, komen uitsluitend aan de orde als 
ze op een of andere manier de doelstelling van het recht, het garanderen van vrede en 
veiligheid voor een ieder, in gevaar kunnen brengen. Bij “spelen” gaat het vooral om 
kansspelen en het risico om daarmee eigendommen te verspelen; bij het reizen gaat 
het om veiligheid, om zekerstelling van voedsel en verzorging voor de reiziger en zijn 
dieren, en zekerheid en veiligheid voor gastheren. De passage over het badhuis doet 
geen uitspraak over de functie of over het effect van het bad zelf, maar uitsluitend over 
de vervreemding van eigendommen van bezoekers. Uit de samenhang tussen tekst en 
beeld en de plaats van Wer in het deel van de tekst dat gaat over publiekrechtelijke 
rechtshandelingen, wordt duidelijk dat molen, badhuis en herberg openbare voor-
zieningen zijn met een nutsfunctie voor de gemeenschap. Genoegen of vermaak zijn 

39   Koschorreck 1970, X. 
40   Schmidt-Wiegand 1993a, 28. 
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daarom geen voor de hand liggende verklaring voor de aanwezigheid van een badhuis 
in de Sachsenspiegel. In de hele tekst van de Sachsenspiegel komt het thema ‘vermaak’ 
als “controleerbare en sociaal-relevante levensvoorziening”41 niet voor. Het badhuis 
heeft geen ‘vermaaksfunctie’, het is een openbare nutsvoorziening ten dienste van 
“der werlde vromen”, het nut van de wereld. 

3.3 Tot nut van de wereld: het badhuis, het dagelijks leven en twintig redenen 
om een badhuis te bezoeken: ‘Dicz ist vom Bade’ van Koning van Odenwald

“Hoeveel redenen kan een mens hebben om naar het badhuis te gaan? Daar wil ik 
eens over nadenken.”42 Het zijn er twintig, tenminste volgens Koning van Oden-
wald, een Oost-Frankische dichter (die trouwens helemaal geen koning is) uit de 
eerste helft van de veertiende eeuw. Koning somt ze op in zijn satirisch-didactische 
rijmdicht Dicz ist von dem bade, daz ist niemand kein schade, een gedicht dat het nut 
van het badhuis beschrijft. Volgens hem – “mein Verstand sagt es mir” – gaan men-
sen om de volgende redenen naar het badhuis:

De een gaat om schoon te worden. 
De ander gaat veel meer om zich te beschermen tegen de kou en veel minder 
om schoon te worden.
De derde bedenkt dat het bad van nut is om de verveling te verdrijven.
En wie zou het de vierde kwalijk nemen als hij vooral gaat om te kunnen slapen?
De vijfde gaat vooral om zich de aderen te laten.
De zesde gaat in bad met de nodige herrie, omdat zijn huid zo jeukt. 
De zevende baadt zo vlug mogelijk en laat zich het haar wassen.
De achtste doet het [baden?] niet thuis [op reis?] en baadt langzaam, totdat men zijn kleren 

gewassen heeft.
De negende gaat als hij toch langskomt [in de buurt is?] en laat zich tegelijkertijd scheren. 
De tiende gaat ook naar het badhuis en gaat in bad om zichzelf te ontzien [?].
De elfde gaat naar het badhuis, omdat men hem ervoor betaalt [?].43

De twaalfde is slim, die baadt om daarna een zweetbad te nemen.
De dertiende is het vooral te doen vanwege de gezelligheid van het baden met anderen.
De veertiende gaat erheen in de hoop er een liefdesavontuur te vinden.
De vijftiende heeft verdriet. Hij gaat naar het badhuis om uit te rusten en zijn huis te ont-

vluchten.
Van de zestiende zijn de schoenen er slecht aan toe. Hij gaat in bad tot men ze gelapt heeft.
De zeventiende is gewond en is helemaal niet blij, die neemt een bad om beter te worden,

41   Schott 1993, 30.
42   “Miner k nsten lade, M z tihten vom dem bade: Durch wie vil sachen badet der man. Daz wil ich roten, 

ab ichz kan,” Dicz ist vom dem bade, v. 1-4. Van de tekst bestaan twee edities: Curschmann e.a. 1981, 
584-550. De tweede editie is die van Olt 1988. De tekst van Dicz met vertaling aldaar op pp. 72-75. Ach-
tergrondinformatie op pp. 11-32. Ik zal hier vooral gebruik maken van de editie van Curschmann e.a. 
1981. Voor de traditie waarin de Koning van Odenwald en Dicz staan, zie aldaar hoofdstuk III, 18-39.

43   Ik kan deze twee redenen niet goed verklaren. 
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De achttiende is dronken. Hij gaat in bad om nuchter te worden.
De negentiende zegt “Het zal me goed doen.” Hij gaat in bad om te kunnen drinken.
De twintigste is op de vlucht voor zijn schuldeisers, als hij die niet kan betalen, brengt hij 

zichzelf in het badhuis in veiligheid.
De hertog van Saksen, op wie verder niets aan te merken is, zegt dat hij dat ook zo heeft 

gedaan.44

Het is een schets van het ‘nut’ van het badhuis in het dagelijks leven. Het maakt deel 
uit van een verzameling didactische en satirische rijmspreuken van 1600 verzen die 
Michael de Leone (1300-1355), proto-notaris van de Würzburgse bisschoppen, in 
zijn Hausbuch verzamelde tussen 1348 en 1353.45 Wie deze Koning precies is, is niet 
duidelijk, maar er zijn gerichte vermoedens dat het zou gaan om Johann Schenck, 
een jurist uit de kringen rondom Michael de Leone.46 De tekst maakt deel uit van een 
serie gedichten die opsommingsgewijs het nut van ‘dingen’ voor de mens beschrij-
ven, zoals twintig manieren om eieren klaar te maken, of een eveneens berijmd over-
zicht van de gebruiksmogelijkheden van alle delen van een schaap. Glier omschrijft 
de Koning als “een auteur die met een bijna onuitputtelijk plezier in detail laat zien 
hoe een klein aantal ‘bronnen’ kan voorzien in een bonte verzameling van menselij-
ke behoeften.”47 Dicz ist von dem bade, dat vermoedelijk dateert van ca. 1348-1350, 
is daarom als een foto uit een oud fotoarchief.48 Wat vergeeld misschien, maar de 
levendigheid van het gewone, dagelijkse menselijke verkeer is nog steeds duidelijk 
voelbaar, zelfs al is de beschrijving afkomstig uit hofkringen, en is het ook voor die 
groep lezers/toehoorders bestemd.49 We zien op deze foto het badhuis als concen-
tratiepunt van menselijke activiteiten en beslommeringen waarin aan allerlei, zo voor 
ons oog nogal uiteenlopende, behoeften tegemoet wordt gekomen. Het is badhuis, 
scheersalon en medisch centrum ineen, veilige haven voor eenzamen, vermoeiden 
en wanbetalers; bron van inkomsten voor schoenmakers en wasvrouwen, rustplaats 
voor reizigers, ontmoetingsplek voor verliefden, of een goede gelegenheid om een 
liefje-voor-een-keer te vinden. 

Het is een plek voor iedereen, ook voor de hertog van Saksen als deze op de vlucht 
is voor zijn schuldeisers.50 Maar het badhuis is niet alleen een ruimte waar men een 

44   Vertaling van mijn hand van de Duitse vertaling van Curschmann e.a. 1981, 72.
45   Het Hausbuch dateert van 1342-1353. Voor dit Hausbuch als persoonlijk document en zijn samenstel-

ling: Curschmann e.a. 1981, 24-29. 
46   Michael de Leone onderhield nauwe betrekkingen met een aantal ministerialen en andere edelen van het 

Odenwald, vazallen van de Bisschop van Würzburg. Voor Michael de Leone, zijn Hausbuch, de kringen 
om hem heen en König van Odenwald: Curschmann e.a. 1981, 24-29 en Olt 1988. 11-32. Olt meent vast 
te kunnen stellen dat achter het pseudoniem de kanunnik Johann Schenk von Erbach schuilgaat (pp. 20 
ff). Voor de cultuurgeschiedenis van het Odenwald in de vijftiende eeuw is Wackerfuß 1991 voor de re-
keningen van de graven van Wertheim tussen 1409 en 1484 interessant. Deze rekeningen bevatten vele 
posten waarin een badhuis aan de orde komt.

47   Curschmann e.a. 1981, 38. 
48   Olt 1988, 1ff. Curschmann e.a. 1981 dateren het gedicht ca. 1340.
49   Olt 1988, 29.
50   Op het moment van ontstaan van het gedicht opereerde er geen ‘hertog van Saksen’ in het gebied van 

het Odenwald en moet het hier wel gaan om een fictief personage. Mondelinge mededeling van Reinhart 
Olt.
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bad kan nemen, zich het haar kan laten knippen of de baard laten scheren, koppen te 
laten zetten en eenvoudige beenbreuken en verwondingen te laten behandelen. Het 
heeft ook nog een andere functie, een die het gemeenschappelijk heeft met andere 
openbare ruimtes zoals de herberg, de markt, de kerk, het kerkhof, de kroeg en het 
plein. Dat is de mogelijkheid die het biedt om contacten te leggen, kennis en infor-
matie in te winnen en door te geven, roddels en meningen te horen en te verspreiden. 

Hoe belangrijk deze sociale functie van het badhuis is, laat twee eeuwen na Dicz 
is von dem Bade het plot zien van de enige Nederlandstalige literaire tekst die in een 
openbaar badhuis speelt. Het is Die stove van de rederijker Jan van den Dale, ge-
schreven in 1528 (afb. 34).51 Jan van den Dale woonde mogelijk zelf in de directe na-
bijheid van een badstoof, namelijk die in de Stoefstraete in Brussel. Zeker is in ieder 
geval, dat zijn familie in deze straat bezittingen had.52 In Die stove beschrijft de ik-
figuur hoe hij, wandelend door de stad met een van zorgen bezwaard gemoed, besluit 
om naar het badhuis te gaan, omdat hij ervan uitgaat dat het baden zelf en de ver-
halen van zijn medebaders zijn vermoeide lichaam en geest wel weer tot rust zullen 
brengen. Maar helaas, nadat hij zich in het voorbad heeft uitgekleed en de badruimte 
binnenstapt, wacht hem een teleurstelling:

Maer met dat ik dus naect ter stoven in screet
Dat ick daer comen was worde my leet
Want ick vant mij selven daer alleene 
Ick dachte dits recreacie cleene
Want dan horen [aenhoren] van veel diversche gheesten
Deen sot/ dander wijs stelt dick wt weene.53 

Het thema van de plot en de spanning in de verhaallijn maken gebruik van het ka-
rakter van het badhuis als informatieknooppunt, als plek waar je naar toe moet gaan 
om te horen (en te vertellen) wat er speelt in de stad of in de buurt. In Die stove gaat 
het om het opvangen van informatie die eigenlijk niet voor de oren van de luisteraar 
is bedoeld – een situatie die in het badhuis bepaald niet zeldzaam zal zijn geweest. 
De ik-figuur hoort ongewild, maar niet zonder genoegen, het vertrouwelijke gesprek 
tussen twee vriendinnen, beiden kort geleden getrouwd. De vrouwen bevinden zich 
in het vrouwenbad dat naast het mannenbad ligt, daarvan slechts gescheiden door 
een dunne wand: 

Inder vrouwen stove neven mij
niet meer dan een wandeken tusschen beyen 
Goet om verstaen/ maer van tghesichte vrij
So dat ick perfectlijck/ hoe ende twy
Hoorde en verstond al datse seyen,

51   Jan van den Dale, Die stove (Brussel 1528), 4.
52   Degroote 1944, 14; zie ook noot 1, p. 30. Degroote ziet overeenkomsten tussen De Stove van Jan van 

den Dale en Erasmus’ Colloquia, zie pp. 30 ff. 
53   Die stove, 2, v.18.
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Uit het gesprek tussen de vrouwen is op te maken dat de een het goed heeft getroffen, 
de ander niet: háár echtgenoot geeft haar geen behoorlijke kleren, geen sieraden, hij 
slaat haar, komt dronken thuis en misdraagt zich dan. Bovendien legt hij het aan met 
andere vrouwen. Nu heeft ze haar geduld met hem verloren en dat heeft geleid tot een 
vechtpartij tussen beiden. Haar vriendin legt haar uit dat je met geduld, vriendelijk-
heid, wijsheid en een beetje vertroetelen meer bereikt dan hem aan te vliegen en met 
krukjes te gooien.54 Met een zachte hand krijg je immers macht over je man (en zijn 
inkomsten). Bovendien behoud je de zo de maatschappelijk belangrijke eer en goede 
naam als verstandige echtgenote van een onbehouwen, c.q. onbeschaafde echtgenoot.55 

De ik-figuur kan zijn personages niet zien, zoals David Bathseba, maar het voor-
val inspireerde hem tot het dichten van het “moraelken” dat die Die stove is, waar-
mee hij zich, net zoals koning David, laat zien als dichter-zanger. Op de illustratie op 
de voorpagina van de druk van Vorsterman uit 1548 zien we de twee vrouwen achter 

54   “Smeekende, soete, minlijke woorden, Sulck als men vereert in Venus tempele, dus maectense leeuwen 
als lammekens simpele” v. 583-585. 

55   “Geen quaeder testament dan oneerlijken name.” v. 461.

Afb. 34 “niet meer dan een 
wandeken tusschen beyen.” 
Titelpagina van Jan van den 
Dale, Die stove, Brussel (1548). 
Universiteitsbibliotheek Gent, 
BHSL.RES.1065.
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dat “wandeken” en de dichter in het mannenbad met een pen in de hand en een blad 
papier op de knie. Een “stoefmaerte” brengt hem op zijn verzoek een “potte wijne” 
(v. 35). Hij is onder de indruk van het gesprek, kan het als hij naar huis loopt niet van 
zich afzetten en besluit als hij thuiskomt direct “dinstructie van dien wijzen mont” 
te noteren voordat hij het weer zal vergeten.56

De Sachsenpiegel, Dicz ist vom bade en Die stove laten zien dat het openbare bad-
huis minstens drie eeuwen lang een plaats heeft in de middeleeuwse samenleving als 
een essentiële openbare voorziening in het dagelijks leven. Het heeft niet alleen een 

56   “mij cleedende twort tijt om gaen eten / 
   Fanteserende en costic niet vergheten. 
   Dinstructie van dien wijzen mont.” v. 658-659 […] 
   Ick gingk thuys sonder iemant te maken cont / 
   Maer op dat ick daer van niet memorie en meste/ 
   So nam ick int en papier terstont.” v. 665-666.

Afb. 35 Hans Wertin-
ger. Twee taferelen uit 
een serie van panelen 
over de jaargetijden en 
de daarbij horende acti-
viteiten. Hier: de herfst 
met het baden en het 
jagen. (1516-1525).
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sociaal-hygiënische en medische functie, maar is tegelijkertijd een belangrijk sociaal 
knooppunt. Het heeft die functie in een samenleving waarin geneesheren zich weinig 
bezighouden met praktische geneeskunde en door hun geringe aantal en hoge hono-
raria voor de meeste mensen niet makkelijk bereikbaar zijn. Het is deze combinatie 
van hygiënisch-medische en sociale functies die, samen met zijn concrete, materië-
le vorm met alles erop en eraan, van het openbare badhuis een rijke en veelgelaagde 
bron van betekenisverlening heeft gemaakt. 

Een prachtige visuele afsluiting van een hoofdstuk dat gaat over de plaats van het 
openbare badhuis in het concrete leven van alledag, is dit schilderij van Hans Wertin-
ger uit de periode 1516-1525 (afb. 35). Het is een tafereel uit een serie die het (land-) 
leven beschrijft. Het toont de drie traditionele activiteiten in de herfst: de gang naar 
het badhuis, de jacht en de slacht. Het is goed hierbij te bedenken, dat de grens tus-
sen het stedelijke en het landelijke leven vloeiend was. Het toch wel zeer stedelijke 
badhuis maakt dat duidelijk.
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4 De traditie van een fenomeen

4.1 Vier vooronderstellingen

De eerste twee lijnen van het profiel van het middeleeuwse openbare badhuis als fe-
nomeen beginnen zich nu in tekst en beeld af te tekenen. De eerste lijn is die van het 
badhuis als een voor velen toegankelijk zweetbadhuis, een sociaal-hygiënische en 
medische voorziening en onderwerp van de stedelijke bemoeienissen met de open-
bare ruimte. De tweede is die van het badhuis als publieke en openbare ruimte in het 
dagelijks leven van de stad, als ontmoetingspunt voor een gevarieerd publiek met 
even gevarieerde redenen om naar het badhuis te gaan. Er dienen zich nu een paar 
vragen aan. Het zijn vragen die te maken hebben met de voorgeschiedenis van het 
badhuis en de in de literatuur dikwijls genoemde populariteit ervan. Voor inzicht in 
de geschiedenis van het badhuis zijn ze interessant, omdat ze antwoord kunnen ge-
ven op de vraag naar zijn bestaansrecht. Want waarom hebben steden eigenlijk open-
bare badhuizen, en waarom hebben ze deze vorm, deze plaats en deze functie in de 
gemeenschap? Als Hähnel gelijk heeft, is het vinden van ook maar het begin van een 
antwoord daarop onbegonnen werk en zal de voorgeschiedenis van het badhuis en 
zijn introductie in het stedelijk leven altijd “im Dunkel” moeten blijven.1 Toch wil 
ik dat in dit hoofdstuk proberen.

Over de voorgeschiedenis van het openbare badhuis in de stad komen zo af en toe 
in publicaties vier vooronderstellingen aan de orde, die echter lang niet altijd even 
scherp van elkaar te onderscheiden zijn. De eerste zoekt de oorsprong van het bad-
huis in de periode dat Noordwest-Europa deel uitmaakt van de Romeinse beschaving 
en levensstijl, en daarmee ook de Romeinse badcultuur meekrijgt. Het middeleeuwse 
openbare badhuis is daarvan dan een erfenis.2 De tweede vooronderstelling ziet de 
kruisvaarders naar de Levant, Egypte en naar Zuid-Europa als ‘importeurs’ van het 
openbare badhuis. De derde vooronderstelling zoekt het begin van het badhuis op 
het vroege Noordwest-Europese platteland, waar zich op de hofstedes sauna-ach-
tige badhuisjes zouden hebben bevonden. Het badhuis zou zich van hieruit verder 

1  Hähnel 1975, 346; 355.
2  Zie bijvoorbeeld Gies en Gies 1994, 190. Het is een stelling die door Hähnel als ongegrond wordt ver-

klaard, op grond van het gebruikte verwarmingssysteem, namelijk de voor de middeleeuwse badhuizen 
zo kenmerkende oven. Zie ook Hähnel 1975, Girard 1832, 8; Zappert 1859, 15. 
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hebben ontwikkeld tot een stedelijke voorziening.3 Vooronderstelling vier ziet de 
oorsprong van het badhuis meer in de ontwikkeling van de stad, de markt, de koop-
liedengilden en de daarbij behorende concessieverleningen, waarvan die voor het 
badhuis er een is. Een wat andere, hierop aansluitende invalshoek, ziet het badhuis 
ook als stedelijke ‘uitvinding’, maar wel een die gekiemd is in boerengemeenschappen 
op het platteland. Daar exploiteerden rurale corporaties van vrije boeren een eigen 
badhuis, dat zij uit gemeenschappelijke fondsen financierden en exploiteerden ten 
behoeve van de dorpsgemeenschap. Het grote en voor de geschiedenis van het bad-
huis doorslaggevende verschil tussen het badhuisje op de hofstede en het badhuis van 
vooronderstelling vier is, dat in de laatste vooronderstelling het badhuis geen private 
voorziening is die onder gezag valt van de grondheer, maar een (semi-) publiek insti-
tuut waarover de gemeenschap zeggenschap heeft. Als we de kernelementen uit deze 
vier aannames vergelijken met die van het profiel van het badhuis, kunnen we zien 
wat ervan afkomstig is van pre-stedelijke, al dan niet Noordwest-Europese badcul-
turen en wat daarvan een weg heeft gevonden naar het openbare badhuis in de stad. 

4.2 Eerste vooronderstelling: het zijn de Romeinen

Het lijkt voor de hand te liggen de Romeinen en hun badcultuur een plaats te geven 
in de ontstaansgeschiedenis van het middeleeuwse openbare badhuis. De Romein-
se cultuur is immers hét grote voorbeeld van een ‘beschaafde cultuur’ die, naast en 
met het christendom, bepalend is geweest voor de cultuur van het gehele Westen. 
De Romeinse badhuizen zijn een monument van de Romeinse technische kennis en 
kunde op het terrein van het waterbeheer en van de kwaliteit van de infrastructuur, 
die het functioneren van de badhuizen mogelijk maakte.4 Ze zijn symbool voor Ro-
meinse waarden als schoonheid, hygiëne en ordelijkheid.5 Maar ze zijn ook een van 
de beroemde en beruchte voorbeelden van de relatie tussen badhuizen en decaden-
tie. Het is een relatie die zich volgens sommigen voortgezet zou hebben in de mid-
deleeuwse badhuiscultuur. Men zegt weleens dat, toen de Romeinse beschaving in 
de tweede helft van de vijfde eeuw van onze tijdrekening ten onder ging, ook haar 
badcultuur verdween.6 En als dat zo is, dan lijkt een of andere bijdrage aan het ont-
staan van het openbare badhuis in de Noordwest-Europese middeleeuwse steden 
niet waarschijnlijk. 

Het Romeinse openbare badhuis heeft, zowel gezien vanuit het oogpunt van bad-
technologie als van de betekenis ervan als sociaal fenomeen, een paar kenmerken die 

3  Hähnel 1975, 349; Martin 1906, 2-3; Tuchen 2003, 20. 
4  Zie voor het functioneren van openbare badhuizen in de Romeinse samenleving, de kenmerken en bouw-

wijze: Fagan 1999; zie ibidem 2001, 403-426. 
5  Het is een geïdealiseerde hedendaagse invulling van de realiteit van het gewone Romeinse badhuisleven 

van alledag, dat zeker niet beantwoord heeft aan dat mooie beeld. Fagan 1999, 179; 181.
6  In 476 werd de Romeinse keizer Romulus Augustules afgezet door Odoaker, de aanvoerder van de Ger-

maanse troepen. Het wordt gezien als het definitieve einde van het West-Romeinse rijk.
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het onderscheidt van andere antieke badculturen.7 De eerste is die van het badproces 
zelf, dat de bader in een vaste volgorde door drie op elkaar volgende gradaties van 
warmte leidt. Dat laat zich terugzien in de ruimtelijke indeling, het tweede kenmerk. 
Hierin hebben de verschillende warmteniveaus ieder een eigen ruimte die gescha-
keld is aan de volgende, het tepidarium, het caldarium en het frigidarium. Verder is 
er dikwijls nog een aparte ruimte voor een zweetbad: het sudatorium. Een ander on-
derscheidend kenmerk zijn de grote badbassins waarin gemeenschappelijk wordt ge-
baad. Alle ruimtes worden verwarmd door een hypocaustum, een luchtverwarmings-
systeem. Bij deze technisch ingewikkelde en kostbare verwarmingsmethode worden 
de dubbele muren en vloeren van de ruimtes vanuit een centrale oven verwarmd, 
waarbij de warme lucht naar de ruimte tussen de vloer en de muur wordt geleid. De 
uitvinding van het hypocaustum wordt in de literatuur regelmatig toegeschreven aan 
Sergius Orata, een Romeinse vishandelaar/viskweker uit de eerste eeuw, die de zo-
genaamde balnea pensilia zou hebben uitgevonden.8 Orata zou deze balnea in villa’s 
geïnstalleerd hebben en deze villa’s naderhand voor veel geld aan de elite hebben ver-
kocht. Men heeft altijd gedacht dat met deze pensiles balnea het hypocaustum wordt 
bedoeld, maar duidelijkheid daarover is er tot op de dag van vandaag niet. In ieder ge-
val stellen Orata’s ‘hangende baden’ niet alleen hedendaagse auteurs voor vragen. Ze 
hebben al veel eerder, in de vijftiende eeuw, Franse vertalers en Brugse miniaturisten 
die ‘badhuizen’ wilden illustreren in verwarring gebracht. Ik kom hier later op terug.

4.2.1 Panem et circenses en het openbare badhuis

Overal in het Romeinse rijk tot aan de buitengrenzen toe bevinden zich in grote én 
kleine steden allerlei varianten van badhuizen, van klein naar groot, van luxe tot ar-
moedig, van louche tot respectabel. Het zijn gelegenheden bij uitstek voor de open-
bare representatie die in de Romeinse samenleving en de politieke en sociale verhou-
dingen zo’n grote rol speelde. In bijna alle gevallen zijn ze giften van magnaten en 
rijken. Zij willen met het schenken van openbare voorzieningen, zoals bruggen, the-
aters, aquaducten, arena’s, gedenkzuilen, spelen, publieke banketten en ook badhui-
zen, de gemeenschap een gevoel van comfort en welbehagen geven. Het gaat hier om 
het begrip otium, het nietsdoen, als tegenhanger van arbeid.9 Otium is nog het best te 
omschrijven als een staat van zijn, van ontspanning, leegte, vrije tijd, van het ‘niets te 
hoeven doen’. Het ‘nietsdoen’ geeft dan de mogelijkheid om tot rust en bezinning te 
komen, maar ook om een bijdrage aan de samenleving te leveren en het geeft ruimte 
voor studie en cultuur. Otium is echter niet alleen een individuele manier van zijn, 
ook een gemeenschap kan door goed bestuur in een staat van otium, van evenwicht 
zijn. Het is een begrip waarvan de interpretatie uiteindelijk leidde tot het panem et 
circenses, het ‘brood en spelen’ dat in de handen van Romeinse keizers een politiek 

7  DeLaine en Johnston 1999, 10. 
8  Voor de geschiedenis van de hypocaust en over de twijfelachtigheid van een Romeinse origine, zie Fagan 

1996, 63. 
9  Wirzsubski 1954; Hanchey 2013. 
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middel zonder weerga wordt om het ‘volk’ voor zich in te nemen en sociaal-politie-
ke onrust de kop in te drukken.10 Het speelde in op de behoefte van de stedelingen 
aan comfort en welbehagen, aan ontspanning en afleiding en aan hun behoefte zich 
Romein onder de Romeinen te voelen.11 Otium en panem et circenses worden een 
symbool voor de Romeinse verslaving aan luxe en mateloosheid in alles wat maar 
zinnelijk is, een verslaving die uiteindelijk zou hebben geleid tot de ondergang van 
de Romeinse cultuur.

De oorsprong van de Romeinse openbare badhuizen als onderdeel van panem et 
circenses moeten we volgens Weeber zoeken in de tweede eeuw voor Christus, als ge-
volg van de abominabele leefomstandigheden van vele inwoners van Rome die zich 
geen privébadvoorzieningen konden veroorloven. Mensen met kapitaal en een han-
delsgeest zouden hier een gat in de markt hebben gezien. Zo ontstonden de eerste 
openbare badhuizen. Het waren in het begin sobere nutsgebouwen, die voorzagen in 
de behoefte aan hygiënische faciliteiten voor de stedelingen en die al snel zeer popu-
lair werden, onder andere vanwege de lage toegangsprijzen.12 Hier zou het beginpunt 
kunnen liggen van de ontwikkeling van het openbare badhuis als noodzakelijke, hy-
giënische voorziening tot geliefd vermaakscentrum, ontmoetingsplaats voor velen, 
tot een plek om te zien en gezien te worden en als representatieobject bij uitstek voor 
de elite.13 In de loop van de tijd bleek het openbare badhuis een profijtelijke, hygië-
nische, morele en politieke investering te zijn. Het bood aan iedere Romein de mo-
gelijkheid om te genieten van een schoon en goed verzorgd lichaam en, niet minder 
belangrijk, van de mogelijkheid om, al is het maar voor even, ondergedompeld te 
worden in otium en het daarbij behorende gevoel van rijkdom en status.

De ontwikkeling van het badhuis als Romeins stedelijk fenomeen en als teken van 
weldoenerschap begint in het midden van de Republikeinse tijd, als voor het eerst 
een badhuis voor een bepaalde tijd (een dag, een week, of zelfs een gehele ambtster-
mijn) gepacht wordt. In die tijd is het bezoek aan het badhuis voor iedereen gratis en 
ontstaat ook het gebruik om per testament de bouw en het onderhoud van een bad-
huis te doneren aan de gemeenschap (de stad, de wijk) of aan het badhuis brandstof 
te geven of badolie gratis ter beschikking te stellen aan de baders.14 Zo ontwikkelt 
het openbare badhuis zich gaandeweg van een sobere, hygiënische voorziening voor 
mensen die zich geen privébadgelegenheid kunnen veroorloven tot een centraal ele-
ment in het leven van iedere Romein en een zeer effectief instrument van public re-

10   “Panem et circensis” is afkomstig van Juvenalis, Satiren 10, 81. Het was Nero (37-68 AD) die het voor 
het eerst echt groots aanpakte, wat hem een plaatsje verzekerde in de exemplaverzameling van Jacobus 
van Vitry (c. 1160/70-1240). Crane 1890 repr. 1971, 14; vertaling vanuit het Latijn naar het Engels op 
p. 148 aldaar. De vertaling uit het Engels is van mijn hand. Voor panem et circenses als politiek instru-
ment, zie Weeber 1994.

11   Fagan 1999, 76-78. 
12   Ibidem 1999, 106-107.
13   Voor een levendig beeld van het Romeinse openbare badhuisleven door Martialis: Fagan 1999, 12-39.
14   Een badbezoek als gift: Toen Agrippa Marcus Vipsianus in het jaar 33 AD aediles (een soort burgemees-

ter) van Rome was, trakteerde hij de Romeinse bevolking 170 keer op een balneum gratuitum, een gratis 
bad; verder Fagan 1999, 42; Weeber 1994, 126-128; DeLaine e.a. 1999, 12.
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lations. Zó centraal in het leven van alledag, dat zijn rol in de public relations verge-
lijkbaar werd met die van het theater, waarvan Plinius schreef dat het zich vanuit een 
gezond begin ontwikkelde tot een “onverdraaglijke waanzin” en dat zo een gevaar 
vormde voor het voortbestaan van het rijk.15 (Het is een citaat dat we verderop in dit 
boek weer tegen zullen komen, maar dan in het eerdergenoemde vijftiende-eeuwse 
geïllustreerde Vlaams-Nederlandse handschrift met de Franse vertaling van de Facta 
et dicta memorabilia van de Romeinse schrijver Valerius Maximus uit de eerste eeuw 
van onze jaartelling. Dat is een exempelverzameling waarin bij een van de exempla 
het badhuis met illustratie aan de orde komt, en Valerius Maximus in de tekst dit ci-
taat van Livius verwerkt heeft.)

Aan de Romeinse badcultuur komt in het Westen een einde na het uiteenvallen 
van de Romeinse infrastructuur, waarvan ook het technisch functioneren van de 
badhuizen afhankelijk was. Na de 6e eeuw bestaan er geen seculiere openbare bad-
huizen meer en heeft het badhuis zijn functie als focus van het sociale leven verlo-
ren.16 Maar de verbinding van noties van beschaving met badcultuur en waterbeheer 
als legitimatie en demonstratie van (politieke) macht heeft zich door het Romeinse 
voorbeeld wel in het culturele geheugen van het Westen genesteld. Karel de Grote 
laat immers niet voor niets een minstens 8 kilometer lange, 40 centimeter brede en 1 
meter hoge waterleiding aanleggen vanuit de omringende heuvels naar zijn palts in 
Ingelheim, die al een uitstekende watervoorziening had. En het is ook niet voor niets 
dat Theoderik de Grote de oude Romeinse waterleidingen in Ravenna laat herstellen 
en ze voorziet van een mededeling “DN-REX-THEODORIC-CIVITATI-RED-
DIDIT”: “Onze heer Koning Theoderik heeft dit aan de stad teruggegeven”.17 De 
kennis en de praktijk van het bouwen van een hypocaustum als verwarmingssysteem 
voor badgelegenheden gaan dan ook niet geheel verloren, maar ze blijven in gebruik 
tot ver in de middeleeuwen, zij het vooral in monastieke en elitekringen.18 Hier be-
schikt men over voldoende middelen en een gezagsstructuur waarmee een dergelijke 
kostbare en bouwtechnisch complexe voorziening gebouwd en onderhouden kan 
worden. Het gaat dan echter niet meer om grote, openbare badcomplexen, giften van 
keizers, koningen of andere vertegenwoordigers van de elite aan ‘het volk’ zoals dat 
in de Romeinse cultuur gebruikelijk is, maar om kleine badhuizen die deel uitmaken 
van een kloostercomplex en om ‘privé’ badgelegenheden in al dan niet koninklijke 
of bisschoppelijke residenties. De Romeinse water- en badtechnologie wordt nu het 
culturele eigendom van een zeer beperkte groep, en de algemene culturele herin-
nering kan niet meer uit de voeten met de Latijnse begrippen die bij het badwezen 
horen.19 In de loop van de tijd worden de bovengrondse restanten van de Romeinse 

15   “Inter aliarum parva principia rerum ludorum quoque prima origo ponenda visa est, ut appareret quam 
ab sano initio res in hanc vix opulentis regnis tolerabilem insaniam venerit.” Livius, Ab urbe condita VII 
2. 

16   DeLaine e.a. 1999, 14. 
17   Grewe 1991; Ibidem, 28; 24.
18   Magnusson 2001, 3, 5; Black 1994, 99-110; Goethert 2001, 1-32.
19   DeLaine e.a. 1999, 14.
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badcultuur hergebruikt, de ondergrondse vergeten, de waterstations worden baptis-
teria en de stenen en pilaren worden verwerkt tot nieuwe (bad-) gebouwen, zoals ge-
beurde bij het bad van Karel de Grote in zijn residentie te Aken. 

4.2.2 Sporen van een Romeins verleden? De geïllustreerde badscènes in de 14e- en 
15e- eeuwse Faits et dits mémorables: de Franse vertalingen van Valerius Maximus’ 
Facta et dicta memorabilia (ca. 50 AD) 

Als het middeleeuwse Latijn aan het eind van de elfde eeuw een nieuwe impuls krijgt 
door de vertalingen van Arabische en Griekse teksten in het Latijn en steeds meer 
mensen lezen en schrijven kunnen, maar het Latijn niet of nauwelijks beheersen, 
worden niet alleen de bouwresten van de Romeinse badcultuur hergebruikt en opge-
nomen. Dat gebeurt ook met de vele Latijnse teksten waarin op een of andere manier 
de klassieke badcultuur ter sprake komt. Het zijn literaire, maar vooral ook medi-
sche, natuurfilosofische en historische werken, beschrijvingen van de wereld en haar 
geschiedenis en teksten over architectuur, zoals die van Vitruvius, waarin uitgebreid 
aandacht besteed wordt aan de manier waarop een goed badhuis gebouwd moet wor-
den.20 Deze teksten worden vertaald en hergebruikt in volkstalige versies en komen 
terecht in allerlei verzamelbundels, opdat mensen die geen Latijn kennen óók profijt 
kunnen hebben van de wijze lessen uit het verleden. Voor vertalers en illustratoren 
levert dat nogal eens problemen op, omdat het Latijn woorden en begrippen heeft die 
de volkstaal vreemd zijn. De vertalers moeten daarvoor oplossingen bedenken die 
een brug kunnen slaan tussen de betekenis en de inhoud van de tekst zoals ze die be-
grijpen en het begrippen- en ervaringskader van de middeleeuwse cultuur. Ook het 
badhuis ontkomt daar niet aan. Twee mooie voorbeelden daarvan zijn te vinden in 
enkele vijftiende-eeuwse geïllumineerde Franse vertalingen van Valerius Maximus’ 
Facta et dicta memorabilia Libri IX.

Facta et dicta memorabilia is een exempelverzameling uit de eerste helft van eer-
ste eeuw na Christus, geschreven door Valerius Maximus, een Romeinse geschied-
schrijver en moralist, die het werk opdroeg aan keizer Tiberius. Het bevat, verdeeld 
over negen boeken, een groot aantal exempla ter illustratie van zeden en onzeden, 
deugden, ondeugden en menselijke eigenschappen. Het put vooral uit de Romeinse 
en Griekse geschiedenis, maar geeft ook voorbeelden uit niet-Romeinse culturen. De 
indeling en het lezerspubliek van Facta et dicta zijn onderwerp van veel discussie, 
waarbij zowel de systematiek van het boek als de doelgroep de nodige vragen oproe-
pen. Volgens Nikolaus Thurn heeft het boek, in tegenstelling tot wat anderen daar-
van denken, een duidelijke structuur, en volgen de exempla in de eerste acht boeken 
vooral de levensfasen van de mens. Ze geven, zegt hij, voorbeelden van de daarbij 
behorende deugden, virtutes, en hun schaduwkanten, terwijl het negende boek zich 
vooral concentreert op de vitia, de ondeugden die een relatie hebben met de afslui-
tende levensfase: de dood. Op grond hiervan is Facta et dicta volgens hem vooral 

20   Vitruvius, De Architectura, Libri X, boek 10. 
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bedoeld om stof tot nadenken te bieden over de morele lessen die uit geschiedenis 
getrokken kunnen worden. Het zou daarmee vooral een ‘moralistisch-historisch’ 
leerboek zijn, dat bestemd is voor het retoricaonderricht.21 

Tot aan de dertiende eeuw kent Facta et dicta een bescheiden verspreiding, maar 
vanaf de veertiende en vooral in de vijftiende eeuw verheugt het boek zich in een 
brede en steeds toenemende belangstelling, die zal blijven bestaan tot ver in de ne-
gentiende eeuw.22 Een belangrijke aanzet voor die populariteit en de daarmee sa-
menhangende vertalingen in de volkstalen wordt gegeven door de Franse koningen 
en hun hofkringen, die geïnteresseerd raken in historische klassieke teksten, een be-
langstelling die begint in de eerste helft van dertiende eeuw met een hoogtepunt in 
de veertiende en de vijftiende eeuw.23 Het is koning Karel V (1364-1380) die de basis 
legt voor de populariteit van Facta et dicta memorabilia onder de Valois en aan het 
Bourgondische hof.24 Hij geeft namelijk in 1375 aan Simon de Hesdin de opdracht 
het boek vanuit het oorspronkelijke Latijn te vertalen in het Frans. Hesdin vertaalt 
Faits et dits mémorables des Romains tot en met hoofdstuk vier van boek VII, maar 
hij overlijdt voordat hij het werk kan afmaken. Later hervat Nicolas de Gonesse zijn 
werk, nu voor rekening van de Hertog van Berry en rondt het af in 1401.25 De verta-
ling die Hesdin en Gonesse maken, is geen letterlijke woord-op-woord-vertaling; ze 
voorzien de hele tekst systematisch van glossen, commentaren, uitleg, definities en 
zinspelingen op de klassieke auteurs, de Bijbel en de kerkvaders. Dat is met het oog 
op de beperkte kennis van het Latijn van de lezers/toehoorders en hun onbekend-
heid met de Romeinse cultuur.26 Faits en dits gaat aan de hoven van de Valois en de 
Bourgondiërs functioneren als een soort vorstenspiegel die als onmisbaar wordt ge-
zien voor de opvoeding van prinsen, hertogen en graven.27 Hiermee wordt het boek 
een bron van citaten en verwijzingen voor middeleeuwse ‘politieke auteurs’. Chris-

21   Thurn 2001, 79-94. Voor de omvang van het corpus overgeleverde teksten traceerde Dorothy Schullian 
ca. 800 exemplaren: monografieën, maar ook deeluitgaven en opnames in bundels. Schullian 1940, 202-
206; ibidem, 1987, 287- 403.

22   Honstetter noemt Facta et dicta “die grundlegende lateinische Exempelsammlung für die gesamte Re-
zeption der Exempla weit über Mittelalter und Renaissance hinaus.” Honstetter 1977, 5.

23   Richter Sherman 1995, 12. Zie ook Buettner 1992, 81. 
24   Faits et dits/Facta et dicta bevond zich in vele bibliotheken van kringen rondom het Bourgondische hof. 

Zie hiervoor Wijsman 2003. In een gebaar van grote generositeit heeft Hanno Wijsman alle data voor 
zijn proefschrift over de geïllustreerde exemplaren van Faits et dits in het adellijk boekenbezit in de 
Bourgondische Nederlanden voor mijn onderzoek ter beschikking gesteld. Ik ben hem daar zeer dank-
baar voor.

25   Féghali 2005. Simon Hesdin (d. 1383) is een theoloog en commandeur van de Hospitaalridders van St.-
Jan van Jerusalem; Nicolas de Gonesse (1334- ca. 1413) is theoloog.

26   In het voorwoord op de vertaling licht hij toe waarom hij de tekst niet woord voor woord heeft vertaald: 
het is vanwege “la difficulte du latin et merveilleux stille du livre” en daarom “la sentence sera obscure 
pour la ignorance de l’histoire ou pour autre quelconque cause.” Valere le Grand [Les neuf livres de Va-
lère le Grant translatez du latin en françois par très-révérend maistre de Hesdin, …et achevez par Nico-
las de Gonesse, […] (Paris, 1500), , fol Aiii, kol 2. Voor zover ik heb kunnen nagaan is de tekst in deze 
druk conform de hier gebruikte handschriften. Ik verwijs naar deze druk met Les neuf livres.

27   Le Livre de Valerius Maximus wordt door Ghillebert de Lannoy (1386-1462), diplomaat, reiziger, rid-
der in de orde van het Gulden Vlies en auteur van Livre de l´instruction d´un Jeune Prince, onmisbaar 
genoemd voor de opvoeding van prinsen. Belozerskaya 2002, 148. 
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tine de Pizan bijvoorbeeld (1364-1430) citeert Maximus in Livre du corps de polici, 
maar ook Egidio Collonna (Gilles van Rome) (1243-1316) doet dat, als hij De regi-
mine principium van Hendrik van Ghent (overleden in 1293) vertaalt als Li livres du 
gouvernement des Rois. En ook Nicolas Oresme (1323-1382) gebruikt in zijn verta-
ling van Aristoteles’ Politica in Le livre des Politiques de exempla van Valerius Maxi-
mus.

In vier van de vele exempla in Faits et dits is het Romeinse openbare badhuis plaats 
van handeling. Ze bevinden zich alle vier in boek IX. Dit boek behandelt in vijftien 
hoofdstukken de ondeugden en hun gevolgen. Dat die ‘badexempla’ hier staan en 
niet ergens anders, is “omdat die nog niet eerder aan de orde zijn gekomen”, zo ver-
klaart de vertaler hun plek in het hele boek.28 Van deze vier voorbeelden zijn er in 
een aantal codices twee geïllustreerd: een in IX.1, bij het hoofdstuk De luxure et de 
libidineusite: over overdaad en mateloosheid; een in IX.5, bij het hoofdstuk De orge-
uil et de impuissance: over arrogantie en gebrek aan ruggengraat, zwakte. Deze twee 
ondeugden horen thuis in een serie van ondeugden waarvan ook andere voorbeelden 
gegeven worden, zoals cruaulte, yre et hayne, avarice, tricheri, violence et sedicion; 
in totaal zijn het er vijftien. Het verbindende thema tussen al deze ondeugden zijn 
de schadelijke gevolgen voor lichaam en geest van een teveel van ‘iets’ wat het even-
wicht in lichaam en geest verstoort en dus ziekte of zelfs de dood kan veroorzaken. 
Van de meer dan honderd bekende geïllumineerde handschriften zijn er zeventien 
waarin bij hoofdstuk IX.1 en IX.5 ‘badhuis’-illustraties voorkomen. Het intrigeren-
de van deze handschriften is dat ze bijna allemaal van Franse en Vlaams/Nederland-
se herkomst zijn, dateren uit de tweede helft van vijftiende eeuw, vervaardigd zijn 
in Brugge in opdracht van leden van het Bourgondische hof, door hen werden ver-
kregen als geschenk of door hen zijn aangekocht voor hun eigen bibliotheken. Twee 
van deze handschriften hebben aan Philips de Goede zelf behoord en de andere zijn 
van Wolfert van Borssele, Anton van Bourgondië, Philippe van Horne, Jean le Gros, 
Lodewijk van Gruuthuuse, Philippe de Commynes, Pierre de Bourbon en een ano-
nymus. Een aantal van deze handschriften valt op, omdat ze een geheel eigen ‘bad’-
iconografisch programma hebben dat nergens anders in het gehele ‘badillustratie-
corpus’ van Faits et dits voorkomt.29 Dat kan geen toeval zijn. De illuminatoren c.q. 
hun opdrachtgevers hebben de beperkte ruimte van het kader van de miniatuur ge-
vuld met een doelbewuste keuze van beeld- en betekeniselementen die zij als dragers 
zagen voor hun boodschap, ook als het gaat om het badhuis zoals zij en hun (voor-) 
lezers dat uit eigen ervaring kennen.

28   “Et se es livres precedens aucunes choses ont este dictes des vices: touttefois ce ne pas este principalement/
mais par maniere de incident.” Les neuf livres, Boek IX, p. 1, kol. 1. Het systeem van de paginering van 
dit deel van de druk is moeilijk te volgen. Ik heb daarom mijn eigen paginering aangebracht.

29   Ik had mijn bevindingen graag getoetst aan het promotieonderzoek van Anne Dubois naar de icono-
grafie van Faits et dits, maar heb daarvoor van haar geen toestemming gekregen. Mevrouw Dubois was 
echter wel zo vriendelijk mijn lijst van handschriften met ‘badillustraties’ te controleren op volledigheid, 
waarvoor mijn dank.
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4.2.3 Overdaad en mateloosheid verbeeld, of hoe een klein probleem grote gevolgen 
kan hebben tot aan de dag van vandaag: de balnea pensilia in Boek IX.1

Valerius Maximus laat boek IX beginnen met de ondeugden luxure en libidineusite 
en dat is niet voor niets, zeggen de vertalers. Het is omdat, zo citeert Valerius Sallus-
tius, het deze ondeugden zijn geweest die de Romeinse republiek geheel ontregeld 
en naar de ondergang gebracht hebben en die de Romeinse morele en fysieke kracht 
hebben verzwakt.30 Luxuria en libido zijn begrippen die in de middeleeuwen veel 
minder exclusief verbonden zijn met seksualiteit dan voor ons. Ze staan daar veel 
meer voor ‘overdaad’ en ‘mateloosheid’, waar de meer seksueel georiënteerde wellust 
en genotzucht slechts vormen van zijn31. “Luxuria enim dicitur a luxu quod est su-
perfluitas”, zo citeert de vertaler Valerius Maximus. En die overdaad, dat teveel, heeft 
dan vooral te maken met handelingen of dingen die effect op het lichaam hebben.32 
De vertaler specifieert wat dat zijn: kleding, eten, drinken en gebouwen (waaronder 
dus ook badkamers en badhuizen vallen). Dat is minder merkwaardig dan het lijkt. 
Het gaat hier namelijk om de zogenaamde res non naturales: de niet lichaamseigen 
dingen die zich buiten het lichaam zelf bevinden, maar waaraan het zich toch niet 
kan onttrekken om gezond en wel te kunnen blijven functioneren. De schade komt, 
omdat deze ‘dingen’ een samenstelling hebben die afwijkt van de aangeboren consti-
tutie van het lichaam. Ze kunnen daarom, als ze in contact met het lichaam komen of 
erdoor worden opgenomen, de lichaamseigen constitutie verstoren.33 Maar tegelij-
kertijd kan het lichaam ze niet missen, omdat het nu eenmaal moet eten en drinken 
en beschermd moet worden tegen gevaren van buitenaf door kleding en een huis. 
Hierbij loopt het dan het altijd aanwezige risico van de verstoring van de innerlijke 
orde, de gezondheid. De gouden gedragsregel is daarom: matigheid in alles. Het is 
het hoogste goed en de beste garantie voor een gezond en voorspoedig leven en voor 
een vredig verblijf in het hiernamaals. Matigheid is de basis van iedere middeleeuwse 
gezondheidsleer, waarvan de systematiek en de processen die erin beschreven wor-
den van toepassing zijn op elk organisme in de schepping. Dat is: op fysieke licha-
men en ook op metaforische lichamen zoals de ziel, de gemeenschap, de stad en de 
staat. Het is daarom dat Valerius Maximus Boek IX met de ondeugden van overdaad 
en mateloosheid laat beginnen en aan deze ondeugden het grootste aantal pagina’s 
van het hoofdstuk wijdt. Het eerste exempel in het eerste hoofdstuk in dit boek be-
gint als volgt: 

30   “Car selon Saluste ce vice a toute pervertie la chose publicque et enerve le vertu rommaine.” Les neuf 
livres IX.1, p. 1, kol. 1.

31   Zie bijvoorbeeld Gaffiot 1934; Parisse e.a. 2006; Lewis and Short 1922; Greimas et Keane 1922; Pinkster 
1986, rpr. 1998.

32   “Et pourtant luxure emporte superfluite soit es actions de la chair: ou en vestutes: ou en mangiers: ou en 
edifices.” ibidem.

33   Deze processen en de onderliggende logica komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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C. Sergius Orata pensilia balnea facere instituit. quae impensa levibus initiis coepta ad su-
spensa caldae aquae tantum non aequora penetravit.

Het is een zin die al zeven eeuwen lang problemen heeft veroorzaakt die tot voor 
zeer kort nog steeds niet geheel naar tevredenheid zijn opgelost. Het is niet alleen het 
cryptische Latijn met woorden die op allerlei manieren kunnen worden uitgelegd, 
maar daar is ook nog de technische kwestie. Want wat liet Sergius Orata nu precies 
voor het eerst maken? Er zijn in het hedendaagse onderzoek verschillende theorie-
en over ter tafel gekomen. Zo zou het kunnen gaan om een oesterkwekerij (oesters 
zijn ook voor Romeinen een luxeproduct) die kan zorgen voor een constante aan-
voer van deze delicatesse,34 of om de uitvinding van het hypocaustum,35 het muur- en 
vloerverwarmingssysteem dat zo kenmerkend is voor Romeinse (bad-) huizen. Het 
principe daarvan is als gezegd de dubbele vloer met een luchtcirculatiesysteem waar-
bij de tussenruimte verwarmd wordt vanuit een centrale oven.36 Het is een bouw-
techniek waarmee de middeleeuwen niet vertrouwd zijn en die zeker niet wordt ge-
bruikt in openbare badhuizen. Van dit cryptische Latijn maakt de Franse vertaler 
het volgende:37

Gaius Sergius ordonna premierement a faire baings pendans/laquelle despense commence 
par legiers commencements vint non pas seulement a leau chaulde pendue; mais iusques a 
la mer.

Een vertaling waar de illustratoren weinig mee konden beginnen, omdat deze geen 
aanknopingspunten had met de badpraktijk die zijn uit eigen ervaring kenden. Ze 
moesten daarom een beroep doen op hun inventiviteit en dat leidde tot de volgende 
vier oplossingen (zie afb. 36, afb. 37, afb. 38 en afb. 39).

34   Lowe 1864, 442. 
35   Fagan 1996, 56-66; Hilton Turner 1948, 486-487; Zie ook Parr vol. 1 1809, 2. Hierin een uitgebreide en 

beredeneerde kritische benadering van de klassieke bronnen die ten grondslag zouden liggen aan de hy-
pocaustmethode en aan Orata’s rol als uitvinder ervan. Vastgesteld is inmiddels dat de Grieken de hypo-
caust al 150 jaar voor Orata’s hangende baden in gebruik hebben. Ook: Fagan 2001, 404, ff. Er is trou-
wens reden te denken dat de hangende ‘baden’ van Orata helemaal geen baden zijn, Fagan 1996, 56-66.

36   Zie voor de geschiedenis en de constructie van de hypocaust: Yegül 1992, 50-51; voor de rol van Sergius 
Orata daarbij: ibidem, 377-379.

37   Nicolas de Gonesse was niet de enige die moeite had met deze zin. Hele generaties vertalers volgden 
hem op: Valerius Maximus Von denkwürdigen Reden und Thaten der Römer und Frembden (Franck-
furt 1778) zegt er dit van: “C. Sergius Orata hat ihm an ersten vorgenommen Bäder zu bauen/ die da 
hangen / welche Unkosten gar gering angefangen/ aber dahin kamen/ daß das hangende warme Was-
ser fast dem Meer gleichet”; in de vertaling van A. Bogaerts in het Nederlands (Amsterdam 1729) op 
pagina 505 wordt het: “Cajus Sergius Orata heeft eerst ondernoomen hangende baden te maken; welke 
onkoste, door slechte beginselen begonnen, tot de byna opgehangene zeeën van warm water is doorge-
drongen”; Valère le Grand en Francoys ou sont comprins les faictz & dictz dignes de memoire […] (Paris 
1548). Fol. Cxlv: “Caius Sergius Orata fut le premier qui institua les baings portatifz & suspenduz, qui 
se portoyent de lieu en autre, afin qu’on le portast, & en le portant qu’il print son plaisir à se baigner 
et laver. Ce coust là entreprins par leger commencement, passa bien plusoultre, & ne s’aresta aufdictz 
baings d’eau chaulde, qui n’estoyent en leur exorde de grands fraiz, ainsi s’estendit iusques à clorre la 
mer”. De meest recente vertaling is die van Shackleton Bailey 2000, 293. Hij vertaalde het met: “C. Ser-
gius Orata was the first to make hanging baths. This expense, starting from small beginnings was nearly 
so far as suspended seas of hot water.” 

Van Dam Binnenwerk nw.indb   91 10-11-2020   18:09



92 4 de traditie van een fenomeen

Het is Árpád Orbán, specialist in het middeleeuws Latijn, die het taalkundige deel 
van deze zeven eeuwen oude puzzel oploste met de juiste vertaling van de Latijnse 
tekst:

Links: Afb. 36 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables des Romains. (Parijs, 1401-1500). 
Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Ars. 5221, réserve, fol. 287.
Rechts: Afb. 37 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables des Romains, (Parijs, 1475?). 
Parijs, Bibliothèque Nationale de France. Français 6185, fol. 255.

Links: Afb. 38. Valerius Maximus, Faits et dits mémorables des Romains Parijs, Bibliothèque 
Nationale de France, Français. 41. fol. 389, (1475?).
Rechts: Afb. 39. Valerius Maximus, Faits et dits mémorables de Romains, Londen, British 
Library, Harley 4375, fol. 179, (1473).
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Sergius Orata was de eerste die hangende baden liet maken, en deze uitgave (onderneming), 
die bescheiden is begonnen, mondde uit in als het ware opgehangen zeeën van warm water.

Waarmee we nog steeds niet weten wat Sergius Orata nu precies als eerste liet ma-
ken. Het moet in ieder geval betrekkelijk klein van omvang en eenvoudig van con-
structie zijn geweest, zullen ook de middeleeuwse illustratoren bedacht hebben. Een 
badkuip gevuld met warm water, opgehangen aan kettingen aan het plafond of in 
een houten staand frame is dan niet eens zo’n veemde oplossing, te meer omdat de 
begrippen pensilia en suspensura dat niet uitsluiten.38 Met Romeinse badhuizen heeft 
het niet zoveel te maken. Ondeugden onttrekken zich echter aan tijdelijke en mate-
riële constructies, en de verbeelding ervan kan dan ook, zonder iets af te doen aan de 
inhoud in een andere tijd, zonder problemen een andertijds gezicht krijgen. En zo 
kunnen overdaad en mateloosheid heel goed gevisualiseerd worden met badkuipen 
die met warm water en baders en al erin aan het plafond hangen. Voor de essentie 
van de boodschap maakt het niet veel uit of dat kleine onschuldige begin, dat kleine 
‘overdaadje’, nu aan het plafond hangt van een christelijke middeleeuwse koninklijke 
residentie of zich bevindt in of bij een heidense Romeinse villa aan de baai van Poz-
zuoli en vlakbij het in Valerius’ tijd mondaine kuuroord Baia in de eerste eeuw na 
Christus. Want hoe en waar gesitueerd dan ook, het verhaal van de baden van Ser-
gius Orata is bedoeld als waarschuwing voor de verraderlijkheid van dat kleine, zo 
onschuldig lijkende begin dat zulke grote gevolgen kan hebben.

Quant ung inconvenient est donne ilsz ensuivent plusieurs autres […] Et pourtant ia soit ce 
que l’instruction de ces baigns pendans ne fust pas chose de grant fait et de grant despence/
touttefois pource ce cestoit commencement de vie excessive […] Car petit exces quant ilsz ne 
sont pas reprins legierement croissent en grans

Want wanneer zich eenmaal een dergelijk schadelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan, 
dan volgen er meer [...]. En hoewel het maken van deze hangende baden niet bijzonder 
moeilijk was en ook niet veel geld kostte, toch was het het begin van een buitensporig leven 
(-stijl) […]. Want kleine misstappen die niet teruggenomen worden, groeien al snel uit tot 
grote [misstappen].39 

De gevolgen daarvan grijpen diep in, en wel zó diep, dat het zelfs de onoverwinne-
lijk geachte Romeinse staat tot de ondergang kon brengen. Dat komt, omdat de echte 
verraderlijkheid van overdaad en mateloosheid niet zozeer ligt in de aantrekkelijk-
heid ervan, maar omdat het raakt aan lichaam en geest. Toegeven aan genoegens en 
geneugten van het lichaam verzwakt en vernietigt het lichamelijke constitutionele 
evenwicht, verkort zo het leven en leidt de ziel naar de verdoemenis.40 En alleen al 
het feit dat de opdrachtgevers het ervoor over hebben de waarschuwing hiervoor in 

38   Pensilia kan ‘hangen’ betekenen, maar ook ‘steunend op bogen.’ Suspensura: betekent ‘hangen’ maar 
ook ‘ondersteund’, ‘steunend op iets’. Het is echter ook een architectonisch aanduiding voor hypocaust, 
Fagan 2001, 404.

39   Les neuf livres, Boek IX.1, pp. 1 kol 1. Vertaling van mijn hand. 
40   Les neuf livres, Boek IX.1, pp. 1 kol. 2. Voor de fysiologische gedachtegang hierachter zie het volgende 

hoofdstuk Waarom gaat een mens in bad.
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kostbare miniaturen te visualiseren en zo het pedagogisch effect ervan te verankeren 
in het geheugen van degene die ze ziet, zegt iets over het belang dat ze hechten aan 
de inhoud van de boodschap.41

4.2.4 Hoogmoed en onbetrouwbaarheid op de stoep van het badhuis: het bad van 
Philips de Goede, Wolfert van Borssele en Lodewijk van Gruuthuuse in boek IX.5 

Het vijfde hoofdstuk van boek IX van Faits et Dits gaat over hoogmoed en gebrek 
aan ruggengraat, twee ondeugden die voortvloeien uit twee vorige: woede en wreed-
heid. Want, zo legt de vertaler uit, woede en wreedheid leiden vanzelf tot hoogmoed 
en zwakte. Het is immers niet mogelijk dat een mens wreed en tegelijkertijd nederig, 
zachtaardig en genereus is. In Faits et dits wordt een demonstratie van deze ondeugd 
gegeven door een zekere Gnassus Pompeus. Toen die uit het badhuis kwam, wierp 
zijn vriend, de Romeinse edelman Hypseus, zich knielend voor zijn voeten ter aarde. 
Deze werd beschuldigd van verkiezingsfraude en hoopte door zich zo te vernederen 
aan een veroordeling te ontkomen: “affin quil nen fyst puny il se humilioit ainsi”.42 
Gnassus liet hem weten dat hij (Hypseus) met deze daad van onderwerping niets an-
ders bereikte, dan dat het de maaltijd waarnaar hij na zijn bad op weg zou gaan ver-
traagde, en dat hij, nu hij dit gezegd heeft, met een gerust gemoed van zijn maaltijd 
kon gaan genieten. Het is een diepe belediging, een ware vertrapping, van zijn vriend. 
“Ce fut un grant orgeuil de le laisser ainsi gesir a ses piedz” en zijn antwoord is dat 
niet minder. De afbeelding die het exempel begeleidt, komt in het hele corpus van 
badillustraties in Faits et dits slechts driemaal voor (afb. 40, afb. 41 en afb. 42), en de 
verleiding is groot om te zoeken naar de motieven van de opdrachtgevers Philips de 
Goede, Wolfert van Borssele en Lodewijk van Gruuthuuse, naar hun onderlinge ver-
houdingen, naar de geldende omgangsregels in hun sociaal-culturele milieu en naar 
het sociaal-politieke speelveld waarin de opdracht voor deze miniaturen werd gege-
ven. Later onderzoek zal dat mogelijk duidelijk maken. Hier gaat het om de vijftien-
de-eeuwse interpretatie van het Romeinse badhuis waarin deze scène zich afspeelt.

De Latijnse tekst zegt dat het voorval plaatsvond toen Gnassus “balneo egressus” 
dus “uit het bad was gekomen”, dat in het Frans “en yssant hors de son baing” wordt. 
In de Romeinse situatie zal het verhaal zich zeker hebben afgespeeld in of voor een 
van de grote badcomplexen die Rome rijk was. Hier namen prominente figuren een 
bad niet alleen om schoon te worden, maar zeker ook om gezien te worden. Ze wer-
den omringd door allerlei figuren die belang hebben, of hopen te krijgen, bij de des-
betreffende persoon, die zelf weer status ontleent aan de omvang en de maatschap-
pelijke positie van de kring om hem heen.43 Dat Hypseus hier voor Gnassus een 
knieval doet, past in het beeld dat Garret Fagan schetst van het Romeinse badhuis 
als een plek waarin veel informeel wordt geregeld, over petities en verzoeken wordt 
onderhandeld, en smeekbeden en verzoeken worden toegestaan of afgewezen. In het 

41   Over het zien en de effecten ervan op de hersenen: Buettner 1992, 80. 
42   Les neuf livres, Boek IX. 5, “De orgeuil et de impuissance,” p. 2, kol.1.
43   Fagan 1999, 221. 
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Links: Afb. 40 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables. Parijs, Bibliothèque Nationale 
de France, Français 6185, fol. 284, (Parijs 1475). 
Rechts: Afb. 41 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables. Parijs, Bibliothèque Nationale 
de France, Français 289, fol. 458 v, (Brugge 1450-1500?).

Afb. 42 Valerius Maximus, 
Faits et dits mémorables 
Bibliothèque Nationale de 
France, Ars. 5196, fol. 414 r, 
(Brugge 1450-1465). 
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Rome van Valerius Maximus is de hele scène een publiek gebeuren dat voor beide 
betrokken partijen een extra betekenis geeft aan de diepte van de belediging en de 
omvang van Gnassus’ hoogmoed, waarmee tegelijkertijd zijn gebrek aan ruggengraat 
en de omvang van zijn trouweloosheid duidelijk wordt. Het is een tekort aan mo-
reel niveau en waardigheid dat, getransponeerd naar de middeleeuwen, de persoon in 
kwestie ongeschikt maakt voor het hoge ambt van het koningschap, de ridderschap 
en vooral voor het dragen van gezag.44 

Het openbare badhuis heeft in de Romeinse samenleving een plek die de middel-
eeuwen vreemd is, omdat het daar nooit onderdeel is geweest van de representatie-
agenda van de elite, noch als gebouw, noch als plek ‘om gezien te worden’ zoals het 
stadsplein, de trappen van het stadhuis of het kerkplein en later de kuuroorden dat 
wel zijn. De confrontatie tussen Gnassus en Hypseus vindt daarom niet plaats tegen 
de achtergrond van een pompeus gebouw dat gedoneerd wordt aan de samenleving, 
maar in de zeer betrekkelijke privacy van de ‘huiselijke’, c.q. residentiële omgeving. 
Deze dient echter, zeker in de Bourgondische tijd, niet minder als demonstratie van 
rijkdom en status, waaraan even zo goed grote sommen gelds worden besteed en die 
even goed bruikbaar is als plek voor ‘informele’ onderhandelingen, het indienen van 
smeekbeden en dergelijke. 

Deze paragraaf begon met de vraag of er in de middeleeuwse badhuiscultuur nog 
sporen terug te vinden zijn van een Romeinse erfenis. In archeologisch opzicht ont-
breken die sporen geheel, zeker voor Noordwest-Europa. En als de miniaturen in 
Faits et dits representatief zijn voor sporen ervan in het middeleeuwse culturele ge-
heugen, dan kunnen we nu vaststellen dat de bijdrage van de ‘Romeinen’ aan de mid-
deleeuwse badhuiscultuur niet bestaan heeft uit technische constructies of kennis, 
uit infrastructuurmodellen of sociaal-culturele omgangsvormen en voorzieningen. 
Wat wél in het middeleeuwse culturele bewustzijn wordt opgenomen, is de notie 
van matigheid als metafoor voor orde, en van onmatigheid als metafoor voor wan-
orde, die een christelijk jasje kregen. ‘Matigheid’ en het vermogen in ‘matigheid’ te 
kunnen leven, worden richtlijn en levensmotto voor koningen en hertogen, voor bis-
schoppen en prelaten, en voor de vroede vaderen van de middeleeuwse steden. Ze 
worden toetsstenen voor hun geschiktheid voor hun ambt en aanleiding voor grote 
sociaal-politieke conflicten en het bad/badhuis krijgt hierbij een tekenfunctie (afb. 
43). Dat is, omdat een bad, meer dan alle andere ‘luxueuze’ voorzieningen, zo zeer 
aan het hele lichaam raakt en dus ook aan de geest. Het kan daarom dieper ontrege-
len bij een onbeheerst gebruik dan welke ‘overdaad’ dan ook. En is een bad niet een 
voorbeeld bij uitstek van iets wat letterlijk en figuurlijk klein en met weinig kosten 
kan beginnen en dat zich makkelijk kan ontwikkelen tot exponent van een ‘overda-
dige en onbeheerste levensstijl’, zowel voor Griekse en Romeinse heidenen als voor 
middeleeuwse christenen?

44   Een middeleeuwse onderbouwing daarvan is te lezen in Le Livre de chevalerie van Geoffroi de Charny 
(1337?-1356). Het is geschreven in de periode van de eerste vertaling van Facta et dicta. Het boek legt 
onder andere uit wat de ware functie is van het koningschap c.q. ridderschap en waarom bepaalde per-
sonen daartoe door God zijn uitverkoren, Kaeuper en Kennedy 1996, 14; 25-29. 
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4.3 Tweede vooronderstelling: kruisvaarders

In middeleeuws Europa zijn er altijd al veel mensen onderweg, maar in de twaalfde, 
dertiende en veertiende eeuw nemen de aantallen snel toe. Dat komt vooral door de 
kruistochten. Ze brengen een ongekende hoeveelheid mensen op de been, waardoor 
de reizigers onderweg en op hun plaats van bestemming kennis maken met de cul-
turen van Byzantium, het Midden-Oosten en de Moorse gebieden. Een van de hy-
pothesen over het ontstaan van het openbare badhuis in de stad wil dat het deze rei-
zigers, en dan in het bijzonder de kruisvaarders, zijn geweest die het badhuis in de 
Noordwest-Europese steden hebben geïntroduceerd en die de prikkel zijn geweest 
voor de snelle verspreiding van dit fenomeen.45 De hypothese wil dat zij zó onder 
de indruk zijn geweest van de luxe en het ‘wellustige’ reilen en zeilen in de Arabi-
sche en Moorse badhuizen, dat ze dat genoegen na hun terugkomst thuis niet heb-
ben willen missen.46 

Het is echter nog maar de vraag of kruisvaarders wel in de gelegenheid zijn ge-
weest deze badhuizen uit eigen ervaring te leren kennen. Hebben zij wel toegang ge-
had tot de badhuizen onderweg of in hun nieuwe land gehad? Birgit Tuchen twijfelt 
daaraan.47 De achtergrond van die twijfel is vermoedelijk de veronderstelde culturele 

45   Hähnel laat zien dat die verspreiding, tenminste in zijn onderzoeksgebied, inderdaad heeft plaatsgehad, 
zij het met grote regionale verschillen. Hähnel 1975. 

46   Volgens Gail nemen ze niet alleen de badgewoontes mee naar huis, maar vooral een ziekte, de melaats-
heid, die zich door de kruisvaarten ontwikkelt van een lokale naar een algemene ziekte. Zweetbaden zo-
als die in het badhuis worden gebruikt ter genezing van deze ziekte. Gail 1940, 19.

47   Tuchen 2003, 22.

Transcriptie tekst: Vraag: Een vrouwe 
sendt voor haar lief om tsamen te baden/ 
ende ghelooft hem voort al den nacht bi 
hem te slapen op condicien dat hy haer 
wederom gheloven wil niet van haer te 
begheeren dan cussen/ende omhelse/ 
dwelck hy consenteert/ Wie van hen 
beyden doet dat meeste voor den ande-
ren. Antwoord: Die man/ als hy zijn be-
looften hout/ wantet ys hem een groote 
pijnen/ ende haer een ghenuechte/ want 
haer begheerte is volbracht. 

Afb. 43 Een test op zelfbeheersing en matigheid. Int paradijs van Venus: dye amoreuse 
vraghen der liefden: ende noch meer ander vraghen van Venus discipulen, ghemaect bi eenen 
eedelen ioncheere ende een edel ionffrouwe (1050-1350). Editie en facsimile uitgave Willy 
Louis Braekman, (St. Niklaas, 1981), p. 61.
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kloof tussen christen (honden) en moslim (heidenen) die onoverbrugbaar zou zijn. 
Er zijn echter grote aantallen archeologische en documentaire bronnen uit Spanje, uit 
Palestina en andere landen uit het Midden-Oosten die laten zien dat men, ondanks 
deze kloof, in de dagelijkse gang van het gewone leven voortdurend met elkaar te 
maken had: bij de bakker, op de markt, onderweg en bij de notaris, bij feestdagen, 
bij openbare rituelen en dus ook in het badhuis.48 Kruisvaarders blijken zich daar-
bij allesbehalve onwennig aan hun nieuwe wereld te hebben aangepast. En ze ma-
ken daarbij gebruik van alle in de bezette landen aanwezige voorzieningen, inclusief 
de badhuizen.49 Ze reserveren moslimbadhuizen voor zichzelf, bouwen nieuwe of 
herbouwen oude.50 Als er botsende belangen of gewoonten zijn, worden daar prak-
tische en organisatorische oplossingen voor gevonden, al naar gelang de situatie en 
de betrokken groepen. Zo wordt in sommige wijken het gebruik van de badhuizen 
gereserveerd voor een bepaalde religieuze groep, en in situaties waar dat niet mo-
gelijk is, worden er andere oplossingen gevonden, zoals aparte openingstijden voor 
moslims, joden en christenen, of wordt het dragen van een merkteken bij het bezoek 
aan een badhuis verplicht gesteld. Voor christenen is dat bijvoorbeeld een kruisje of 
een belletje om de nek.51 Zonder misverstanden of verschillen van inzicht gaat dat 
samenleven natuurlijk niet. Een van die verschillen tussen de moslimbadcultuur en 
die van de ‘Franken’, zoals de moslims de vreemdelingen noemen, is iets wat je nog 
het beste opvattingen over ‘zedelijkheid’ en ‘wellevendheid’ zou kunnen noemen.52 
In moslimbadhuizen is bijvoorbeeld het dragen van een lang, tot op de grond rei-
kende lendenschort dat de schaamdelen van voren en van achteren aan het zicht ont-
trekt, verplicht. Voor moslims is dit kledingstuk een teken van beschaving en welle-
vendheid. Voor ‘Franken’, zo wil de Arabische anekdote, is een dergelijke baddoek 
onnodig,53 of zelfs “une bizarre jonglerie”.54 Maar het lijkt niet onmogelijk dat hier 
sprake is van een cultureel misverstand, en dat dit lendenschort door de West-Euro-

48   Burns 1975, 9-10. 
49   Zie voor deze vorm van kolonialisme in Palestina: Boas 1998, 138-173; ibidem 2010; Mack 2007, 147-

165; Smithline, Stern and Stern 2013, 71-108; Sterns 1983, 43-69.
   In Byzantium en het Midden-Oosten: Grotzfeld 1970; Magdalino 1986, 178. Magdalino laat hier zien 

hoe in middeleeuws Byzantium de kerk de seculiere badhuizen onder haar invloedssfeer brengt, onder 
meer met behulp van de diakonia: para-monastieke lekenbroederschappen die de armen voorzien van 
voedsel en van een (ritueel) reinigingsbad. Kruisvaarders die aankomen in Constantinopel hebben on-
getwijfeld met deze diakonia te maken gekregen. Voor Spanje zie: Burns 1971; Powers 1979, 396.

50   Adoptie van moslimbadhuizen, herbouw en nieuwbouw: Burns 1971, 443; informatie van Adrian J. 
Boas, d.d. 9-3-2011; Constable 2014, 192; Mack 2007, 151, 161, 162.

51   Tactische oplossingen: Powers 1979, 662; Burns 1971, 10; Grotzfeld 1970, 123-128. 
52   Benkheira 2007, 325.
53   Us ma Ibn Munqid (1095-1188): “Toen kwam er een ridder van hen [de Franken]. Die vinden het niet 

prettig als iemand in het badhuis een lendenschort draagt. Hij strekte zijn hand uit en rukte bij mij mijn 
lendenschort af en gooide die op de grond.” Het verhaal vervolgt met de verbaasde beschrijving van 
de beharing van de [niet geëpileerde)] schaamdelen van de Frank: “een grote bos haar zo dicht als een 
baard.” [vertaling uit het Duits van mijn hand]. Grotzfeld 1970, bijlage 6, 149. Voor moslims zijn geëpi-
leerde schaamdelen een teken van beschaving. Zie voor de Hammam-traktaten waaruit deze anekdote 
afkomstig is: ibidem 1970, Anhang, 137-140.

54   Wild 1973, 268.
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pese badhuisbezoekers wordt verward met het in de badhuizen thuis gebruikelijke 
badlaken, dat pas aan het einde van de badroutine wordt omgeslagen in plaats van in 
het begin. In de Europese badhuizen is volledig ‘naakt’ baden evenmin gebruikelijk 
en is voor mannen het dragen van een ‘bruoch’, een soort slip met aan twee kanten 
een strikje55 zoals dat op vele badhuisscènes is te zien, verplicht.1 Voor vrouwen, zo-
wel gasten als personeel, is er het badgewaad: een los vallend, dun gewaad met smalle 
schouderbandjes. 

Als we kijken naar de beheersstructuur waarbinnen badhuizen functioneren, blij-
ken er weinig essentiële verschillen te zijn tussen Europese steden en moslimsteden. 
Arabische badhuizen zijn evengoed economische objecten die onderwerp zijn van 
concessieverlening, van het ontvangen en betalen van pacht, van de vaststelling van 
entreegelden en de economische gevolgen van slechte tijden. Ook de badhuizen in 
de Levant en in Spanje zijn, net als die in het Westen, onderworpen aan kwaliteitsei-
sen die gesteld worden aan het personeel, het materiaal en de hygiëne. En ook daar 
blijken er de traditionele morele kwesties te spelen, zoals die van ‘naaktheid’ en ‘inti-
miteit’, ook al worden die dan verschillend ingevuld. Badhuizen zijn, waar dan ook, 
altijd concentratiepunten van mensen en daarmee van de uitwisseling van nieuwtjes 
en andere informatie, van meningen en ideeën. Ze zijn overal aanleiding tot anekdo-
tes en commentaren die illustreren hoezeer een badhuis uitnodigt tot verhalen en tot 
de constructie van metaforen over het spanningsveld tussen goed en kwaad, tussen te 
veel en te weinig.56 Dat geldt voor de West-Europese badhuizen, voor die in de Le-
vant, voor die in Spanje en voor die in het Midden-Oosten.

Tussen de badhuizen in de Levant en die in de West-Europese steden is er wel er 
een aanzienlijk verschil in badtechnologie.57 Dat is te zien aan een andere ruimtelijke 
indeling met in warmte en vochtigheidsgraad oplopende ruimtes en een ander ver-
warmingssysteem dan dat wat in de West-Europese badhuizen wordt gebruikt. Voor 
Tuchen is dit een van de argumenten die pleiten tegen de kruisvaarders-vooronder-
stelling, omdat er na de Kruistochten niets in de Westerse zweetbadtechnologie ver-
anderde. Het verschil in badtechnologie is echter een gegeven dat op de kolonisten 
zelf ter plekke weinig indruk gemaakt schijnt te hebben. Ze gebruikten zonder pro-
blemen wat er aan faciliteiten in steden en caravanserails aan badgelegenheden aan-
wezig was en bouwden zelfs in de gebieden die onder hun regime vielen hun eigen 
nieuwe badhuizen met hypocaustum.

Er zijn nog een paar verschillen die de reizigers zeker zijn opgevallen. In het Mid-
den-Oosten heeft het bad, naast de hygiënische en de sociale functie, ook een grote 
religieuze betekenis, omdat in de islam en het jodendom het rituele bad een essenti-
eel onderdeel is van de religieuze beleving. Een schoon, rein lichaam is daarbij voor-
waarde om een eredienst of andere belangrijke religieuze feesten en plechtigheden te 

55   Zie voor de bruoch Jaritz 1992, 395-416.
56   Grotzfeld 1970, 21; 24; 86; 88.
57   Ik kan over de badhuizen in de Moorse gebieden geen uitspraak doen, omdat ik geen toegang heb tot het 

Spaanstalige onderzoek. 
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mogen bijwonen.58 Omdat het Westen deze dagelijkse rituele handelingen niet kent, 
is het iets wat ook in het laatmiddeleeuwse christelijke leven een veel minder belang-
rijke rol speelt en iets wat zeker niet in het leven van alledag prominent aanwezig 
is.59 Wat de reizigers zeker ook opgevallen zal zijn, is dat de badhuizen thuis nooit 
prestigieuze geschenken aan de gemeenschap zijn van een weldoener, of hij nu vorst, 
prelaat of rijke koopman is. De Noordwest-Europese badhuizen zijn geen prestige-
objecten en ze dienen niet ter onderstreping van macht, rijkdom en nobele vrijgevig-
heid. Waar voor het Midden-Oosten en het jodendom het badhuis, de tempel en het 
paleis prestigeobjecten zijn, zijn dat in de Noordwest-Europese middeleeuwse stad 
het stadhuis, de kerk, het belfort, het gildehuis en de stadsmuren met hun torens. Het 
Westerse openbare stedelijke badhuis is sober en functioneel, kan eventueel ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden, zoals vlas drogen, en kan makkelijk een woon-
functie krijgen. Slechts zo af en toe worden uitgaven aan het onderhoud van het ste-
delijke badhuis in de bronnen opgevoerd met het oog op de kwaliteit van het geheel 
aan stedelijke voorzieningen, zoals de markt, de herbergen en de hygiëne op straat, 
maar dat zijn dan maatregelen die vooral moeten bijdragen aan de goede naam van 
de stad, en daar blijft het verder bij.60

Dat de kruisvaarders met verbazing kijken naar de pracht en praal, de luxe en de 
omvang van de moslimbadhuizen is goed voor te stellen. Maar die verbazing heeft 
vermoedelijk meer te maken met de monumentaliteit van (sommige) badhuizen dan 
met openbare badhuizen als onbekend fenomeen. In het islamitische en joodse, in 
het Byzantijnse en Moorse leven van alledag, zowel in de stad als op het platteland, 
hebben zich immers, net als in het thuisland, talloze kleine, eenvoudige, badhuizen 
bevonden, die net als thuis over niet meer dan twee ruimtes beschikten: een voor-
ruimte en de eigenlijke, verwarmde ruimte die, net als het doorsnee badhuis thuis, 
niet meer dan 10 m2 beslaat.61 Dat geldt ook voor de badhuizen van de Kruisvaarders 
zelf, zowel in de stad als op het platteland.62 

58   Benkheira 2007, 320. Het doet denken aan de noodzaak van een schoon lichaam bij het afleggen van een 
eed bij de Oudfriezen. Het gaat hier om de relatie tussen lichaam en geest: een schone geest heeft een 
schoon lichaam en een schoon lichaam is een bewijs van een schone geest.

59   Ik ben enkele bronnen tegengekomen waarin er sprake van is dat iemand die op zondag naar de kerk wil 
eerst een bad moet nemen. Vrij algemeen is het voorschrift dat een vrouw die net bevallen is, eerst ge-
baad moet hebben voor ze de kerk weer binnen mag.

60   Dat middeleeuwse badhuizen zich nooit hebben ontwikkeld tot prestigeobjecten is mogelijkerwijs on-
der meer het gevolg van de veroordeling van de kerkvaders van dergelijke demonstraties van rijkdom als 
“ijdelheid” (vainglory). Zie Magdalino 1986, 172.

61   Smithline, Stern en Stern 2013, 71-108.
62   Voor de spreiding en de locatie ervan in Arabisch-islamitische middeleeuwen: Grotzfeld 1970, 7.
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4.4 Derde vooronderstelling: het vroege plattelandsbadhuis: de “balnearius, 
pistoria, coquina vel cetera huiusmodi” in de Lex Baiuvariorum

De “balnearius, pistoria, coquina vel cetera huiusmodi”: “het badhuis, het bakhuis, 
de keuken en dergelijke.” Het zijn de minora edificia in de Lex Baiuvariorum, die 
dateert uit de achtste eeuw A.D. Het is een van de vroegste rechtsbronnen die we 
kennen waarin sprake is van een ‘badhuis.’ Het in brand steken van de balnearius is 
zeker geen halsmisdrijf, als je kijkt naar de hoogte van de boete: 3 schillingen en de 
plicht de schade te herstellen.63 Het betekent dat er sprake geweest moet zijn van een 
kleine en vrij eenvoudige constructie binnen het gebied van de hofstede.64 ‘Badhuis’ 
lijkt een wat groot woord voor een ruimte die in bouwkundig opzicht kan variëren 
van de simpele ‘holsauna’ die boven een gat in de grond is gebouwd met muren van 
opgestapelde stenen of gevlochten takken tot een ‘echte’ sauna: een blokhutachtige 
constructie met een veranda en een afsluitbare ruimte met een oven of open vuur en 
zweetbanken. Het is niet vast te stellen hoe het badhuis uit de Lex Baiuvariorum 
er heeft uitgezien, maar vermoedelijk is het een dergelijk bouwsel geweest.65 Häh-
nel noemt het zweetbadhuis op de hofstede niet alleen de oudste, maar ook de lang-
durigste badtraditie in Noordwest-Europa, en de oorsprong ervan situeert hij dan 
ook daar: in Noord-, Oost- en Midden-Europa.66 Documentaire en archeologische 
bronnen zijn zo goed als afwezig. Allereerst, omdat deze badhuisjes vallen onder de 
jurisdictie van de grondeigenaar van de hofstede, waardoor er geen publieke bron-
nen overgeleverd zijn. Bovendien zullen deze badhuisjes het lot van vele badhuizen 
hebben gedeeld: een snelle slijtage door vocht en hitte en gevoeligheid voor brand. 
Als we een beeld willen krijgen van de rol die het badhuis en het bad hebben in het 
leven op de hofstede, zijn er maar weinig bronnen beschikbaar. Er zijn echter twee 
literaire bronnen, een uit ca. 475 en een uit ca. 800, die hier behulpzaam bij kunnen 
zijn, hoewel ze zeer verschillend van elkaar zijn in streek van herkomst en in genre.

De eerste bron komt uit een onverwachte en vermoedelijk daarom nog nooit ge-
bruikte hoek. Het is een brief die de Gallo-Romein Sidonius Apollinaris rond het 
midden van de vijfde eeuw schrijft aan een zekere Donidius.67 In deze brief brengt hij 
verslag uit van een reis waarbij onderweg bij verschillende relaties wordt overnacht. 
Hij beschrijft er uitgebreid de huizen van zijn gastheren en bij één ervan schrijft hij, 
dat de badgelegenheid daar niet in bedrijf is en dus: 

63   Er wordt in dit verband ook vaak verwezen naar de Lex Alemannorum uit dezelfde periode waarin spra-
ke is van een stuba. Volgens Hähnel is deze toewijzing onterecht. Het woord stuba kan een aantal bete-
kenissen hebben en de samenhang in de Lex Alemannorum van stuba, porcaritia (varkenskot) en ovile 
(schaapsstal) maakt een andere functie dan die van badhuis aannemelijk, Hähnel 1975, 13.

64   Hähnel 1975, 4. Voor een beeld van het gebruik van het zweetbad wereldwijd: Fischer 1951, 367-382. 
Voor de geschiedenis van de ‘sauna’ en haar varianten: Viherjuuri 1943. 

65   Voor een overzicht van bouwvormen met een groot aantal bronvermeldingen: Hähnel 1975, 22-30.
66   Hähnel 1975, 349; 351. 
67   Sidonius Apollinaris (431-489) was een Laat-Romeinse schrijver en politicus. Hij was de schoonzoon 

van keizer Avitus. Rond 470 wordt hij bisschop van Clermont, in Auvergne in Frankrijk.
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[…] liet ik ze [het personeel] een kuil graven bij een beek of bij een rivier zo snel als ze maar 
konden; hierin werd een berg roodgloeiende stenen gegooid, en over de gloeiende kuil 
werd een tentachtige constructie gemaakt van hazeltakken. Om de kieren tussen de takken 
te dichten, het licht buiten te houden en de stoom binnen als er water op de hete stenen 
werd gegooid, bedekten ze alles met een laag Cilicisch geitenhaar. In deze dampbaden 
brachten we hele uren door met levendige gesprekken en flitsende grappen, terwijl de hele 
tijd de wolk van sissende damp ons omringde en zo het allergezondste zweet tevoorschijn 
kwam. Toen we genoeg hadden getranspireerd, werden we gebaad in warm water. Deze 
behandeling verdreef het gevoel van verzadiging, maar maakte ons ook slap. We eindigden 
daarom met een versterkend koud bad in een fontein, bron of rivier.68

De bouwmethode en de badroutines zijn die van het traditionele dampbad. De tekst 
geeft aanleiding te denken dat het gebruik van een dergelijk soort bad meer dan een 
incident was.69 Niet minder kenmerkend is het sociale element van een dergelijk bad 
dat Sidonius kennelijk hogelijk waardeerde: in het uren durende badproces in de 
kleine, donkere en warme ruimte doden de baders de tijd met “levendige gesprekken 
en flitsende grappen”.

De tweede literaire bron komt uit noordelijker streken. Ze maakt deel uit van de 
orale liedcultuur van het oude Finland: het liederencorpus Kalevala.70 De Kalevala 
zoals we die nu kennen als Fins heldenepos is het werk van Elias Lönnrot, een Finse 
folklorist die in de tweede helft van de negentiende eeuw deze liederen verzamelde 
en in een bepaalde verhaalstructuur zette. Ze zouden volgens hem moeten bijdra-
gen tot de Finse volksidentiteit. Dat ging soms ten koste van de originele kleur en 
betekenis van de teksten, maar niet van de inhoud van de voor een orale liedcultuur 
zo kenmerkende formulaire structuur. De Kalevala is een complexe collectie liede-
ren waarvan de oudste teruggaan tot het midden van de eerste eeuw na Christus en 
de jongste tot ca. 1700. Het corpus toont vele sporen van de kerstening van Finland 
vanaf ca. 1100 en het wordt gezongen door gespecialiseerde liedzangers, dikwijls le-
den van families die de liederen steeds doorgeven aan de volgende generatie.71 Het 
kenmerk ervan is hun formulaire opbouw, waarbij de steeds herhaalde formules die-
nen als bouwstenen voor het verhaal, dat door de zanger aangepast kan worden aan 

68   “8. balneas habebat in opere uterque hospes, in usu neuter; sed cum vel pauxillulum bibere desisset as-
secularum meorum famulorumque turba conpotrix, quorum cerebris hospitales craterae nimium immer-
sae dominabantur, vicina fonti aut fluvio raptim scrobis fodiebatur, in quam forte cum lapidum cumulus 
ambustus demitteretur, antro in hemisphaerii formam corylis flexilibus intexto fossa inardescens operie-
batur, sic tamen, ut superiectis Cilicum velis patentia intervalla virgarum lumine excluso tenebrarentur, 
vaporem repulsura salientem, qui undae ferventis aspergine flammatis silicibus excuditur. 9. hic nobis tra-
hebantur horae non absque sermonibus salsis iocularibusque; quos inter halitu nebulae stridentis opple-
tis involutisque saluberrimus sudor eliciebatur; quo, prout libuisset, effuso coctilibus aquis ingerebamur 
harumque fotu cruditatem nostram tergente resoluti aut fontano deinceps frigore putealique aut fluviali 
copia solidabamur: siquibidem domibus medius it Vardo fluvius.” Sidonius Appolinaris, Epistola, Liber 
II, 9: 8-9, vert. Bente Lucht 2011.

69   “vicina fonti aut fluvio raptim scrobis fodiebatur” […] aut fontano deinceps frigore putealique aut flu-
viali. Sidonius Apollinaris, Epistola II, 9: 8-9.

70   Dubois 1993, 247-288.
71   Fromm 1985, 346. 
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de situatie van het moment.72 Veel van deze formules beschrijven in een schemati-
sche vorm de voor het publiek vertrouwde dagelijkse handelingen en mise-en-scène, 
zoals het optuigen van een paard, het smeden van een zwaard, het bouwen van een 
boot. Bij deze vertrouwde scènes hoort ook het dampbad met zijn vaste beeld- en 
handelingselementen: het halen van het hout voor het vuur of de oven, het verzame-
len van stenen om te verhitten, het halen van het water. De berkentakken voor de 
badkwast worden geplukt, en we leren hier dat deze een voorbereidende bewerking 
ondergaan door ze ergens tegen aan te slaan. Ook wordt er zeep gemaakt van as, en 
de sauna wordt verwarmd. 

18: Anniki […] heated the sauna with wood […] rocks she fetched […] water from a spring 
[...] broke a bath-whisk off from the scrub [...] she softened the whisks on a rock […] she 
made some ash […] some soap [….] heated the bath-hut.73

Er is kennelijk een vaste tijd in de avond om naar de sauna te gaan, en dat is startpunt 
voor de vaste routine van het waterhalen, het plukken en voorbereiden van berken-
takken. Als de sauna dan heet is, moet de rook naar buiten kunnen.

23: when evening sauna time comes, draw the water, bring the whisks, soften the bath-
whisks, rid the sauna of smoke.74

Beide literaire bronnen ondersteunen het standpunt van Hähnel dat het dampbad 
de oudste en meest gebruikte badtraditie is in Noordwest- en Midden-Europa. Zijn 
opvatting over de regio van oorsprong heeft echter mogelijk enige nuancering no-
dig door de voor de traditie van het badhuis zo interessante brief van Sidonius Apo-
linaris.75

4.4.1 Een badhuis op de Oudfriese hofstede. De ‘ni bethe ni bedde formule’ in de 
Oudfriese boeteregisters76

Bronnen die getuigen van badvoorzieningen op het platteland die dateren uit de pe-
riode nog voordat de ontwikkeling van de steden in Noordwest-Europa op gang 
kwam, zijn niet alleen te vinden buiten de Nederlanden. In de editie die Han Nijdam 
maakte van de Oudfriese Boeteregisters voor zijn onderzoek naar het Oudfriese li-
chaamsbewustzijn en noties van recht en eer, komt het volgende artikel voor:

72   Lord 1987, 54-72.
73   The Kalevala 2008, 225. 
74   The Kalevala 2008, 307-308.
75   Hähnel 1975, 12.
76   Deze paragraaf heb ik niet kunnen schrijven zonder het onderzoek van Han Nijdam naar het lichaams-

besef en de rol daarvan in concepties van eer en recht in de Oudfriese Boeteregisters. Hij heeft daarmee 
een zeldzame, tot aan zijn studie nog nooit ontdekte ‘badbron’ voor onderzoek ontsloten die dan ook 
nog eens van Nederlandse bodem is. Voor de geschiedenis van de badcultuur in het algemeen en voor 
die van de Nederlanden in het bijzonder is het een gouden vondst, omdat vroege badbronnen zo zeld-
zaam zijn en Nederlandse bronnen in het algemeen zo schaars. Ik ben hem daarom dan ook zeer erken-
telijk, zie Nijdam 2008.
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54(8b). Therefter, thet hi sa wel wesa ne mi an bethe ni an bedde, ni an widzia ni an weine, 
ni an wi ni an wetire, ni an huse ni an godis huse, ni mith sinre wiue sa wel wesa ne mi, sa 
hi er machte, ni bi sina fiore ni an nenere ferde hini selua sa wel bithanka, sa hi er machte, 
sa is thera andloua wenda iahwelikes bote twilif skillinga.

54(8b). Bovendien, dat hij niet meer zo goed functioneert in bad en in bed, te paard of op 
de wagen, op de weg of op het water, thuis of in de kerk, noch bij zijn vrouw zo goed zijn, 
als hij vroeger kon, noch bij zijn vuur kan zitten, noch op enige reis zo goed voor zichzelf 
zorgen zoals hij dat vroeger kon, dan is de compensatie voor elk van deze elf zaken (wen-
dan) twaalf schellingen.77

Dit citaat met de intrigerende formule ni bethe ni bedde is afkomstig uit het uit ca. 
1300 daterende Oudoostfriese Hunsingoër Boeteregister. Het is een optekening van 
het recht van de Vrije Friezen, zoals hun dat door Karel de Grote verleend zou zijn. 
Dit Hunsingoër register behoort bij het corpus van Oudoostfriese rechtsteksten die 
deel uitmaken van het Oudfriese landrecht en van het Oudfriese corpus van rechts-
teksten. Het werkingsgebied van dit corpus is het kustgebied ten oosten van de Lau-
wers tot aan de Weser voorbij Bremen. Boeteregisters bevatten opsommingen van 
toegebrachte verwondingen en de daarbij behorende financiële compensatie: een 
kernelement in de op eer en compensatie van geleden schade gebaseerde Friese cul-
tuur. De oudste handschriften in dit corpus stammen vermoedelijk uit 1300 en de 
jongste dateren van ca. 1430. Centraal in het corpus staat het Algemene Boeteregister, 
omdat dit de basis is van de andere Oostfriese registers. De tekst van dit Algemene 
Boeteregister wordt gedateerd in de elfde eeuw, hoewel het de vraag is of de tekst 
toen al schriftelijk werd vastgelegd.78 

Voor de traditie van de middeleeuwse openbare badhuis en zeker voor de Neder-
landse traditie die toch al niet gezegend is met veel ontsloten bronnen, is dit een unie-
ke bron die tot nu toe over het hoofd is gezien. Ze zou wel eens een schakel kunnen 
vormen tussen de achtste-eeuwse Lex Alemannorum, de Lex Baiuvariorum en de 
eerste vermeldingen van openbare badhuizen in dorps- en stadsrechten uit de eerste 
helft van de twaalf de eeuw. Het is een fascinerende tekst, omdat het voor zover be-
kend de enige primaire bron is die zo duidelijk stelt dat een bad een recht is. Belem-
mering van de uitoefening van dit recht wordt duur betaald: ze wordt beboet met 
een half tot een derde weergeld.79 Dat is de helft of een derde van de schadevergoe-
ding die betaald moet worden voor het doden van een mens.80 Dat betekent dat de ni 
bethe ni bedde-formule gezien moet worden in het licht van het middeleeuwse Friese 
mens- en maatschappijbeeld en van de daaruit voortvloeiende criteria voor deelna-
me aan de samenleving. Een nadere analyse van de formule, van het artikel waarin ze 

77   Ontleend aan Nijdam 2008, 265-266. Het citaat is afkomstig uit het Algemeen Boeteregister R1 V, 53-54 
(8a-b) (BAg). Alle volgende Oudfriese citaten en hun vertaling zijn met dank ontleend aan Nijdams studie.

78   Nijdam 2008, 86-87.
79   In de andere handschriften verschilt het bedrag: een half weergeld (Emsingo, twaalf schellingen (Alge-

meen Boeteregister).
80   De hoogte van het weergeld is afhankelijk van de status van het slachtoffer.
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voorkomt en van de context van het boeteregister kan daarom een bijdrage leveren 
aan een mogelijk antwoord op de vraag, waarom middeleeuwse steden en dorpen al 
vanaf de vroegste vermeldingen van stads- en dorpsrechten (1120) bereid zijn plaats 
in te ruimen in de stad voor openbare badhuizen, deze dikwijls ook zelf te financie-
ren en waarom deze bereidheid zolang standhield. 

Het citaat en de formule roepen een aantal vragen op. Allereerst de formule ni 
bethe ni bedde zelf. Gaat het hier wel om een bad? En waarom staan die twee be-
grippen bij elkaar? Is er een bepaalde logica te ontdekken in hun volgorde? Specia-
listen in het Oudfries twijfelen er niet aan dat het hier inderdaad gaat om een ‘bad’. 
Ook de contemporaine vertaler die de volkstalige tekst van het Algemeen Boetere-
gister omzette in het Latijn, twijfelde er niet aan: bethe wordt vertaald met balneo 
en niet met bijvoorbeeld met lavabo.81 De allitererende combinatie bethe/bedde zou 
een z.g. versteende formule kunnen zijn, die hoort bij het vaste stramien van be-
paalde tekstsoorten die bij iedere afschrijving van de tekst meegenomen wordt. Dat 
is hier waarschijnlijk niet het geval. Daar zijn twee argumenten voor. Om te begin-
nen zijn de oudste teksten van het Oostfriese corpus de neerslag van een bij de eer-
ste notatie aanwezige ‘levende’ rechtspraktijk.82 Een tweede argument ligt in de vraag 
naar de volgorde van bethe en bedde: waarom eerst het bad en dan pas het bed en 
niet omgekeerd? Het antwoord op die vraag moeten we zoeken in de opvattingen 
over de effecten van een bad op het lichaam. In de middeleeuwse lichaamsconceptie 
beïnvloedt een bad de gang en het gedrag van de humoren in het lichaam. Een bad 
veroorzaakt daarom altijd ‘beweging’ en ‘onrust’ in het lichaam. De meeste regimi-
na sanitatis schrijven daarom voor dat na het bad ‘een bed’ genomen moet worden 
om het lichaam weer tot rust te laten komen. Slordig omgaan met dit badvoorschrift 
betekent een gevaar voor het evenwicht in het lichaam en bedreigt daarmee de ge-
zondheid. Kunnen de Friezen echter wel weet hebben van de medisch-fysiologische 
achtergrond van deze formule? Het Hunsingoër Boeteregister en het Algemeen Boe-
teregister zijn opgetekend in ca. 1300, waarbij al lange tijd bestaande gebruiken wor-
den vastgelegd. In die periode is het regimen sanitatis zich al twee eeuwen aan het 
ontwikkelen van een genre voor specialisten naar een in alle lagen van de bevolking 
bekende en gelezen gezondheidsleer. De boeteregisters gaan echter terug tot de elfde 
eeuw. Het is daarom niet waarschijnlijk dat ni bethe ni bedde ontleend zou zijn aan 
de vertalingen die de monnik Constantinus Africanus in de late elfde eeuw in Tole-
do maakte van het werk van de Griekse-Romeinse geneesheer Galenus, dat ook een 
regimen sanitatis bevat.83 Het lijkt meer voor de hand te liggen een relatie te zoeken 
tussen de formule en de vroegmiddeleeuwse kloostergeneeskunde. Ze zou dan in 
Friesland al in het begin van de negende eeuw geïntroduceerd kunnen zijn, bijvoor-
beeld nadat er zich in ca. 830 een kapittel vestigde in Stavoren.84 Vermoedelijk is in 
de praktijk van het leven van alledag het arsenaal aan algemeen beschikbare medische 

81   Hunsingo I: “omni commoditate pristina carebit in balneo, in lecto, in curru […].” 
82   Nijdam 2008, 81.
83   Galenus van Pergamon, 129-201/216. 
84   Het latere Benedictijnse Sint-Odulfusklooster.
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kennis een combinatie geweest van kloostergeneeskunde en van elementen uit de tra-
ditie van de (Germaanse) volksgeneeskunde.

Dan is er de vraag of het hier gaat om een openbaar stedelijk badhuis, of om een 
badhuis op een hofstede. Dat hier sprake zou zijn van een openbaar badhuis is zo 
goed als uitgesloten. Want Friesland is, naast het Maas-Rijngebied, een van de meest 
‘verkloosterde’ gebieden van Noordwest-Europa, waar de grond vooral in handen 
is van kloosters, hoofdelingen en boeren. Het is een landschap zonder steden waarin 
een openbaar badhuis had kunnen functioneren. Het moet hier dus wel gaan om een 
badhuisje voor gebruik op de hofstede.

Blijft de vraag waarom een bad voor de Vrije Friezen dan zó belangrijk is dat het 
een vaste plek in de rechtsoptekening kan krijgen. In zijn prachtige boek behandelt 
Han Nijdam de formule ni bethe ni bedde niet. Er zijn echter in zijn boek voldoende 
aanknopingspunten te vinden om de formule te kunnen plaatsen in de sociaal-cul-
turele context van de boeteregisters en dus van de Friese cultuur. Ik maak daarvan 
dankbaar gebruik in de volgende paragrafen.

4.4.2 De vijftien wendan: “dingen die hij niet meer zo goed kan als vroeger”

Achter het “ni bethe ni bedde”-citaat gaat een wereld schuil die gedreven wordt door 
noties van vrijheid, vete en recht. Een wereld waarin iemands status binnen socia-
le verbanden, zoals familie, kerkgemeenschap en dingvergadering,85 afhing van eer, 
kracht en behendigheid. Lichamelijke gezondheid en validiteit worden gezien als een 
afspiegeling van betrouwbaarheid en van het vermogen de belangen van het familie-
verband te beschermen en te verdedigen. Een gezond, sterk en schoon86 lichaam is 
een teken van fysieke, mentale en sociale integriteit. Schending hiervan heeft fysieke 
maar ook sociale consequenties, omdat daarmee iemands vermogen verloren gaat om 
de eigen status en die van de familie te zekeren en te verdedigen. De formule ni bethe 
ni bedde moet in dat kader gelezen worden. Het is een onderdeel van een opsom-
ming van “dingen die hij niet meer zo goed kan als vroeger”, de wendan. “Vroeger” 
betekent hier: toen hij nog beschikte over zijn volledige gezondheid en niet getrof-
fen was door een buclemethe, een buikverlamming, ontstaan door een beschadiging 
van de waduwaxe, de ruggengraat. De stam ‘wad’ in waduwaxe betekent ‘macht’, 
‘kracht’, ‘controle’.87 Deze betekenis verklaart waarom de ni bethe ni bedde-formule 
in de boeteregisters voorkomt en verklaart ook de hoogte van het compensatiebe-
drag. Wad is een woordstam die een cultuur tekent waarin het lichaam een reflectie 
is van de gezondheid van de eigenaar en van zijn vermogen door moed, kracht, be-
hendigheid en leiderschapskwaliteiten garant te staan voor de veiligheid, de status en 
de continuering van zijn familieverband, samengevat in het concept ‘eer.’ 88

85   Een Vrije Fries had het recht maar ook de plicht deel te nemen aan de dingvergaderingen, Nijdam 2008, 
149-150.

86   Ibidem 2008, 290.
87   Gezondheid en zijn beperkingen: ibidem 2008, 261; 266.
88   Ibidem 2008, 60.
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In het Hunsingoër Boeteregister komen naast de ni bethe ni bedde-formule nog 
negen andere wendan voor: te paard en op de wagen (widzie en wein), op de weg of 
op het water (wei en weter), op een schip of op het gladde ijs (skip en is), in het huis 
en in de kerk (hus en godeshus), bij het vuur zitten (fjur), bij zijn vrouw slapen (wif), 
en op expeditie (fjerd) zijn. In de andere redacties vinden we daarnaast nog: het gast-
maal en de dingplaats (warst en warf). Maar wat doet de ni bethe ni bedde-formule 
in deze context? De bronnen zeggen er niets over, maar we kunnen er wel een beeld 
van krijgen als we kijken naar de verschillende situaties of locaties waarnaar deze 
‘dingen’ verwijzen.89 

Boeteregisters richten zich, volgens Nijdam, op alle elementen van het poli-
tieke lichaam.90 Voor de Friezen kreeg dat lichaam vorm in drie concepten: mund 
(voogdijschap)91, were (publieke rechten),92 en riucht (recht hebben op deelname aan 
de rechtspraak). Mund, were en riucht zijn zaken die beschadigd of zelfs tenietge-
daan kunnen worden. Met een dergelijke beschadiging wordt iemands maatschappe-
lijke positie aangetast en daarmee zijn ere: het alles omvattende concept dat met een 
enkele term het Friese identiteitsbesef beschreef: “Wanneer iemand in zijn eer werd 
gekrenkt, in wat ook maar wat zijn eer aanging – zijn lichaam, zijn huis, zijn land en 
alles wat verder onder zijn were viel – dan riskeerde hij zijn sociale positie, zijn sta-
tus en daarmee uiteindelijk zijn rechtspositie.”93

Wendan zijn daarom niet alleen handelingen en het vermogen te kunnen 
handelen,94 ze beschrijven ook de situaties en locaties die een Vrije Fries beschouw-
de als ankers en sleutelbegrippen voor en van wie hij is, zijn identiteit. Wendan zijn 
plekken en openbare gelegenheden waarbij de rechtmatigheid van de Friese status 
zichtbaar, toetsbaar en te beschadigen is. Het zijn arena’s waar een Vrije Fries voor 
het oog van allen, van de hele gemeenschap, kan laten zien dat hij terecht mund, were, 
riucht en ere bezat. En het instrument, het bewijs en het symbool waarmee hij deze 
arena’s betrad, is een gezond, sterk, valide en schoon lichaam. Nijdam noemt dat 
‘belichaamde eer’.95 In een drieledig concentrisch model laat hij zien hoe de drie ‘li-
chamen’ van een Vrije Fries (het fysieke lichaam in het centrum en daaromheen het 
sociale en het politieke lichaam) in elkaar grijpen, elkaar overlappen en zo de bouw-

89   Nijdam ziet wendan niet als situatie of locatie maar als handeling, Nijdam 2008, 269. Voor een overzicht 
van de vijftien wendan in de verschillende edities, zie ibidem 2008, 269.

90   Ibidem 2008, 320.
91   “Mund: het recht en de plicht van een volwassen Vrije Fries om met (fysiek geweld) huis, zijn gezinsle-

den en de leden van zijn huishouding te beschermen en te verdedigen. Dat betekende aan de ene kant het 
gezag uitoefenen over zijn hele fiona (huishouden), aan de andere kant de plicht om deel te nemen aan 
heervaarten, en bij te dragen aan de rechtshandhaving zoals het bijwonen van rechtszittingen.” Nijdam 
2008, 284.

92   “Were: het gehele complex van (publieke) rechten, dat een volwaardig lid van de samenleving had. Het 
omvatte niet alleen vrouw, kinderen en knechten, maar ook vee, have en grond, Nijdam 2008, 284.

93   Nijdam 2008, 288.
94   Ik neem hier de conclusie van Nijdam over bij zijn bespreking van de betekenis van bijvoorbeeld de 

twee wendan ‘naar de kerk gaan’ en ‘een rechtszitting bijwonen’ als ’vermogen’ en niet als ‘toestand,’ 
Nijdam 2008, 263. 

95   Nijdam 2008, 320.
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stenen vormen van zijn politieke (publieke) persoonlijkheid. Als je over dit model 
de vier concepten projecteert waarmee een Vrije Fries zelf zijn sociaal-politieke per-
soonlijkheid beschrijft, mund, were, riucht en ere, ontstaat er een ‘vertaling’ van het 
drieledige concentrische model dat Nijdam schetst in middeleeuwse termen. Leggen 
we hiernaast het lijstje met de vijftien wendan, dan wordt duidelijk welke concrete en 
metaforische levensgebieden de wendan hebben bestreken. Er zijn in Nijdams boek 
vele voorbeelden te vinden die illustreren hoe en waarom widzie en wein, wei en we-
ter, skip en is, hus en godeshus, warf en warst, wif, fiur en fjerd dagelijkse, concrete 
en tegelijkertijd symbolisch geladen gelegenheden zijn waarin en waarmee een Vrije 
Fries met behulp van een perfect functionerend, ongeschonden en schoon lichaam 
zijn mund, were, riucht en ere kan aantonen, bestendigen en verdedigen.

Bij nadere analyse blijken wendan dus niet alleen ‘vermogens’ maar ook sociaal-
culturele en rechtspositionele pistes te zijn, waarin voor het kritische oog en oor van 
de mondaselskip, ‘de verzameling mensen’, een Vrije Fries de spelregels van het ‘Fries-
dom’ leerde, zijn status en die van zijn familie won, in stand hield en mogelijk verloor. 
De analyse laat zien dat de wendan een aantal dingen met elkaar gemeen hebben. Ten 
eerste zijn dat de noties van mund, were, riocht en ere die het gedrag van een individu 
en van een familie op het terrein van een wendan voedden; dan is er de noodzaak tot 
zichtbaarheid van gedrag en merktekens om door de gemeenschap als rechtmatig en 
‘waar’ gezien te kunnen worden.96 De derde is het de notie van een gezond, valide en 
schoon lichaam als instrument en symbool voor het verkrijgen en de instandhouding 
van de status van Vrije Fries.97 In veertien van de vijftien wendan is het niet moeilijk 
om je daar iets bij voor te stellen. Bovendien is er in het boek van Han Nijdam een 
groot aantal voorbeelden te vinden van de betekenis die paard en wagen, weg, water 
en ijs, huis en kerk, vuur en vrouw, gastmaal, rechtszitting en expeditie hebben in het 
leven van de gemeenschap van Vrije Friezen in middeleeuws Friesland.

4.4.3 ‘Ni bethe ni bedde’ als wendan

Zo op het eerste gezicht is de ni bethe ni bedde wendan een wat vreemde verschij-
ning in het geheel van de wendan. Want hoe kan de beschadiging van iemands ver-
mogen in bad te gaan en daarna te rusten, leiden tot de beschadiging van mund, were, 
riocht en ere? Wat is er voor de Friezen zo belangrijk aan het kunnen nemen van een 
bad, dat ze dat hebben willen zekerstellen in het recht? Een maar deels overgele-
verde rechtsbron, de fia-eth of ‘geld-eed’, geeft daar een aanwijzing voor. Deze eed 
wordt toegepast in twee situaties. De eerste is, als een vrouw na het overlijden van 
haar echtgenoot beschuldigd wordt van het verduisteren van goederen uit zijn boe-
del. De tweede situatie herinnert onmiddellijk aan de wendan: de eed moet gezwo-
ren worden als er een aanklacht ligt vanwege verlammingen waarvoor een derde van 
het weergeld moest worden betaald, zoals bij een verlamming ten gevolge van een 

96   Hattenhauer 1992, 63-68.
97   Nijdam 2008, 321.
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beschadiging van de waduwaxe, het ruggenmerg. Ingeklemd tussen twee straf-ver-
vloekingen op valse eden, staat in artikel 9 van de fia-eed:

9. Nu witnie ick thi buppa fon there pota al thore litteca thane, hit se a felle, hit se a flaske, 
hit se a edderum, hit se a sinum, hit se a herta, hit se a liwera, hit se a lithum, hit se a lithal-
etum, hit se anda lessera, hit se anda marra, thet thu alla thina licoma alsa behalde tuisc il 
and sward fon farendum and fon fretma, fon beijllum and fon breinsechtum and fonta letha 
fallanda ewele, sa thu thina eth al riuchte swere and nawit menis.

9. Nu vermaan ik je boven van je hoofd helemaal tot aan de kleine teen, hetzij aan de huid, 
hetzij aan het vlees, hetzij aan de aderen, hetzij aan de pezen, hetzij aan het hart, hetzij aan 
de lever, hetzij aan de ledematen, hetzij aan de gewrichten, aan de kleinere en aan de gro-
tere, dat je het hele lichaam tussen voetzool en hoofdhuid gezond houdt van etterbulten en 
van beenvraat, van builen en breinziektes, en van de erge vallende ziekte, opdat je de eed 
geheel correct zult zweren en geen meineed zult plegen.98

Dit artikel kan maar tot één conclusie leiden en die is, dat een ‘correcte’ eed, dat is 
een eed die effect heeft,99 alleen maar kan worden afgelegd door iemand met een ge-
zond (intact, integer en van binnen en van buiten onbesmet) lichaam. Een eed die is 
afgelegd met een ‘geschonden’ lichaam is een meineed waarmee het recht op mund, 
were, riocht en ere verspeeld wordt. 100 Deelnemen aan de rechtspraak, het voorrecht 
van een Vrije Fries, brengt dus de noodzaak met zich mee ervoor te zorgen dat het 
lichaam ‘integer’ is, dat wil zeggen gezond en valide, van binnen en van buiten. De 
fia-eed laat daarom een verband zien tussen eer en de plicht tot het schoonhouden 
van het lichaam. Het zou een aannemelijke verklaring kunnen zijn voor de aanwe-
zigheid van het badhuis in de serie wendan. Het lichaam zoals we dat uit de boetere-
gisters leren kennen, is een publiek lichaam. Het is instrument en levend bewijs, ook 
in juridische zin, voor de rechtmatigheid van iemands mund, were, riocht en ere. Het 
is een lichaam dat zich ‘voor het oog van allen’ moet tonen en laten toetsen op on-
volmaaktheden, om te bewijzen dat het waardig genoeg is om deel te nemen aan de 
rechtspraak en de samenleving. Maar hoe kan iemand voor iedereen zichtbaar aanto-
nen dat hij zijn “hele lichaam tussen voetzool en hoofdhuid gezond houdt van etter-
bulten en van beenvraat, van builen en breinziektes, en van de erge vallende ziekte” 
zonder zich in zijn volle naaktheid aan de mundaselskip te laten zien? Hoe moet hij 
dat doen in een samenleving die zich kenmerkt door geweld? En hoe en waar kan 
hij die naaktheid in overeenstemming brengen met de Friese notie van ‘naaktheid’ 
als schande?101 Dat is in het badhuis, dat net zoals de dingplaats (vrijhof), beveiligd 
is met een vrede en waar de vredebreuk zeer zwaar wordt beboet. Het is de enige 
plaats waar buren en familieleden veilig de situatie in ogenschouw kunnen nemen 

98   De eed en de valse eed: Nijdam 2008, 180; 165; 180. Voor de Fia eed: ibidem 2008 178- 182.
99   Hattenhauer 1992, 34-38. Ik verwijs hier naar Mary Douglas’ opmerking, dat ‘vuil’ materie is die zich 

niet op de juiste plek bevindt, het is “matter out of place.” Douglas 2002, 120.
100  Eed, meineed en de gevolgen: Nijdam 2008, 255; 286.
101  Naaktheid, schande en vuil zijn: Nijdam 2008, 327; 250-253; 301.
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en er later over kunnen getuigen in het gerecht.102 Het is ook de enige plaats waar de 
Vrije Fries de ambivalentie kan oplossen van de schande van het naakte en bevuilde 
lichaam en de trots op het fiere, volmaakte en schone, gezonde lichaam waarmee hij 
de rechtmatigheid van zijn status kan aantonen. Als in het Friese corpus van rechts-
teksten het naakte lichaam verwijst naar de onwenselijke staat van besmeuring, dan 
wordt door de aanwezigheid van de ni bethe ni bedde-formule in de hele serie wen-
dan duidelijk, welk belang het naakte lichaam voor de Friezen óók heeft: bewijsma-
teriaal in compensatieclaims, pronkstuk en getuigenis van zijn ‘eer’.

4.5 Vierde vooronderstelling: de markt en rurale corporatie, een gemeenschap-
pelijk stramien

Er zijn twee vooronderstellingen die de wortels van het openbare badhuis zoeken in 
situaties waarin het badhuis zich niet binnen de sfeer van de hofstede bevindt, maar 
daarbuiten in rurale of stedelijke gemeenschappen. In deze vooronderstelling is het 
badhuis een voorziening van en voor de gemeenschap die het gebouwd heeft, die het 
laat functioneren en het onderhoudt. Het is ‘openbaar’ geworden, dat wil zeggen dat 
het van en voor ieder lid van de gemeenschap is. Het bevindt zich hiermee in een an-
der krachtenveld van sociaal-economische en juridische belangen dan het badhuis 
op de hofstede, omdat de zeggenschap en de juridische inbedding daar grondig van 
verschilt. Het is een verschil dat van wezenlijk belang is voor zijn geschiedenis en be-
palend voor zijn plek in de gemeenschap die het heeft gebouwd en in gebruik heeft. 

4.5.1 De vroege, stedelijke markt

De eerste hypothese van de twee zoekt het ontstaan van het openbare badhuis in de 
stad bij de concessies voor de vroege stedelijke markt die een grondheer afgeeft voor 
het recht om een markt te houden en voor de voorzieningen die het functioneren er-
van mogelijk maken. Het betreft de rechten voor voorzieningen als vlees- en brood-
banken, werkplaatsen voor ambachtslieden en ook voor badhuizen, zoals die in 1274 
verleend worden aan de stad Breslau: 

Item, dedimus nostro fideli prenominata molendina construere quotquot potuerit super ip-
sum fluvium qui Stobavra nuncupatur et in civitate Cruceburgk macella carnium et sutorum 
et pistorum, sibi et suis heredibus libere possidendum et in usus placidos convertendum seu 
etiam stubam balnearem cum onmi fructu qui potest. Datum Wratislavie, per manum Ar-
noldi magistri de Sancta Maria Magdalena, anno Domini MCCCLXXIV, V nonas martii.

102   Het badhuis als gevrijwaarde plaats: Nijdam 2008, 150. Het asyl- en vrederecht voor het badhuis komt 
al voor in het zesde eeuwse Constitutiones Sirmondianae waarin de keizers Theodosius en Valentini-
anus in hoofdstuk 9. 45. 4 het volgende bepalen: De his, qui ad ecclesia confugiunt waarin het volgen-
de bepaald wordt: “et post loca publica ianuas primas ecclesiae quicavid fuerit interiacens, sive in cel-
lulis sive in dominibus, hortulis, balneis, areis atque porticibus, confugas interioris templi vice tueatur,” 
Mommsen e.a. 1905.
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En bovendien hebben wij aan onze voornoemde getrouwe [het recht] verleend om zoveel 
molens te bouwen als hij maar kan aan de rivier die Stara wordt genoemd, en binnen de 
stad Kreuzberg [hebben] wij hem en zijn nakomelingen [het recht verleend] om vrijelijk 
vleesbanken, schoenmakersbanken en broodbanken te bezitten en voor aangenaam ge-
bruik aan te wenden, alsook een badhuis, met alle mogelijke rendementen die het nu of in 
de toekomst kan brengen. Gegeven te Wratislawa [Breslau] en te boek gesteld door mees-
ter Arnold van de Heilige Maria Magdalena, in het jaar des Heren 1274, op drie maart.103

Het marktrecht en de daarbij behorende concessies vormen het hart van het stads-
recht en daarmee van het stedelijk leven. Badhuisconcessies worden door Gail daar-
om verbonden met de ontwikkeling van de middeleeuwse steden, “badhuisrecht is 
stadsrecht” zegt hij. Hoe terecht deze constatering is, is het duidelijkst te zien bij 
de nieuwe stadsstichtingen.104 Zowel Gail als Hähnel geeft een groot aantal citaten 
uit documentaire bronnen waarin het badhuis als onderdeel van een marktconcessie 
voorkomt. Dat wil echter niet zeggen dat het ontbreken van een badhuis in een stads-
recht ook betekent dat de stad geen badhuis heeft. Dat geldt ook voor de Nederlan-
den. Zo komt er in geen van de stadsrechten van de Noord-Hollandse en Zeeuwse 
steden een badhuisconcessie voor. Dat is niet omdat deze stadsrechten geen conces-
sies bevatten, want er wordt regelmatig bijvoorbeeld een biercijns of een molencijns 
verleend.105 Uit een andere documentaire context blijkt dan echter dat de stad wel 
degelijk één of meer badhuizen heeft.106

4.5.2 Communes of buurgemeenschappen

De tweede hypothese ziet het beginpunt voor het openbare badhuis niet in de markt 
als kernpunt van stadsontwikkeling, maar in de niet aan een hofstede gebonden 
dorpsgemeenschappen of buurschappen van vrije boeren op het platteland.107 Deze 
ontstaan tussen de negende en dertiende eeuw, een periode waarin de grondheren 
langzamerhand de greep op hun territoria verliezen. Het is een proces waarin eco-
nomische factoren, zoals de groei van de bevolking, de opkomst van de steden en het 
groeiende belang van geld, er onder andere toe leiden dat het voordeliger is gron-
den te verpachten in plaats van te beheren. Tegelijk ontstaat er een grote behoefte 
aan landbouwgrond die door heel Europa een grote ontginningsactiviteit op gang 
brengt. Die biedt aan veel niet meer aan hof of heer gebonden mensen nieuwe en 

103   Geciteerd uit Borchgrave 1865, 347.
104   Gail 1940, 26.
105   Cox 2003. Het heeft mogelijk te maken met het gegeven dat ‘stadsrechten’ doorgaans geen systemati-

sche opbouw hebben, maar regelingen bevatten voor dingen die op het moment van optekening speel-
den en dat een badhuis daar op dat moment geen rol in speelde. Camps 1995, 25.

106   In sommige stadsrechten, onder andere in het kader van overspel (NB: dit is iets anders als prostitutie!) 
als gevaar voor het huwelijk als instituut, zoals in het stadsrecht van Tiel; maar ook in stadskeurboeken 
zoals die van Leiden. 

107   Vanderkindere 1879, 60. ‘Vrij’ betekent hier: niet vallend onder jurisdictie van een grondheer. Het 
‘platteland’ is in de middeleeuwen het land buiten de stadsmuren. Dergelijke gemeenschappen kunnen 
zich daarom bij wijze van spreken vlak voor de stadsmuren, of in de nabijheid daarvan hebben bevon-
den.
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betere bestaansmogelijkheden, al dan niet in het kader van grote kolonisatieprojec-
ten.108 Om praktische redenen gaan veel mensen dicht bij elkaar wonen en gaan ze 
het gebruik en het onderhoud van voorzieningen, zoals de molen, de visvijver, het 
bakhuis, het badhuis en de opslagruimte voor oogst met elkaar delen. Ook delen ze 
beheer en gebruik van de gezamenlijke gronden, zoals de meent, de omheining van 
het dorpsareaal en de wegen.109 Dat geeft boeren, horigen en halfvrijen de kans zich 
in collectiviteiten te organiseren. Die collectiviteiten geven ze een juridische positie 
en status door het sacramentum iuris, het sacrament van de eed, in te zetten, waar-
mee ze een door God gesanctioneerde en dus rechtmatige institutie vestigen.110 Met 
deze eed als constituerend en groepsbindend element kunnen zij zo vrijheid en een 
rechtspositie voor zichzelf en het geheel opeisen en afdwingen, en zich beschermen 
tegen onrechtmatige en willekeurige inbreuken op hun rechten door hun heer. Maar 
ze kunnen op deze manier ook het interne functioneren van de gemeenschap, de on-
derlinge samenhang en veiligheid van eenieder zeker stellen. Ze ontwerpen daartoe 
hun eigen rechtsregels en een op gezamenlijkheid gebaseerd vertegenwoordigings- 
en besluitvormingsapparaat en bouwen hierbij voort op oude concepten en rituelen 
waarmee ze van oudsher vertrouwd zijn.111

Zo ontstaan er dorps- en ontginningsgemeenschappen die in de loop van de tijd 
door de grondheer ook formeel worden erkend, waarmee ze ook een rechtspersoon-
lijkheid, een ‘lichaam’, krijgen. In de middeleeuwse denkwereld is dat een lichaam 
dat deel uitmaakt van het grotere lichaam dat de gemeenschap van Gods kinderen op 
aarde is. Voor het besef van een eigen identiteit als gemeenschap en voor de ontwik-
keling als zelfstandige sociaal-politieke eenheid is dit essentieel. De gemeenschap-
pen, de ‘buren’, zijn hiermee zelfstandige onderhandelingspartners geworden voor 
overheden en andere belanghebbende partijen. Het betekent dat de zeggenschap, de 
besluitvorming over en de regelgeving voor openbare voorzieningen, zoals het bad-
huis, in handen is van de gemeenschap.

4.5.3 Een gedeeld stramien

Beide hypotheses plaatsen het badhuis in het kader van de stads- en nederzettingsge-
schiedenis, en ze vertegenwoordigen daarin twee bekende stromingen. Gails hypo-
these kan geplaatst worden in die van de zogenaamde gildetheorie. Deze stelt dat de 

108   Voor de Nederlanden: Van Bavel 2011, 83-85; 93-94.
109   Bader 1981, 116; Gail 1940, 49.
110   Prodi, 1992, Duitse vertaling van Judith Elze, Prodi 1997; Goetz 1993, 153-174. 
111   De traditionele historiografie (zoals Blickle, Isenmann) ziet het ontstaan en het functioneren van ‘com-

munes’ doorgaans vanuit een Marxistisch perspectief. Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan het ge-
geven dat het in de gehele middeleeuwen uitgesloten was dat rechtmatige, sociaaleconomisch functi-
onerende aan grond en bezit gebonden gemeenschappen zoals een “commune” zou kunnen bestaan, 
zonder tenminste impliciete toestemming van de heer. Er heeft daarom dus altijd een of andere vorm 
van ‘samenwerking’ bestaan tussen de op horizontale relaties georganiseerde collectiviteit en het ver-
ticaal georganiseerde feodale stelsel, ook in de vroege middeleeuwen, de periode van ontstaan van de 
eerste “communes”: de coniurationes servorum. Goldberg 1995, 467-501; Goetz 1993, 153-174.
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markt als startpunt van de stadsontwikkeling ontstaan is uit privileges verleend aan 
dikwijls stadsoverstijgende koopliedencorporaties ter bescherming van de handel.112 
De andere stroming, die onder andere door Vanderkindere vertegenwoordigd wordt, 
ziet de aan een bepaalde plaats gebonden rurale nederzetting of commune als een ge-
formaliseerd en door de overheden erkent coöperatief verband als de oorsprong van 
de stad.113 Het is deze richting die, in ieder geval in de Duitse historiografie, actueel 
is.114 Lastig bij deze twee hypotheses is, dat niet duidelijk is wat verstaan wordt on-
der ‘stad’ en ‘commune.’ Aan beide begrippen worden verschillende betekenissen ge-
geven, waardoor ze niet goed vergelijkbaar zijn. Uit de bronnen blijkt echter dat ze 
niet alleen van elkaar verschillen, maar dat ze ook veel overeenkomsten hebben. Blic-
kle omschrijft die overeenkomsten als een “Gemeinsames Bauprinzip” met een “ar-
chitectuur” van instituties, maatschappelijke uitgangspunten en normatieve kenmer-
ken.115 En Bader illustreert die gemeenschappelijkheid door de dorpsgemeenschap te 
beschrijven als een “sociale, juridische en economische structuur” die functioneert als 
“context voor het dagelijks leven” met een “eigen rechtssysteem.”116 Deze overeen-
komsten zijn aanleiding genoeg om stad en commune niet te bekijken op hun ver-
schillen, maar op dat wat ze gemeen hebben. Je kunt ze dan zien als ‘gemeenschappen’ 
of ‘collectiviteiten’ met een gemeenschappelijk stramien, een vergelijkbare functie en 
een verwante ideologische, sociale, economische en juridische structuur.

4.5.4 Een gemeenschappelijk stramien in de praktijk: “Die ene stadt wel willen re-
geren” en Jan van Boendale (1280-ca. 1330) als gids

Maar hoe reëel, hoe concreet, hoe tastbaar is dat “Bauprinzip” in het dagelijks leven, 
en hoe manifesteren zich dan die “maatschappelijke uitgangspunten en normatieve 
kenmerken” die Blickle en Bader zien als essentieel kenmerk van de middeleeuwse 
gemeenschap? Voor inzicht in de plaats van het badhuis in dat stramien zijn deze vra-
gen belangrijk. Ik zal proberen op deze vragen een antwoord te geven en ga daarvoor 
te rade bij een veertiende-eeuws raadsgedicht of stadsregimen: Die ene stadt willen 
regeren/ sy sullen deze selve poincten hanteren. Een badhuis komt in de tekst niet 
voor, maar Die ene stadt willen regeren is een goede spiegel van Blickle’s “Bauprin-
zip” en van de “maatschappelijke en de normatieve kenmerken” die het dagelijks le-
ven en daarmee ook het badhuis in de stad vorm en inhoud geven. 

De eerste negen regels van dit raadsgedicht staan op een door niemand te missen 
wijze geschreven op de moerbalken van de Raadskamer van het uit de veertiende 
eeuw daterende Brusselse Raadhuis. Het is de zaal die gebruikt wordt voor de ver-
gaderingen van de Staten-Generaal en van de commune, voor feesten gegeven door 

112   Michaud-Quantin 1970, 262. 
113   Zie voor de historiografische traditie en de recente stand van zaken op dit thema Dilcher 2003, 73-96: 

Oexle 1996, 76-77.
114   Dilcher 2003, 80. De notie van ‘rurale commune’ wordt vooral verbonden met ‘boeren’. 
115   Blickle 1991, 15; 8; ibidem 1996, 2.
116   Bader 1981, 1; Van Bavel 2011, 93; 122. 
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de stad voor koningen en andere belangrijke personen, en niet in het minst voor het 
nemen van belangrijke besluiten voor de stad. Jan van Boendale is de auteur.117 Op 
de steunbalken van deze zo belangrijke ruimte in dit gebouw dat zo nadrukkelijk de 
rijkdom, de macht en de integriteit van het stadsbestuur en stad moet demonstreren, 
staat in grote gouden letters het volgende geschreven

“Die eene stadt wel willen regeren/ Sy sullen deze selve poincten hanteren/ : eendrachtich 
zyn met trouwen/ ende gemeynen oirboer aenschouwen/ De stadt bevelen den vroeden,/ 
’Tgemeyn goet nauwe hoeden/ Ende keerent ter meesten baten/ Te vriende houde die 
ondersaten/ Haer vryheit niet te laten breken/ om gemeenen oirbaer dickmael spreken / 
‘Trecht houden altytds gelycke/ Alzoe wel den armen als den rycken/ Vaste houden hare 
statuyte/ Die quade altoes werpen vuyte/ Getrouwe te zyn hare heere/ Dit is der ouder 
wyser leere.”118

De tekst is daar niet slechts éénmaal te lezen, maar, alsof één keer niet genoeg is, 
tweemaal. Een keer vanaf de voorzijde en een keer vanaf de achterzijde.119 In de mid-
deleeuwse conceptie van het lezen worden tijdens het lezen, het zien van de geschre-
ven tekst, de letters letterlijk en figuurlijk geïncorporeerd, ze worden ingeprent in de 
hersens van de lezer en worden zo deel van hemzelf.120 En niemand die zich in deze 
zaal bevindt, kan zich daarom onttrekken aan de invloedssfeer van deze boodschap 
en de betekenis van deze tekst. Want hier zijn de ankerpunten van het leven in de stad 
vastgelegd. Ze zijn niet alleen grondslag en symbool voor alles wat een stad behoort 
te zijn, ze dienen ook als toetsingscriteria voor goed bestuur en goed burgerschap.121 
Deze balken houden niet alleen het materiële, maar ook het immateriële huis van de 
stad bijeen en geven het structuur en stabiliteit.

Het gedicht is een zogenaamd raadsgedicht: moralistisch-didactische literatuur 
bestemd voor burgemeesters, raadsleden, schout en schepenen. Het behoort tot het 
genre van het stads-regimen, een regimen sanitatis voor een gezonde en welvaren-
de stadsgemeenschap, voor het salus totius communis. In het meeromvattende genre 
van de prinsen- en regentenspiegels heeft het een eigen plaats. Dat is, omdat het de 
ideeën over de macht en de organisatie van de samenleving, zoals die te vinden zijn 
in de vorstenspiegels, vertaalt naar een context waar die oorspronkelijk niet voor be-
doeld waren, namelijk die van de middeleeuwse stad. Stads-regimina zijn doorgaans 
in de volkstaal geschreven, maar er zijn ook Latijnse versies van bekend. Ze bevat-
ten praktische richtlijnen en beschrijven de morele kaders waarbinnen stedelijke be-
stuurders dienen te opereren. Ze voorzien de manier waarop zij dat doen bovendien 
dikwijls van commentaar.122 En hoewel ze bestemd zijn voor een specifiek publiek, 

117   Jan van Boendale (1280-ca. 1351) was een Brabantse schepenklerk en schrijver.
118   Zoals weergegeven in Van Anrooij 1992, 139.
119   Van Anrooij 1992, 140. 
120   Carruthers 2002, 169; 176.
121   Over “Hoemen” op de balken van het stadhuis als statement en beïnvloedingsinstrument: Billen 2002, 

73-75; 86-87.
122   Bierschwale und Van Leeuwen 2005, 143.
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bevinden ze zich toch relatief dicht op het middeleeuwse dagelijkse reilen en zeilen 
in de stad. Stads-regimina zijn daarom een goede bron om een beeld te krijgen van 
wat de auteurs en hun publiek zagen als wezenlijk voor een gezonde en welvarende 
middeleeuwse stad. 

Het genre van het stads-regimen is vermoedelijk in de eerste helft van de 14e eeuw 
ontstaan in de zuidelijke Nederlanden en heeft zich vandaar verspreid over een groot 
deel van het Duitse taalgebied.123 Een van de oudst bekende varianten van het Brus-
selse gedicht is vermoedelijk ontstaan in het literaire milieu van Antwerpen in de 
eerste helft van de veertiende eeuw, maar mogelijk is het ouder.124 Via Keulen en het 
Neder-Rijngebied verspreidt het zich in het Neder- en Middelduitse taalgebied. De 
meeste teksten in dit corpus verliezen in de zestiende eeuw hun gebruikswaarde – op 
een paar uitzonderingen na, zoals de tekst van het gedicht op de balken van het Brus-
selse stadhuis, dat nog in 16e en 17e eeuw wordt herdrukt.125

De tekst komt in verschillende varianten voor in talloze handschriften, rechtsboe-
ken en in verzamelingen van rijmspreuken en sproken. Ze is ook te vinden als in-
scriptie boven de deur van Vierschaarkamers of, zoals in Brussel, in raadhuizen. In 
Emmerik valt het nog in 1564 te lezen op een verloren gegaan geschilderd paneel in 
de Grote Zaal van het stadhuis.126 De auteur van het gedicht is niet bekend, maar de 
eerste opgeschreven versie die we kennen, komt voor in het uit 1350 daterende Brus-
selse handschrift van Jan van Boendale, de auteur van Der lekenspiegel.127 Hij wordt 
daarom vaak gezien als de auteur.128 Boendale is schepenklerk (secretaris van de stad) 
in Antwerpen en hij wordt er door de stad vaak op uitgestuurd om de belangen van 
de stad te behartigen. Hij weet dus waar hij het over heeft. Zijn kennis en ervaringen 
verwerkt hij in een aantal historische, moraliserende en op de zedelijkheid gerichte 
werken, waar Der Lekenspiegel met 22.000 verzen in vier boeken er een van is.129 Jan 
werkt eraan tussen 1325 en 1330. Hij schrijft het in opdracht van Rogier van Leef-
dael en diens echtgenote Agnes van Kleef.130 Het boek is vooral bestemd voor leken 
die eruit kunnen leren hoe ze een goed leven kunnen leiden, waarvan ze in de tekst 
vele exempla kunnen vinden. Hoemen ene stadt staat in boek III, dat vooral zeden-
kundige en moraliserende thema’s bevat.

123   Bierschwale und Van Leeuwen 2005; Seelmann 1921, 25-30.
124   Van Anrooij vermoedt dat de tekst in het Brusselse handschrift van Lekenspiegel door de copiist is tus-

sengevoegd. Van Anrooij 1992, 145.
125   Bierschwale und Van Leeuwen 2005, 12.
126   Bierschwale und Van Leeuwen 2005, 12; Van Anrooij 1992 141.
127   KB Brussel Albert I, ms. 15.658. 
128   Jan van Boendale, Der leken spiegel (Antwerpen, 1325-1330), ed. De Vries (Leiden 1844). Voor alle ci-

taten uit Jan van Boendale’s werk heb ik gebruik gemaakt van de pdf-versie van de editie van De Vries 
op de website van de DBNL. Voor het auteurschap van Van Boendale: Bierschwale und Van Leeuwen 
2005, 48; Van Anrooij 2002, 65. 

129   Ander werk van Boendale: Brabantse Yeesten ca.1316/1350; mogelijk van zijn hand: Sidrac 1318 of 
1329; Melibeus 1343; Dietsche doctrinale 1345. 

130   Rogier van Leefdael (1270-1333) was o.a. ridder, burggraaf van Brussel, drossaard van Brabant, opper-
jachtmeester en raadgever van de hertog van Brabant. Getrouwd met Agnes van Kleef.
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Het is allemaal voldoende om ook hem, zijn werk en zijn publiek te beschouwen 
als tekstgemeenschap en om Hoemen hier te gebruiken om de kernelementen van het 
stramien waarbinnen het openbare badhuis zich bevindt, zichtbaar te maken. In dat 
verband is Boendales oeuvre extra interessant, omdat hij zich niet alleen richt op de 
bestuurders van de stad, zoals de meeste stads-regimina dat doen, maar op een breder 
publiek, namelijk de al dan niet burgerlijke elite en haar kinderen.131

De volledige tekst van het gedicht dat in Der Lekenspiegel ‘Hoemen ene stat re-
geren zal’ als titel heeft, luidt:

 Hoemen ene stat regeren zal.

 Zij die ene stat willen regeren,
 Selen dese poente hanteren:
 Eendrachtech sijn met trouwen,
 Ghemene orbore anscouwen,
5 Hoer vriheit niet laten breken,
 Om ghemeen dinc dicke spreken,
 Dstat bevelen den vroeden,
 Tghemeene ghelt nauwe hoeden
 Ende keren te meester baten,
10 Te vriende houden domsaten132

 Te rechte houden ghelike
 Als wel darme als de rike,
 Vaste houden hoer statute,
 Die quade altoes werpen ute, 
15 Ghetrouwe sijn den here.
 Dits der oudere wisere lere;
 Ende waer een ghebrect van desen,
 Daer staet die stat in vresen.
 [Die wel voeghen landsheren;]133

20 Ende soe wie datter een laect,
 En es niet landshere volmaect

Jan van Boendale, Der Leken spiegel, Boek III, cap. xiii in de gedigitaliseerde editie van M. 
de Vries, 1844, 142 zoals gepubliceerd in de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. 

131   Bierschwale und Van Leeuwen 2005, 60; 49-52. Het thema was bij meer auteurs populair: Willem van 
Hildegaersberch: Ic heb geuonden of ghehoert (voor 1408); Jan Matthijsen: Rechtsboek van den Briel 
(1404-1417); Onderwijs voor schepenen van een 15e eeuwse Gentse anonieme auteur; het anonieme 
Zutphense raadsgedicht uit 1471; het uit ca. 1477 stammende Maastrichtse en Mechelense gedicht over 
de dag van het laatste oordeel, Bierschwale und Van Leeuwen 2005, 11-42.

132   De relatie met de “ommelanden” was van cruciaal belang om de stedelijke bevolking te voorzien van 
de basisvoorzieningen zoals landbouwproducten, brandstof en grondstoffen. Zie Van Bavel 2011, 101. 

133   Deze verwijzing naar de landsheer ontbreekt in alle andere versies, waarvoor in de plaats soms een ver-
maning komt om goed na te denken wat je doet, je te realiseren dat het leven eindig is en er dan verant-
woording moet worden afgelegd. Het vers lijkt toegevoegd en past ook niet in het rijm. Zou dat mo-
gelijk een onderbouwing kunnen zijn van Van Anrooij’s vermoeden dat het rijm later door een kopiist 
in dit handschrift van Lekenspiegel is toegevoegd? Het is moeilijk aan te nemen dat Van Boendale een 
dergelijk kreupelrijm het evenwicht in zijn tekst zou hebben laten verstoren. 
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De tekst geeft een beeld van de normen, waarden en de daaruit voortvloeiende patro-
nen van intermenselijke verhoudingen die de middeleeuwse stedelijke gemeenschap 
ziet als fundamenteel voor het behoorlijk functioneren van haar stad. Ze is tegelijker-
tijd het scenario waarin de spelregels voor het schouwtoneel zijn vastgelegd dat het 
leven dat deze stad, inclusief het badhuis, voor haar inwoners is.

4.5.5 “Poente” als een moreel, sociaal en politiek programma

Er kan geen misverstand bestaan over de thema’s die in dit scenario de stedelin-
gen het meest na aan het hart liggen, als je de tekst van dit gedicht leest. Het zijn de 
vroede vaderen en hun werkwijzen en die van de landsheer die de gemoederen van 
Boendales lezers hevig bezig hebben gehouden. Ze komen keer op keer aan de orde 
en ze moeten diep geraakt hebben aan wat voor Boendale en zijn lezers/toehoorders 
de essentie is van het leven van en in de stad en van hun identiteit als stedelingen. De 
verhalen, de informatie, de instructies, de vermaningen, de kritiek, de exempels en 
de discussies in het werk van Boendale gaan over het gemeyn oirbaer, over recht en 
rechtvaardigheid, over de gelijke behandeling van rijken en armen, over het gemeen-
schappelijke bezit dat zorgvuldig beheerd moet worden. Het gaat over de zorg voor 
de kwaliteit en de veiligheid van het leven in de stad, over eenheid, broederschap en 
saamhorigheid, over het samen delen omwille van het goed functioneren van het ge-
heel, waarbij het belang van het geheel altijd zwaarder moet wegen dan dat van de 
enkeling. En niet in het minst gaat het over ‘ere’ of eerbaarheid, dat is: de betrouw-
baarheid en het morele niveau van de stad en haar burgers. In de tekst van Hoemen 
ene stadt zijn ze gecomprimeerd en in een goed te onthouden vorm terug te vinden 
als de poente die “zij die een stad willen besturen” zullen moeten “hanteren”.134 Een 
poent is in het Middelnederlands een kenmerk van iets, iets waaraan iemand of iets te 
herkennen is. Het wordt in het bijzonder gebruikt voor zaken die betrekking hebben 
op het zedelijk bewustzijn en voor eigenschappen, deugden en ondeugden. ‘Hante-
ren’ betekent in het Middelnederlands niet alleen gebruiken in instrumentele zin, 
maar ook in de zin van gedrag, ermee omgaan, vóórleven, zich ernaar gedragen.135 De 
poente in Hoemen zijn de geleefde en beleefde expressie van het eigen karakter van 
de gemeenschap die ze formuleerde. Ze leveren de argumenten om de samenleving 
op een bepaalde manier te organiseren, om bestuurs- en beheersstructuren te ont-
werpen en juridisch fundament te geven, ze helpen normen en waarden te bepalen 
en te bewaken, de grenzen van binnensluiten en van buitensluiten te definiëren en te 
handhaven. Het zijn de kernelementen van het leven van en in de middeleeuwse stad 
waarbinnen het fenomeen, de metafoor en het schouwtoneel dat het openbare bad-
huis is, zijn eigen plaats en functie heeft.

134   Voor de functie van ‘poente’ in de middelnederlandse letterkunde: Van Anrooij 2002, 65-80.
135   Zie de lemmata: “poent”, ”hanteren’ en “hanteringe” in de digitale Geïntegreerde Nederlandse Taal-

bank van het Instituut voor Nederlandse Lexicografie, geraadpleegd op 19-08-2017.
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Terugblik: “Une création de ce temps?”

Vanderkindere noemt het openbare badhuis in de stad “une création de ce temps” 
zonder echter duidelijk te maken waarom hij dat vindt. Dat is jammer, want dat zou 
een verhelderende bijdrage hebben kunnen leveren aan het beeld dat we hebben van de 
plaats van het badhuis in het leven in de middeleeuwse stad. In de voorgaande hoofd-
stukken heb ik geprobeerd te achterhalen op grond waarvan hij dat zou kunnen heb-
ben gezegd. Eerst heb ik aan de hand van primaire bronnen een profiel van het feno-
meen ‘badhuis’ in kaart gebracht met daarin zijn kenmerkende elementen. Daarna heb 
ik vier gangbare hypotheses over de herkomst van het fenomeen badhuis onderzocht 
om te zien welke elementen van het dit profiel in de hypotheses terug te vinden zijn. 

Als je deze vier hypotheses over de herkomst van het openbare badhuis in de stad 
overziet en ze legt naast het profiel van het badhuis, dan is het duidelijk dat de meeste 
overeenkomsten liggen bij de hypotheses die de oorsprong van het badhuis zoeken 
op het pre-stedelijke platteland bij de sauna-achtige badhuisjes op de heerlijkheden en 
later, in de tiende en elfde eeuw, in de boerencommunes. Het is aan te nemen dat het 
badhuis gaandeweg langs die weg zijn plek in de stad heeft ingenomen.136 In de loop 
van dit proces verandert het van een non-profit voorziening van en voor de dorps-
gemeenschap tot een economisch belang, een bezit waarop geen verlies geleden mag 
worden en dat valt onder de jurisdictie van een gekozen stadsbestuur. Deze transitie 
gaat vermoedelijk gelijk op met de snelle verstedelijking in de twaalfde en dertiende 
eeuw en daarmee met de commercialisering van het gastvrijheidsprincipe van de oude 
Noordwest-Europese culturen, een ontwikkeling die ook bij de herbergen te zien is.137 

Hähnel is van mening dat de oorsprong van het Noordwest-Europese middel-
eeuwse stedelijke badhuis gezocht moet worden in de richting van de Slavisch-Scan-
dinavische badcultuur. Mogelijk heeft hij daar gelijk in. Zeker is in ieder geval dat 
het kleine, eenvoudige zweetbad zoals dat in de Kalevala beschreven wordt een bad-
techniek is, die in heel Noordwest-Europa inclusief de Angelsaksische landen alge-
meen werd gebruikt.138 In de stedelijke omgeving van het middeleeuwse badhuis is 
die erfenis nog duidelijk zichtbaar en levendig aanwezig. Het is niet moeilijk om de 
beelden die de citaten uit de Kalevala oproepen te projecteren op de badhuisscène 
op de omslag van dit boek en op de vele andere afbeeldingen. Zonder al te veel moei-
te zijn de overeenkomsten te zien met de meestal kleine, slecht verlichte stedelijke 
badhuizen, met de mensen op de zweetbanken die de tijd die nodig is voor de bad-
procedure doden door het met elkaar over van alles te hebben, verhalen te vertellen, 
al dan niet scabreuze moppen te tappen of liedjes te zingen. De vochtige warmte en 
de kakofonie van stemmen moet je er dan maar bij denken. Je kunt er ook het beeld 
van het gezondheidscentrum bij je om de hoek op projecteren, met de vele verschil-
lende soorten mensen die er komen en gaan, met het gekwebbel in de wachtruimte, 
de fluisterende uitwisseling van de reden waarom je daar bent, met de even zo ge-

136   Heyne 1903, 51.
137   Peyer 1982; Ohler 1991, 113 ff.
138   Viherjuuri 1943.
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fluisterde klacht van de ene vrouw aan de andere over het wangedrag van haar echt-
genoot, over de gedeelde ervaringen met dit badhuis en het commentaar op de kwa-
liteiten van de badhuisbaas en het personeel.

Die teksten, mentale beelden en materiële afbeeldingen confronteren ons ook met 
andere noties van schaamte, van intimiteit en gêne dan de onze, en met andere noties 
van wat je in het openbaar wel en niet doet.139 Ik zie bijvoorbeeld niemand op zijn 
gemak voor het oog van alleman met een bloederige rug in een aderlaatsessie zitten, 
naast je echtgenoot die hetzelfde ondergaat. Intussen was je het haar van je kind. 
Je jongste kind heb je ook meegenomen. Die heb je voor de veiligheid met een lint 
vastgebonden in zijn eigen badkuipje. Ik vraag me af, als ik al die afbeeldingen van 
middeleeuwse badhuisscènes zie, of de fysieke distantie die wij zo zorgvuldig bewa-
ken ten opzichte van de (naakte) lichamen van anderen, en zeker hun geslachtsdelen, 
voor middeleeuwers ook zo’n groot punt van zorg is geweest. Er zijn veel aanwij-
zingen dat de grote behoedzaamheid die wij hebben bij het letterlijk en figuurlijk ge-
confronteerd worden met de lichamelijkheid van anderen voor middeleeuwers veel 
minder aanwezig is geweest dan voor ons. Op bijna alle badhuisafbeeldingen zie je 
mensen zichzelf en/of elkaar aanraken, elkaars rug masseren en dicht bij elkaar zit-
ten of liggen, al dan niet gedwongen door de beperkte ruimte. De dunne en natte 
badkleding zal weinig verhuld hebben van de geslachtsdelen. Ik denk daarbij aan de 
twee anekdotes over kruisvaarders in moslimbadhuizen uit de paragraaf in dit boek 
over de kruisvaarderhypothese. In de ene gaat het over het al dan niet verhullen van 
de geslachtsdelen en in de andere over de ongeschoren schaamstreek van de kruis-
vaarder die door de moslimbadbaas gezien worden als een schokkend bewijs van de 
onbeschaafdheid van deze reiziger. Ik denk daarbij ook aan het door Marc Boone 
geciteerde verslag van een rechtszaak in Brugge in de vijftiende eeuw tegen iemand 
die beschuldigd wordt van sodomie. De verdachte pleit zich hiervan vrij door te zeg-
gen dat hij niets anders heeft gedaan dan het geslachtsdeel van een medebader aan te 
raken “zoals ik gewend ben te doen met andere mannen als ik in het badhuis ben en 
waar ik geen bijzondere bedoelingen bij heb”.140 Ik denk daarbij verder aan een varia-
tie die Hans Sebald Beham maakte van het vrouwenbad van Albrecht Dürer, waarop 
de ene vrouw een van de andere vrouwen van achteren lijkt te kriebelen en die daar-
bij toch wel heel dicht de buurt komt van haar geslachtsdelen (afb. 44). De vrouw 
lijkt er op zijn minst geen bezwaar tegen te hebben, terwijl de handelende vrouw er 
zichtbaar plezier aan beleeft. Dat er een klein kind bij is, lijkt geen probleem te zijn.

Ook denk ik daarbij aan het verwonderde commentaar van Pero Tafur op de vrije 
omgang tussen mannelijke en vrouwelijke kuurgasten in de badbassins van de warme 
bronnen bij Bazel: “Ze vinden het heel gewoon dat mannen en vrouwen samen naakt 
baden, en het is de gewoonte om spelletjes te spelen en te eten terwijl ze in het bad-
bassin zitten.” Met dezelfde verbazing ziet hij iets vergelijkbaars als hij de stad Sluis 

139   Over de functie van middeleeuwse ‘obsceniteit’: McDonald ed. 2006; Ziolkowsky ed. 1998. 
140   “que luy en buvant avecques icelluy Thiry tasta et prinst sa verge en sa main, lequel il confessa bien pa-

reillement avoir fait avecq plusieurs hommes avecques quil avoit esté aux estuves, sans rien autrement 
avoir meffait ou voloir congnoistre.” Geciteerd uit Boone 1993, 14.
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bezoekt: “Het tezamen baden van mannen en vrouwen is daar net zo geaccepteerd 
als bij ons de kerkgang.” Het zijn gewoonten die hij heel specifiek verbindt met de 
zeden en gewoonten in onze streken.141 Is wat Elias en Huizinga zagen als de middel-
eeuwse “onbevangenheid”, een onbevangenheid die door een moslim gezien wordt 
als onbeschaafd, om niet te zeggen onbeschaamd, en door een Zuid-Europese di-
plomaat en handelsreiziger charmant, naïef en toch beetje benijdenswaardig? Welke 
naam je er ook aan geeft, een weinig preutse benadering van het lichaam zou weleens 
een van de karakteristieken van de middeleeuwse Noordwest-Europese badcultuur 
kunnen zijn geweest. 

141   Letts 1926, 185, 200.

Afb. 44 Drie vrouwen in 
het badhuis. Hans Sebald 
Beham, (1548), Rijksmu-
seum Amsterdam, Pren-
tenkabinet, object nummer 
RP-R-B-10-923.
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5 Waarom gaat een mens in bad, of de 
complexiteit van de fysiologie van het 
menselijk lichaam 

5.1 In bad gaan om orde te scheppen

Mensen gaan in bad en naar het badhuis omdat ze daar een reden voor hebben. Ze 
gaan, omdat ze van iets af willen, zoals vuil, ziekte of een of ander ongemak, of van 
iets wat ze juist erbij willen hebben, zoals gezondheid, een schoon gevoel, ontspan-
ning. Dat is zo voor de badbezoekers in Dicz ist vom bade en voor Jan van den Dale 
in Die stove. Het is ook het centrale thema in Murners Ganz andechtig geistliche 
Badenfart en in Spangenbergs Ein geistlich Badt der Seelen. De badbezoekers ver-
wachten of hopen dat een bad hen zal helpen weer schoon, gezond of ontspannen te 
worden of om af te zijn van het gevoel ziek te zijn, vuil of gespannen. Wat badende 
mensen zoeken, is een verandering ten goede in de kwaliteit van hun bestaan. Het is 
ook voor ons het belangrijkste motief om een bad te nemen. Het maakt daarbij niet 
uit of je dat waar je vanaf wilt ‘vuil’, ‘zonde’ of ‘stress’ noemt en dat wat je erbij wilt 
hebben ‘reinheid’, ‘evenwicht’, of ‘ontspanning’. Het zijn allemaal woorden die ver-
wijzen naar de twee metaforen ‘wanorde’ en ‘orde’, waarbij ‘wanorde’ verwijderd 
moet worden om de verloren ‘orde’ weer te herstellen.1 Deze twee concepten bevin-
den zich ten opzichte van elkaar in een voortdurend spanningsveld, waarin ze elkaar 
aantrekken en afstoten en waarbij de een alleen maar kan bestaan bij de gratie van de 
ander. Orde en wanorde zijn noties met een diepe en vermoedelijk universele meta-
fysische achtergrond, die in veel culturen, waaronder de Westerse, verbonden wor-
den met zuiverheid, het hoge, het lichte, het warme, het goddelijke, met het leven 
en redding daarvan en met het tegendeel van dat alles: laagheid, duisternis, kilte, het 
boze en vernietiging. Het is een notiepaar dat aan de basis ligt van de morele, soci-
ale, juridische, politieke en economische ordening van iedere cultuur en waarop alle 
handelingsrepertoires gericht zijn.

In bad gaan, of in bad gedaan worden, is dus een poging ‘orde’ te scheppen. Dat 
geldt voor het fysieke bad, het geldt voor de doop, en het geldt ook voor een bad als 
het water-oordeel.2 We proberen orde te scheppen of te herstellen door het ‘vuil’ dat 

1  Douglas 2002, 44. Zie ook Shove 2003, 83.
2  Bij het wateroordeel (judicium examen frigidae) wordt de verdachte aan handen en voeten gebonden in 

het water gegooid om te zien of hij/zij schuldig is of niet. Als hij/zij boven komt drijven, is hij/zij schul-
dig, omdat het water hem/ haar niet heeft willen opnemen vanwege zijn zonde. Het wordt dikwijls ge-
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de orde verstoord heeft naar de marge of naar buiten te plaatsen en we doen dat door 
het lichaam in water (of in iets anders vloeibaars) onder te dompelen. We hopen daar-
mee alles terug te brengen tot een situatie waarin alles is waar het behoort te zijn. Het 
herschikken, marginaliseren of verwijderen van vuil zijn handelingen die worden in-
gegeven door algemeen geaccepteerde en geïncorporeerde ideeën over wat ‘vuil’ en 
‘schoon’ is, over hoe deze ontstaan, waaraan je ze kunt herkennen, hoe gevaarlijk dan 
wel heilzaam ze zijn en hoe ze het best verwijderd dan wel hersteld kunnen worden. 
In de meeste culturen zijn badvoorschriften hierop gebaseerd en ze zijn daarom een 
bron bij uitstek om noties van vuil en schoon, ziek en gezond te onderzoeken. Dat 
is wat ik in dit hoofdstuk wil doen. Het begint met een onderzoek naar de taal en de 
beeldtaal van middeleeuwse badvoorschriften in geneeskundige teksten en gezond-
heidsleren, regimina sanitatis, die vrijwel allemaal badvoorschriften bevatten. Ik heb 
daarvoor het in de middeleeuwen veel gebruikte 80.000 woorden tellende Regimen 
sanitatis van Magninus Mediolanensis (1295-1368) gekozen. In dit hoofdstuk zal 
duidelijk worden dat kwesties van vuil en schoon, van gezond en ziek, een eigen taal 
en beeldtaal kennen, die zich concentreren op de beschrijving van verandering. Het 
is een taal die niet alleen gebruikt wordt in semi-medische teksten zoals het Regimen 
sanitatis. Ook andere teksten, uit geheel andere levensbereiken, zoals de mystiek en 
de politiek, gebruiken deze taal als ze het lichaam als metafoor gebruiken en daarin 
veranderingen in gezondheid en ziekte willen bespreken. Ik zal dat laten zien aan de 
hand van twee teksten. Een van deze twee is afkomstig uit het bereik van de mys-
tiek en de contemplatie. Het zijn de in 1135 door Bernard van Clairvaux begonnen 
Cisterciënzer Sermones super Cantica canticorum. De andere tekst hoort thuis in het 
politieke discours: de Policraticus (1159) van Johannes van Salisbury. Zij komen één 
voor één in de volgende delen van dit hoofdstuk aan de orde, dat afsluit met een ver-
gelijking van het taalgebruik en van de beeldtaal in de drie teksten.

Voor dit deel van dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een concordantie-
programma, waarmee ik de teksten heb geanalyseerd op hun woordgebruik, op de 
frequentie van de gebruikte woorden en op hun verbindingen met de andere woor-
den in het corpus.3 Hierdoor wordt het mogelijk patronen in het woordgebruik in 
de tekst te herkennen en een beeld te krijgen van favoriete metaforen. Ook kunnen 
de teksten onderling met deze methode vergeleken worden op hun woordgebruik 
en op de gebruikte beeldtaal. Zo worden de keuzes zichtbaar die verschillende tekst-
gemeenschappen maken uit de expressiemogelijkheden die de taal der verandering 
hun biedt. De op die manier gevonden data heb ik inzichtelijk gemaakt door de in 
een Excel spreadsheet opgeslagen om te zetten in grafieken die het gebruik van het 
semantische netwerk en de bijbehorende metaforen visualiseren. Bij een dergelijke 
werkwijze is wel een kanttekening op zijn plaats. Die is, dat door het gebruik van 
cijfermatige data de indruk gewekt kan worden van een hoge mate van statistische 
betrouwbaarheid. Die indruk zou niet terecht zijn, omdat de kans op fouten in de 

bruikt als iemand verdacht wordt van hekserij. Bächtold-Stäubli 1942, Bd. 3, kol. 1028 ff. 
3  Monoconc 2.2. Voor de verantwoording van de gevolgde werkwijze, de gemaakte keuzes in deze bewer-

king en de resultaten ervan, zie hoofdstuk V.
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transcriptie van de tekst van Magninus en bij het handmatig invoeren van de data in 
de spreadsheet zeker aanwezig is, ondanks een drievoudige controle. Dat neemt niet 
weg dat deze grafieken een bijzonder kijkje geven in de voorkeuren van de auteurs in 
hun taal- en beeldtaalgebruik. Ze blijken een aantal intrigerende vragen op te roepen, 
die echter buiten de probleemstelling van dit onderzoek vallen.

Om met een concordantieprogramma te kunnen werken, is een platte tekst nood-
zakelijk. Voor het Regimen sanitatis was die niet beschikbaar, omdat er nog nooit 
onderzoek naar deze tekst is gedaan en er dus ook geen editie voorhanden is. Ik heb 
daarom zelf een transcriptie van de Latijnse tekst gemaakt vanaf de uitstekende scans 
van de eerste druk (Leuven 1482), zoals die te vinden zijn op de website van de Jo-
hannes a Lascobibliothek in Emden.4 Voor de twee andere teksten heb ik gebruik 
kunnen maken van de platte tekst van de edities uit Patrologiae cursus completus. Se-
ries Latina van J.-P. Migne, die beschikbaar zijn op de website http://monumenta.
ch/latein.5 Om de effecten van eventuele fouten in de transcriptie van het Regimen 
zo klein mogelijk te maken en ook om de grote tijdsperiode te overbruggen tussen 
het Regimen en de andere twee teksten, heb ik niet naar hele woorden gezocht, maar 
naar woordstammen, omdat deze minder gevoelig zijn voor historische veranderin-
gen en voor eventuele vergissingen van transcribenten.

5.2 Hygiëne en de taal van vuil en schoon

Het in kaart brengen van noties van vuil en schoon van een andere cultuur of tijdperk 
is niet zonder problemen. Het is immers niet eenvoudig om vat te krijgen op de cul-
turele, tijdspecifieke eigenheden van zulke abstracte en complexe noties als vuil en 
schoon. Bovendien kunnen de eigen noties van de onderzoeker hem of haar parten 
spelen. Mary Douglas draagt voor beide moeilijkheden in het onderzoek een oplos-
sing aan, door het concept ‘hygiëne’ voor te stellen als invalshoek.6 Ze geeft niet aan 
wat ze onder ‘hygiëne’ verstaat, maar uit de tekst valt af te leiden dat ‘hygiëne’ een 
handelingsrepertoire is dat gebaseerd is op “ideeën over scheiden, zuiveren, afgren-
zen en het straffen van overtreders”. ‘Hygiëne’ dient om orde te scheppen door vuil 
en schoon van elkaar te scheiden en zo het evenwicht, c.q. de gezondheid in stand te 
houden, te beschermen en te herstellen. Het is een handelingsrepertoire met een ei-
gen vocabulaire, waarin de werkwoorden processen zoals‘scheiden’, ‘zuiveren’, ‘af-
grenzen en afstraffen, verwijderen’ beschrijven. Het zijn metaforen die verwijzen 
naar manieren om de orde te herstellen. Deze metaforen bundelen de tijd- en cul-
tuurgebonden theoretische kennis en ervaring waarop ze gebaseerd zijn. Tegelijker-
tijd vormen ze de lens waar ‘vuil’ en ‘schoon’ mee worden waargenomen, verklaard 
worden, en zin en betekenis krijgen. Het maakt van de taal en de beeldtaal van dit 
handelingsrepertoire zoals dat voorgeschreven wordt in een Regimen sanitatis en in 

4  https://www.jalb.de/ Geraadpleegd januari 2016.
5  http://monumenta.ch/latein. Geraadpleegd januari 2016.
6  Douglas 2002, 2. 
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het bijzonder van de badvoorschriften daarin, een goede bron om een beeld te krij-
gen van de manier waarop een bepaalde cultuur abstracte noties als vuil en schoon 
visualiseert en vorm, inhoud, zin en betekenis geeft. 

5.3 Het middeleeuwse Regimen sanitatis

Je zou op grond van Douglas’ keuze van werkwoorden bijna gaan denken ze een 
studie gemaakt heeft van de klassieke en middeleeuwse geneeskunde en hun opvat-
tingen over wat vuil en schoon zijn, over hoe ze ontstaan, hoe gevaarlijk of hoe gun-
stig ze zijn, waar ze zich bevinden en hoe het vuil te verwijderen en het schoon te 
herstellen. En als ze hygiëne ziet als een strategie voor het verwijderen van vuil en 
het herstel van orde, van de gezondheid, dan zouden de Griekse geneesheer Hippo-
crates uit de 6e eeuw voor Christus en de Grieks-Romeinse geneesheer Galenus uit 
de eerste eeuw na Christus, die de ideeën van Hippocrates verder uitwerkte en syste-
matiseerde, gedacht hebben met een collega van doen te hebben in plaats van met een 
twintigste-eeuwse antropologe.7 Als instrument voor onderzoek is Douglas’ ‘hygi-
ene’ echter te weinig systematisch en zeker niet concreet genoeg. Daarvoor kunnen 
we het beste teruggaan naar Hippocrates, omdat hij de eerste is die formuleerde wat 
hygieia is en waar het voor dient. Hygieia, Regimen in het Latijn, of ook wel dieta, is 
een samenhangend stelsel van leefregels, vooral gericht op het behoud van ‘gezond-
heid’, dat ook ingezet kan worden als ondersteuning bij het herstel van ziekte, bij de 
voorbereiding op medische ingrepen en de nazorg daarbij. En al vanaf het begin heeft 
het bad daarbij een belangrijke plaats ingenomen. 

Deze leefregels zijn gericht op het beïnvloeden van de fysiologische processen in 
het lichaam, door het reguleren van alles wat er van buitenaf in komt en dat er in po-
sitieve of in negatieve zin invloed op kan hebben. In de lichaamsopvatting waarop 
deze geneeskunde is gebaseerd, betekent dit het beïnvloeden van processen die het 
ontstaan van ‘vuil’, dat is de gezondheid verstorende dingen, veroorzaken. Dat vuil 
ontstaat bij de vertering van alles wat het lichaam binnenkomt, hetzij via de mond, 
hetzij via alle andere openingen die het heeft, inclusief de poriën. Die potentiële or-
deverstoorders zijn de ‘dingen van buitenaf’, dat zijn dingen die zich niet van nature 
in het lichaam bevinden. Ze wijken altijd af van het eigen constitutionele evenwicht, 
de complexio, van het lichaam en kunnen zo de aangeboren constitutie uit evenwicht 
brengen. Ze worden de zes res non naturales, de zes niet-natuurlijke (dat is: lichaams-
eigen, aangeboren) dingen, genoemd.8 

7  Wat Douglas en Hippocrates in ieder geval met elkaar gemeen hebben, is dat beiden een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de demythologisering van hun vakgebied: Hippocrates van de geneeskunde, Douglas 
van de antropologie.

8  “Hec enim res dicunt non naturales: quia eis contingit bona et male uti. Unde circa eas contingit errare et 
bene agere,” Magninus Mediolanensis, Regimen sanitatis ( geschreven in 1333), eerste druk Leuven 1482, 
fol. 1v, 2-4. Hierna: Regimen sanitatis. Voor de non-naturalia zie Niebyl 1971, 486-492; Jarcho 1970, 
372-377; Ottosson 1984, 253-270.
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Het zijn lucht (aer), eten en drinken (cibus et potus); legen en vullen (inanitio et 
repletio) waartoe behoren: lichaamsbeweging, massage, baden en coïtus; waken en 
rust (motus et quies); en de gebeurtenissen in de geest (accidentes animi), dat zijn: 
vreugde (gaudium), vrees (timor), droefheid (tristitia), afkeer (tedium) en schaamte 
(verecundia). Deze ‘dingen’ moeten ontdaan worden van hun potentiële gevaar voor 
de gezondheid door ze, om met Douglas te spreken, “te scheiden, te reinigen, af te 
grenzen”, ze te isoleren om later verwijderd te worden. Dat laatste kan vanzelf gaan, 
op een natuurlijke manier, maar kan ook door menselijk ingrijpen gebeuren. Dat kan 
door het aderlaten, door de purgatie, maar ook door het nemen van een bad, dat dan 
wel genomen moet worden volgens de regels van het Regimen sanitatis. Een regimen 
legt daartoe uit wat vuil is, verklaart hoe het wordt veroorzaakt, geeft aan hoe het te 
herkennen is, waar het zich bevindt en hoe gevaarlijk het is. Het geeft ook richtlijnen 
hoe vuil het best te voorkomen is, hoe en wanneer het het best verwijderd kan wor-
den en hoe de schade die het heeft veroorzaakt het best te herstellen is.

De Hippocratische hygieia en de bijbehorende lichaamsopvatting worden een vast 
onderdeel van de curatieve en preventieve geneeskunde in het Westen en blijven dat 
vele eeuwenlang, nadat ze opgenomen zijn in de door het christendom gekleurde mid-
deleeuwse geneeskunde. Het bad als middel dat effect heeft op de interne processen in 
het lichaam (en daarmee op condities van gezondheid en ziekte) blijft daarin nog lang 
zijn plaats behouden. Vanaf het eind van de eerste eeuw ontwikkelt het regimen sani-
tatis zich in West-Europa tot een eigen en veelkleurig genre, dat niet alleen gewild is 
bij belezen geleerden zoals geneesheren, natuurfilosofen en andere geletterden, maar 
zeker ook bij niet-geletterden, die de inhoud en de ideeën via mondelinge overleve-
ring meekrijgen. In een tijd waarin geneesheren voor velen letterlijk en financieel on-
bereikbaar zijn en men bovendien van oudsher gewend is een beroep te doen op de 
van generatie op generatie overgeleverde huis-tuin-en-keukengeneeskunde, betekent 
het regimen sanitatis een bruikbare en up-to-date doe-het-zelf- tekst, zeker na de uit-
vinding van de boekdrukkunst en de snelle verspreiding van de geletterdheid.9 Je zou 
deze teksten nog het best kunnen vergelijken met een hedendaags doe-het-zelf-boek 
met als titel “Hoe blijf ik gezond en leef ik zo lang en zo goed mogelijk.” Het bad als 
belangrijk instrument om het ‘vuile’ en het ‘schone’ van en in het lichaam te beheren, 
lichaam en geest ‘op orde’ te krijgen en het vuil buiten de deur te houden, blijft daarin 
zijn eigen plaats behouden, ook in het leven van de middeleeuwse stedeling.

5.4 Waarom gaat een mens in bad: de badvoorschriften in Magninus Medio-
lanensis’ Regimen sanitatis (1333-1335)10

Eén van de mooiste voorbeelden van een regimen sanitatis, zowel als het gaat om 
badvoorschriften als om de heldere toelichtingen op noties van vuil en schoon, is het 

9   Zie hiervoor bijvoorbeeld Frijhoff 1992, 805-820.
10   Dit deel van dit hoofdstuk is een bewerking van Van Dam 2012, 117- 149. 
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Regimen sanitatis van Magninus Mediolanensis. Hij schreef het in 1333 voor zijn 
studenten aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Parijs, waar hij ma-
gister was. Hij schrijft het vooral voor:

Beginnende, arme studenten die het zich niet kunnen permitteren veel boeken te hebben, 
maar die desondanks de regels willen bestuderen van een Regimen sanitatis, zoals die door 
verschillende gezaghebbende auteurs op het gebied van de geneeskunde in vroegere en 
latere tijden zijn bijeengebracht.11

Met dit Regimen sanitatis wil hij voor zijn aankomende studenten een compendium 
samenstellen met de basiskennis die iedere middeleeuwse geneesheer paraat dient te 
hebben. Hij giet het in de vorm van een regimen sanitatis, omdat hij ervan uit kan 
gaan dat zijn studenten met een dergelijk boek vertrouwd zullen zijn.12 Het 80.000 
woorden tellende Regimen wordt vele malen afgeschreven en daarna herdrukt; bo-
vendien zijn delen ervan in vele verzamelbundels opgenomen. Het wordt talloze ma-
len vertaald, waaronder in het Nederlands. Thomas van der Noot geeft het in 1514 
voor het eerst uit in Brussel, in een wat meer op leken afgestemde vorm onder de 
titel Tregement der Ghesontheyt (afb. 45).13 Het Regimen sanitatis Mediolanensis is 
een zeer bruikbare bron voor een studie van badvoorschriften, omdat het bad en het 
baden er ruimschoots in aan de orde komen. Het heeft een eigen paragraaf die de al-
gemene badregels en badprocedures beschrijft (1500 woorden). Verspreid door de 
tekst staan nog 57 andere badvoorschriften, bestemd voor specifieke situaties, zoals 
iemands aangeboren constitutie, leeftijdsfase, zwangerschap, bevalling, reizen, de 
ondersteuning van het herstel na ziekte, en de bevordering en het onderhoud van 
gezondheid.

Magninus is een uitstekend pedagoog, die de stof uitgebreid voorziet van toelich-
tingen en verklaringen, afgestemd op het niveau van zijn studenten. Hij geeft veel 
feitelijke informatie en voorbeelden en doet dat zonder veel overbodige retoriek.14 
Veel van de effecten van een bad zijn onzichtbaar voor het menselijke oog, omdat 
die zich in de middeleeuwse lichaamsopvatting vooral binnen in het lichaam afspe-
len, en Magninus heeft daarmee een didactisch probleem. Want hoe kan hij aan zijn 
studenten inzicht geven in processen waarvan de meeste door hem zelf, zijn studen-

11   “Nec non ad omnem utilitatem iuvenum: et specialiter rudium pauperum copiam librorum habere 
nequeuntium: nihilominus in hac studere volentium per tractare regulas regiminis sanitatis a diversis 
auctoribus medicine prioribus et posterioribus collectas.” Regimen sanitatis, fol. iiijr. De vertalingen 
naar het Nederlands zijn van mijn hand, tenzij anders aangegeven. 

12   Riha 2000, 77.
13   Paragrafen die te maken hebben met sexuele zaken zijn in de Nederlandse vertaling niet meevertaald, 

zoals De membris generationis; De regulis regiminis apropriatis sexui femineo; De conservatione matri-
cis; De coitu, maar ook de kennelijk gevaarlijke hoofdstukken De excercitio en De fricatione (7 paginas). 

14   Magninus veronderstelt kennelijk dat zijn studenten een zekere basiskennis hebben en vermoedelijk 
daarom geeft hij op sommige terreinen geen nadere uitleg. Ik zal dat hier aanvullen met een keuze uit 
het natuurfilosofische werk van Albertus Magnus: Quaestiones super de animalibus (Albertus Magnus 
1955); De animalibus XXVI (Albertus Magnus 1916-1920); Liber de nutrimento et nutribili (Albertus 
Magnus MDCCCXC); On Animals: a Medieval Zoologica (Albertus Magnus 1999). Het is een werk 
waar Magninus zeker vertrouwd mee is geweest.
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ten en hun tijdgenoten niet met eigen ogen waargenomen kunnen worden? Hij moet 
daarom een metafoor gebruiken. Hij kiest er een waarvan hij zeker kan zijn dat zijn 
studenten er vertrouwd mee zijn, een metafoor die ze makkelijk kunnen herkennen, 
omdat die in het algemene leven zo vaak en door zoveel mensen wordt gebruikt. 
Het is de metafoor van het lichaam-dat-kookt. Deze metafoor gebruikt de taal en de 
beelden van het ‘koken’ om onzichtbare veranderingen in het lichaam zichtbaar, be-
grijpelijk en communicabel te maken. We komen Magninus’ gebruik van deze meta-
foor op het spoor in het begin van de paragraaf met de basisregels en voorschriften 
voor een bad, als hij aan zijn studenten uitlegt dat er twee redenen kunnen zijn voor 
het nemen of geven van een bad. De eerste spreekt, in onze ogen althans, voor zich:

Na de behandeling van de lichaamsbeweging en van de massage volgt [nu] de behandeling 
van het bad, omdat het bad de buitenkant van de lichaamsdelen reinigt van vuil dat daar 
achtergebleven is door inspanning.15 

15   “Balneum membra exteriora lavat a sordicie: qua in superficie membrorum per excercitium forsan est 
derelicta,” Regimen sanitatis, fol. 36v, 4-6. NB. Lichaamsbeweging (waaronder ook massage valt) is een 
van de zes res non naturales. 

Afb. 45 De eerste pagina 
van het hoofdstuk over het 
baden in Tregement der 
ghesontheyt, de Nederlandse 
vertaling van Magninus 
Mediolanensis Regimen 
sanitatis, (Brussel 1514). 
Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, Collectie Oude 
Drukken, KW 228 A 18, fol 
G2r.
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Het is echter een van de weinige keren dat Magninus vuil aan de buitenkant van het 
lichaam noemt als een argument om een bad te nemen. Het tweede argument laat een 
hele andere plaats zien waar het vuil zich bevindt en het geeft de richting aan waarin 
we de effecten van een bad moeten zoeken:

Bovendien, in het geval dat de afvalproducten van de derde spijsvertering die zich onder de 
huid hebben verzameld niet verwijderd kunnen worden door lichaamsbeweging en mas-
sage, dan zullen ze losgemaakt worden door een bad.16

5.5 De effecten van een bad

Die derde spijsvertering is kennelijk een proces dat vuil veroorzaakt en dat te beïn-
vloeden is door een bad. Het verwijderen van het afval van de derde spijsvertering 
dat onder de huid is achtergelaten, is echter maar één van de vele effecten die aan 
een bad worden toegedacht, en het Regimen geeft een lange lijst van deze effecten. 
Zo kan een bad verstoppingen losmaken, obstipatie verhelpen17 en diarree stoppen.18 
Het kan de vertering van koude humoren stimuleren,19 voedingstoffen sturen naar 
de verschillende delen van het lichaam,20 maar ook de natuurlijke warmte van het li-
chaam verstikken.21 Een bad kan verwarmen en verkoelen, het lichaam uitdrogen, 
maar ook vochtig maken.22 Op een verkeerde manier genomen of toegediend, kan 
een bad leiden tot zwakte van het hart, tot misselijkheid en flauwvallen. Het activeert 
rustige humoren, maar kan ze ook stimuleren tot verrotten en maken dat ze afdrij-
ven naar de zwakke lichaamsdelen.23 Op het eerste gezicht lijken deze, elkaar soms 
tegenwerkende, effecten niet veel met elkaar gemeen te hebben. Als je ze echter wat 
nader bestudeert, hebben ze dat zeker wel. Een analyse van alle badvoorschriften 
in Regimen op woordniveau laat zien dat er voor middeleeuwers een nauwe relatie 
bestaat tussen badvoorschriften en de spijsvertering: men gaat ervan uit dat een bad 
problemen met het verteringsproces kan op lossen maar ook veroorzaken. Hier zien 
we de potentie van een bad om niet alleen te herstellen (regelen) maar ook te ontre-
gelen. Het idee van een lichaam dat ‘kookt’ is al oud. Het gaat al terug op Aristote-
les, die verklaarde dat “de vertering van voedsel in het lichaam gelijk is aan ‘koken’, 
omdat het plaats heeft onder invloed van de warmte van het lichaam in een warm en 

16   “Amplius si aliquid sit derelictum sub cute quaedem per excercitium et fricatione non sit sufficienter res-
olutum de superfluitatibus tertie digestionis per balneum resolvet.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 6-8. 

17   “opilationes aperire et ventrem solvere.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 15-16. 
18   “et ventrem interdum constringere.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 17. 
19   “digestionem humoris frigidi confortando.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 20-21. 
20   “attrahendo alimentum ad membra.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 27. 
21   “amplius sua humiditate calorem suffocat naturalem et hebetat.” Regimen sanitatis, fol. 36v, 24-25.
22   “amplius balneum interdum calefacit: interdum infrigidat: interdum desiccat et humectat.” Regimen sa-

nitatis, fol. 36v, 18-19. 
23   “Amplius scias quae balneum indebite administratum et quibus non oportet habet plurima nocumenta 

inferred homini puta cor debilitare (…) et nauseam et sincopim inducere: et humores quietos movere: ut 
ad putrefactionem preparare (…) ad membra debilia declinare.” Regimen sanitatis, fol. 36v., 29-32. 
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vochtig medium”.24 En daardoor komt het “dat een bad zoveel effect kan hebben op 
de spijsvertering”.25 Aristoteles beschrijft hier een oude ‘kook’-methode in de alche-
mie, die volgens sommigen uitgevonden zou zijn door een zekere Maria de Jodin.26 
Het wordt daarom ‘het bad van Maria’, ‘au bain marie’, genoemd. Het is een me-
thode waarbij in een bakje of fles bijvoorbeeld voedsel, kruiden, olie of mineralen 
onder toevoeging van een of andere vloeistof, zoals water of wijn, langzaam gegaard 
wordt, door het bakje of de fles in een bak met water te zetten met daaronder een 
warmtebron (afb. 46).

De methode van het ‘au bain marie’ en daarmee het bad is een essentiële techniek 
voor het transformatieproces van ingrediënten tot iets anders. Het al dan niet beha-
len van het beoogde resultaat hangt hierbij af van een veelheid van factoren, zoals de 
temperatuur, de vochtigheidsgraad van zowel de ingrediënten als die in de ‘kookpot-
ten’, de manier waarop en het tempo waarin de ingrediënten toegevoegd worden in 
het garingsproces, de manier waarop ze met elkaar vermengd worden, de duur van 
het ‘garen’ en de samenstelling en voorbereiding van de ingrediënten. En niet in het 
minst is het afhankelijk van de kok c.q. geneesheer, badhuisbaas of alchemist. Die 
moet ervaren zijn, kennis van zaken hebben en voldoende zelfbeheersing om met ge-
duld en een vaste hand het kookproces te begeleiden en af te stemmen op de condi-

24   Aristoteles, Meterologica IV, 381 b 8, ed. Lee 1952.
25   “The maturing [i.e ripening as caused by heat] process is initiated by the thing’s own heat, even though 

external aids may contribute to it; as for instance, bath and the like may aid digestion,” Aristoteles, Me-
teorologica IV 379 b 24, ed. Lee 1952.

26   Maria van Alexandrië, ook wel Maria de Alchemiste, Maria Prophetissa of Maria de Jodin genoemd. Ze 
was een alchemiste en uitvinder uit Alexandrië. Ze zou geleefd hebben ergens in de eerste drie eeuwen 
van onze jaartelling. Ze wordt soms ook de zuster van Mozes genoemd.

Afb. 46 Het bad van Maria: 
Au bain marie. Walther 
Ryff, Neue Außgerüste 
Deutsche Apotheck, Straß-
burg, (1512), zp.
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tie van degene die een bad neemt, of op het product dat gemaakt moet worden: een 
gerecht voor de kok, een medicijn voor de apotheker, een levenselixer of goud voor 
de alchemist.27 Aristoteles gebruikt de ‘kook’-metafoor om uit te leggen hoe datgene 
wat wij tegenwoordig metabolisme noemen, verantwoordelijk is voor alle natuur-
lijke veranderingen. Aristoteles is niet de uitvinder van deze vergelijking, want ze is 
al te vinden in het Corpus Hippocraticum, waarin het concept pepsis, coctio of diges-
tio een belangrijke rol speelt in processen van gezondheid en ziekte. Wat Aristoteles 
wél doet, is de metabolisme-is-koken metafoor gebruiken als kernconcept van een 
verklaringsmodel voor veranderingen in levende wezens en natuurlijke fenomenen, 
zoals hun ontstaan en verval.28 

Volgens Aristoteles, en na hem onder andere de geneesheer Galenus (200-ca. 216) 
die het concept ‘medicaliseerde’ en het tot de kern van de humoraalgeneeskunde 
maakte, is ‘koken’ een proces dat voor het voortbestaan van alles wat leeft essentieel 
is. Het is een proces waarbij de ‘ingrediënten’ van het opgenomen voedsel geduren-
de enige tijd in de maag, de lever en de aderen (de drie spijsverteringen) vermengd en 
omgeroerd worden, zoals je dat doet bij het bereiden van voedsel in een pan op het 
fornuis.29 Al roerend en mengend manipuleer je de warmte en de vochtigheidsgraad 
van het mengsel. In de hedendaagse keuken wordt het ‘slow cooking’ genoemd, 
maar het is niets anders dan het lang laten sudderen van een gerecht op een heel klei-
ne warmtebron, een kookproces dat al eeuwen wordt gebruikt. Na verloop van tijd 
vallen daarbij alle ingrediënten uit elkaar en vormen ze tezamen een homogene mas-
sa. Deze massa bestaat uit kleine, vaste deeltjes die naar de bodem zakken en uit een 
dun en vloeibaar deel dat boven komt drijven. Het voedsel is dan ‘gaar’ of ‘gerijpt’, 
zoals Aristoteles dat noemt.30 Het zware deel wordt ‘vuil’ genoemd, terwijl het dun-
ne deel het ‘zuivere’ deel wordt genoemd. Dit bevat de meeste voedingswaarden en 
moet daarom behouden blijven. Je kunt het dikke, onbruikbare deel nu scheiden van 
het dunne deel door de massa te filteren of te zeven. Het laatste behoud je en het eer-
ste gooi je weg. Het dunne deel kun je nog een aantal keren hetzelfde proces laten 
doorlopen, waarbij je een steeds hogere graad van zuiverheid kunt bereiken. Het is 
het “scheiden, reinigen, afgrenzen” en het “herstellen van de orde” waar Douglas het 
over heeft. Het is een proces dat veel overeenkomst heeft met distillatietechnieken 
die nog steeds gebruikt worden bij het bereiden van geneesmiddelen, in de keuken bij 
de bereiding van sauzen en dranken, in de metallurgie en in de alchemie.

27   “Et quia in talibus stuphis interdum ponunt herbe secundum diversitatem herbarum in eis positarum 
diversi sunt earum effectus: quamdoquae enum multum calefaciunt: et similiter exiccant: et competunt 
in multum frigidis et humidis. Quamdoquae multum calefaciunt: et non multum desiccat. Quamdoque 
non multum calefaciunt: sed multum desiccat: secundum quae scit medicus ordinare cognoscens virtutes 
simplicitum ingredientium stuphas et modum mensurandi ignem secundum exigentiam eius qui stuphari 
debet.” Regimen samitatis. fol. 37 v. 

28   Corruptione is in het Latijn een neutrale term, vandaar dat de vertaler van Aristoteles’ boek De Genera-
tione et Corruptione de titel vertaalt met Coming to be and passing away, Aristoteles, ed. Forster 2000. 
Voor de betekenis en het gebruik van ‘pepsis’ door Aristoteles, zie: Lloyd 1996, 83-103.

29   Aristoteles, Meteorologica IV, 379b-381a, ed. Lee 1952.
30   “Rijpen is een soort van ‘koken’ (concoctio).” Aristoteles, Meteorologica IV 380a 11, ed. Lee 1952. 
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5.6 Metabolisme: digestie en assimilatie van voedsel als basale levensprocessen

Maar hoe is het om een lichaam te hebben dat lijkt op een fornuis met een aantal 
kookpotten erop?31 Een lichaam, dat zelf het resultaat is van kookprocessen en dat 
een huid heeft die vergeleken wordt met het vel op gekookte melk? Hoe past dit ‘ko-
ken’ in een voorstelling van een lichaam dat is samengesteld uit kwaliteiten, elemen-
ten en humoren, en waar gezondheid en ziekte gecategoriseerd worden in termen 
van balans en onbalans?32 In het kort: wat doet ‘koken’ in het lichaam, hoe gaat dat in 
zijn werk en waarom, en vooral: hoe zie je jezelf en de wereld als je een lichaam hebt 
dat kookt, en hoe ervaar en interpreteer je dan wat er met je gebeurt als je een bad 
neemt? In het menselijk lichaam is digestio, metabolisme, vooral nodig omdat twee 
gevaren de gezondheid van de mens bedreigen. Dat zegt Magninus, als hij aan zijn 
studenten uitlegt waarom het verstandig is dat mensen een regimen sanitatis volgen:

Een regimen sanitatis kan ons niet helpen aan de dood te ontkomen. Het is echter in het 
bijzonder nuttig om twee gevaren voor de gezondheid te vermijden. De eerste is de mogelijk-
heid dat het humidum radicale te vroeg op is gebruikt. De tweede is het bederf van humoren.33 

Het eerste gevaar heeft te maken met de twee vitale krachten die de voorwaarde voor 
leven zijn. De eerste is het humidum radicale. Dat is een voedende vloeistof die in het 
hele lichaam aanwezig is en die dikwijls vergeleken wordt met de olie in een lamp. 
Zijn onafscheidelijke partner, de tweede vitale kracht, is de calor innatus,34 de inge-
boren warmte, die zich in het hart bevindt. Bij zijn conceptie krijgt ieder mens zijn 
eigen hoeveelheid van het humidum radicale en de warmte mee als deel van zijn con-
stitutionele samenstelling.35 Maar alleen al door te leven zal deze hoeveelheid vanzelf 
worden opgebruikt. Wil een levend wezen daarom niet voortijdig sterven, dan moe-
ten beide worden aangevuld met voedsel en drinken.

Welnu, ieder levend wezen bestaat uit een vochtige substantie en het heeft in zichzelf een 
warmte die deze vochtige substantie verteert. Deze warmte is zowel die van de omringende 
lucht en de warmte die het gevolg is van de beweging van het levend wezen en het draagt bij tot 
het verbruiksproces. Daarom kan geen enkel levend wezen blijven bestaan zonder voedsel.36

31   Galenus gebruikt de metafoor ‘bakkerij’ waar dragers het graan naar toe brengen om gebakken te wor-
den tot brood en zo geschikt gemaakt om te eten en verteerd te worden, Galenus, ed. May 1968, 204. 

32   Ook ‘balans’ en ‘evenwicht’ als humoraal-medische categorieën zijn cultureel en historisch variabel. Zie 
Horden en Hsu, 2013.

33   “Non autem est hoc sanitatis regimen necessarium ut nos tueat a morte: sed utile est propter duo incom-
moda specialiter evitanda: quorum primus est nimis cita humidum radicalis consumptio. Secundum est 
humorum putrefactio.” Regimen sanitatis fol.1r, 28-31. 

34   Voor humidum radicale zie Hall 1971, 3-23; McVaugh 1974, 259-83; Stolberg1993, 33-53. Voor calor 
innatus, Demaitre 1992, 259-286; Durling 1988, 210-212. 

35   Demaitre 1992, 259-286. Zie ook Goodich 1989.
36   “Quia enim omne animal est substantiae humidae, et est in eo calor dissolvens substantiam humidam ip-

sius et calor aeris circumstantis et calor qui generatur a motibus eius coadiuvans ad dissolutionem: ideo 
non salvatur animal aliquod sine nutrimento,” Albertus Magnus, De animalibus I, 63 (ed. Stadler Bd.15 
1916), 24. 
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Het tweede gevaar is dat van de rotting van humoren.37 Twee processen zijn voor deze 
verrotting verantwoordelijk en allebei hebben ze iets te maken met digestio, metabo-
lisme dus. De eerste is de samenstelling van de drie res zoals die door het lichaam wor-
den opgenomen: aer, voedsel en drinken. Elk daarvan heeft zijn eigen aangeboren sa-
menstelling van humoren en kwaliteiten, die echter niet overeenkomt met die van de 
mens, die ze door te ademen, te eten en te drinken in zich opneemt. Hun in potentie 
voor het lichaam gevaarlijke deeltjes moeten, voor ze als voeding voor het lichaam ge-
schikt zijn, verwijderd worden. Deze behandeling wordt “het scheiden van het zuivere 
van het onzuivere” genoemd en metabolisme is het proces dat dat bewerkstelligt. Dat 
scheidingsproces wordt op gang gebracht door het voedsel langzaam te stoven met een 
matige warmte en door af en toe vocht toe te voegen.38 Het eindproduct van dit proces 
is een dunne en heldere, voedende vloeistof, die past bij de constitutionele samenstel-
ling van humoren van het lichaam dat die vloeistof daarom veilig kan opnemen. 

Het hele proces kent vijf stappen. De eerste twee maken het voedsel geschikt voor 
verwerking: de tanden snijden het in kleine stukken, waarna het in de keel vochtig 
wordt gemaakt door het speeksel en door te drinken.39 Zo ontstaat een dikke brij, 
die naar de maag gaat. Het verteringsproces zelf vindt plaats in drie fasen, die elk een 
eigen vat hebben dat met de andere in verbinding staat: de maag (de eerste vertering), 
de lever (de tweede vertering) en de aderen (de derde vertering).40 Het is de verstoring 
van deze derde vertering die vastzittende concentraties van ‘vuil’ onder de huid ver-
oorzaakt, die door een bad weer losgemaakt kunnen worden. In ieder verteringsvat 
en in iedere fase wordt het voedsel opnieuw langzaam en op een lage hitte langdurig 
verwarmd, totdat de massa zich weer opdeelt in een dik gedeelte dat de ‘vuile’ delen 
bevat en een ‘dun’ deel dat de voedingsstoffen bevat. De voedingsrijke fractie wordt 
doorgestuurd naar de volgende zuiveringsfase en het afval wordt uit het lichaam ver-
wijderd. Het eindproduct van het hele proces is een dunne en heldere vloeistof die 
door het bloed naar het hart wordt getransporteerd. Het hart absorbeert uit deze 
vloeistof de voedingsmiddelen die het nodig heeft, waarna het bloed de voedings-
stoffen over de rest van het lichaam via de aderen en de ingewanden verdeelt. Daar 
wordt deze vloeistof via de kleine en onzichtbare poriën, die zich overal in het li-
chaam bevinden, ‘uitgedruppeld’. Zo worden alle lichaamsdelen doordrenkt met de 
nutriënten, die dan opgenomen kunnen worden.41 Magninus vergelijkt het spijsver-

37   “Secundum est humorum putrefaction,” Regimen sanitatis, fol.1r, 31. 
38   “Digestio enim est decoctio (…),” Albertus Magnus, De animalibus XX, 17 (ed. Stadler 1920 Bd. 16), 

1281. Voor de Aristotelische achtergrond van dit idee, zie Lloyd 1996, 83-103 en Peck 1942, pp. lxiii-lxvii.
39   “Et praeterea, quando dentes sunt plures et spissiores, tanto melior est in ore digestio et mastication,” Al-

bertus Magnus, Quaestiones, Liber I, Q 20-6, ed. Filthaut 1955; “Glutitio autem est motus qui perfici-
tur labore naturae propter cibi duritiam et quantitatem.” Albertus Magnus, De animalibus I, 426 (ed. 
Stadler Bd.15 1916), p, 152. 

40   “prima alteratio cibi cocti est per separationem succositatis magis purae a faece impura (in de maag), (…) 
ideo secunda fit depuratio in hepate (…). Tertia autem est in venis a qua etiam separatur superfluitas,” 
Albertus Magnus, Liber de Nutrimento, 329, col. 2, ed. Borgnet 1895.

41   “Et per per illas venas sanguis defertur ad membra, exsudans in extremitatibus omnium venarum: et cum 
exsudaverit, imbibitur membris et nutrit ea,” Albertus Magnus, De animalibus XII, 79 (ed. Stadler Bd. 
15 1916), 828. 
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teringsstelsel met een boom die via de wortels in de aarde wordt gevoed,42 waarbij het 
voedsel ook de verste en kleinste takken bereikt. Op dezelfde manier wordt het men-
selijke lichaam gevoed door de maag: het centrale punt van waaruit de voedingstof-
fen over het hele lichaam worden verdeeld:

Voor een levend wezen is de maag wat de wortels zijn voor een plant. Vanuit de wortels 
gaat het voedsel naar de hele plant. Als dat voedsel niet geschikt is voor de plant, zal hij 
verwelken, zelfs als hij voeding krijgt. Met de maag is het hetzelfde: als het voedsel de maag 
niet voedt, en het voedsel in de maag niet goed wordt verteerd, dan zal ook het lichaam 
verwelken. En zo zullen ook de lichaamsdelen geen voeding krijgen als de spijsvertering 
bedorven wordt.43

De maag is in de fysiologie van het lichaam het centrale punt van het hele systeem. 
Als de maag niet goed werkt en de juiste processen er niet in het juiste tempo verlo-
pen onder de juiste condities, dan komt de gezondheid van het hele lichaam in ge-
vaar. In deze opvatting van het menselijke metabolische systeem is het essentieel dat 
de voeding een bepaalde mate van viscositeit heeft. Als het te dun en te vluchtig is, 
zal het te snel stromen en te snel verdampen,44 waardoor het lichaam te weinig tijd 
heeft om het voedsel op te nemen. Is het te dik, dan zal het de doorstroming door de 
aderen en de vaten belemmeren, en ontstekingen en scheuren in de wanden veroor-
zaken.45 Het is daarom van essentieel belang dat er in iedere stap in het verteringspro-
ces genoeg tijd, warmte en vocht toegediend worden om het kookproces geheel af te 
ronden. Maar sommige activiteiten onttrekken warmte (in onze termen: energie) aan 
het lichaam, zoals in bad gaan,46 lichaamsbeweging,47 slapen48 en coïtus.49 De warm-
te die voor die activiteiten nodig is, worden onttrokken aan de warmte die nodig is 
voor het kookproces, dat als gevolg daarvan wordt vertraagd of stopgezet. Het nog 
maar halfverteerde voedsel verlaat de maag en zwerft uit door het hele lichaam. Het 

42   In de Aristotelische opvatting is de aarde die zoveel warmte en water bevat ook een soort kookpot, die 
zorgt voor de digestio, de ‘rijping’ van planten, dieren, eieren, met behulp van de warmte van de zon. 
Aristoteles, De Generatione Animalium, 735a. 20, ed. Peck 1942.

43   “Nam stomachus se habet in animalibis sicut radix in arboribus. Sicut enim a radice venit alimentum ad 
totam plantam: unde si radix non nutriat tota planta arescit: et si nutrimentum non sit conveniens planta 
non diu durat: sic etiam si stomachus non nutriat et cibus in stomacho non digerat totum corpus arescit: 
et similiter si digestio corrumpat in stomacho membra cetera non nutrient,” Regimen sanitatis, fol. 18r, 
16-22.

44   Het gevaar van een te grote incisie bij het aderlaten: “Amplius potuit hoc contingere ex foraminis parvi-
tate: et tunc elargandum est foramen: quia aliter sanguis subtilis exiret et grossus remaneret.” Regimen 
sanitatis, fol. 96v, 1-2.

45   “... periculum est erumpere vasa,” Regimen sanitatis, fol. 33v, 31.
46   Doordat water ‘koude’ als natuurlijke eigenschap heeft (ook al heeft het ‘toegevoegde warmte’ door het 

te verhitten) trekt het warmte uit de het voedsel kokende maag naar zich toe.
47   “Testicati sunt sapientes quae exercitium temperatum et equale ante cibum sanitate causat et conservat: 

licet immediate post cibum sanitatem impediat,” Regimen sanitatis, fol. 32v, 40-42.
48   “Sciendum quae post comestionem competit somnus non quidem immediate: sed tamen est immorandum 

ut cibus descendat ab orificio stomachi,” Regimen sanitatis, fol. 44r, 10-12.
49   “Non debet aliquis uti coitu corpore repleto cibo: vel post cibum immediate sicut nec tunc est exercitan-

dum: nec corprore existente multum famelico,” Regimen sanitatis, fol. 38v, 19-21.
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kan zich dan overal vastzetten en zo zweren en klonten veroorzaken die de kanalen 
en poriën in het lichaam afsluiten. Ze blokkeren de noodzakelijke doorstroming en 
opname van de nutriënten, maar ook de verwijdering van afvalstoffen die dan een ge-
vaar gaan vormen voor de gezondheid. Magninus adviseert daarom:

Vermijd intensieve lichaamsbeweging en overmatig geslachtsverkeer na een maaltijd. Het-
zelfde gaat op voor het nemen van een bad. Het zal ervoor zorgen dat onverteerde materie 
naar de zenuwen en de gewrichten vloeit.50 

Het volgen van een regimen sanitatis dat ook werkelijk leidt tot een gezond leven 
veronderstelt niet alleen kennis van de anatomie van het lichaam en van de werking 
van het kookproces, maar ook kennis van de eigen complexie, van de eigenschappen 
en van de samenstelling van de ingrediënten. Gezond leven hangt af van timing, hoe-
veelheid, samenstelling en het meest nog van zelfbeheersing, randvoorwaarden die 
lang niet voor iedereen binnen bereik zullen zijn geweest. 

5.7 Het poreuze lichaam: balanceren op de rand van het evenwicht

Het is die dynamische beweging tussen condities van vast en vloeibaar, en tussen 
warm en koud, die door het semantische systeem in Magninus’ Regimen beschreven 
wordt. In dit systeem wordt zichtbaar hoe ‘orde’ en ‘wanorde’ wederzijds afhanke-
lijk zijn en hoe datzelfde ook het geval is met ‘vast’ en ‘vloeibaar’. Die wederzijdse 
afhankelijkheid heeft een paradoxaal en ambivalent karakter, omdat ze verbonden is 
met leven en dood, met continuïteit en chaos. Vloeibaarheid kan immers leven bren-
gen, maar ook de dood. Haar levenbrengende eigenschappen kunnen echter alleen 
maar tot ontwikkeling komen als ze ingebonden zijn in een structuur die gevormd 
wordt door haar tegendeel, namelijk door de ‘vastheid’ van wanden. Als die struc-
tuur er niet is, kan vloeibaarheid zich vrijelijk en ongehinderd overal verspreiden en 
schept chaos in plaats van leven. Voor een ‘goede orde’ moet daarom alles wat vloei-
baar is zich in een structuur van ‘vaste’ wanden, van vaten, bevinden. Het is daarom, 
dat Albertus Magnus tegen zijn toehoorders en lezers zegt dat ze moeten weten:

[…] alle vloeibaarheden die zich van nature in lichamen bevinden, moeten zich in vaten 
ophouden die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Ze zouden zich anders ongehinderd 
door de lichamen kunnen verspreiden, ze beschadigen en zelf tot verrotting overgaan, om-
dat ze niet tegengehouden worden door de voor hen bestemde vaten.51

50   “Etiam vitandum est exercitium forte post cibum immediate: et coitus immoderatus post cibum. Et idem 
intelligat de balneo. Nam hec sunt cause quare materia indigesta fluit ad iuncturas et nervos,” Regimen 
sanitatis, fol. 21v., 41-1.

51   “Oportet autem scire, quod omnes humiditates quae sunt in corporibus naturaliter, oportet contineri 
in vasis ad hoc praeparatis: quia aliter effunderentur inordinate et laederent corpora et putrescerent eo 
quod proprio termino non terminantur…,” Albertus Magnus, De animalibus III, 149 (ed. Stadler, Bd. 
15 1916), 342. Albertus Magnus, On Animals III, 149. Mijn vertaling.
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Een organisch (menselijk) lichaam bestaat dus in zijn geheel uit ‘vaten’ die speciaal 
voor ‘dit doel’ zijn geschapen. Dat doel is het voortbestaan van leven van het orga-
nisme door het humorale evenwicht te beschermen of te herstellen, en te voorkomen 
dat er chaos ontstaat in het lichaam, dat is: ziekte of een voortijdige dood. Voor dat 
doel beschikt het lichaam over twee soorten vaten: zachte en harde. De zachte (hart, 
maag, darmen, nieren, aderen, hersenen en dergelijke.) maken het verloop van het 
metabolische proces mogelijk, terwijl de harde delen, zoals botten, pezen, schedel, 
nagels en haar, het lichaam rechtop houden en de zachte lichaamsdelen beschermen 
tegen bedreigingen van buitenaf, zodat het metabolische proces ongestoord kan ver-
lopen. In dit citaat gebruikt Albertus Magnus het woord corpora, de meervoudsvorm 
van corpus. Kitchell en Resnick vertalen dat met het enkelvoud ‘lichaam’ (‘body’), 
waardoor het citaat vooral lijkt te gaan over het menselijk lichaam. Maar Aristoteles 
– en in zijn voetspoor bijvoorbeeld Albertus Magnus – definiëren corpus in het ka-
der van de natuurfilosofie veel breder. Voor hen is een corpus alles, hoe minuscuul of 
hoe groot ook, dat een plaats, een grens, een omvang en dus ook een inhoud heeft. 
Dat zijn kenmerken waaraan lang niet alleen het menselijk lichaam voldoet. Het is 
een wezenlijk verschil, omdat het inzicht geeft in het middeleeuwse lichaamsbesef 
en in het besef van de relatie met de wereld en de schepping, die immers geheel be-
staat uit allerlei vormen en soorten van ‘lichamen’, waarvan het menselijk lichaam 
er maar één is.

Van alle “meest geëigende grenzen” die de vloeistoffen in een lichaam in het ga-
reel houden en die voorkomen dat ze zich op een “ongeorganiseerde manier door de 
lichamen verspreiden”, is de buitenkant, de huid, de belangrijkste en de omvangrijk-
ste.52 Zij omringt immers het hele lichaam, houdt het bij elkaar en beschermt het te-
gen gevaar.53 De huid van het menselijke lichaam heeft echter wel een paar eigenaar-
digheden – tenminste als je haar vergelijkt met die van de meeste andere zoogdieren. 
Om te beginnen is ze dun en doorlaatbaar.54 Vluchtige humoren kunnen er daarom 
onder bepaalde omstandigheden makkelijk uit ontsnappen, tezamen met de levens-
geest van het lichaam. Het lichaam wordt dan vatbaar voor ziektes en kan zelfs ster-
ven.55 Een andere eigenaardigheid van de menselijke huid is haar schaarse haargroei: 

52   Er is weinig literatuur over de ‘huid’, maar zie Grondeux 2005, 113-130. Voor de samenstelling en func-
tie van vliezen: Solmsen 1950, 435-68; Steudel 1964, 583-88; Pigeaud 2005, 23-54; Jacquart 2005, 493-509 
en Ziegler 2005, 511-535. Danielle Jacquart en Joseph Ziegler verbazen zich over de geringe belangstel-
ling die middeleeuwse auteurs gehad lijken te hebben voor de huid. Dit gaat echter niet op voor Magni-
nus Mediolanensis, die twee paragrafen wijdt aan de zorg voor de huid: De conservatione cutis capitis et 
capillorum, Regimen sanitatis, fol. 15r, 14-37 en De conservatione cutis et similium, Regimen sanitatis, 
fol. 23v, 29, fol. 24r,15. 

53   “Omnia autem haec membra ambi cutis, quae est quasi sit contextio nervorum et venarum filariter re-
flexarum ad invicem, ut involvantur ea membra interiora (…). Et utilitas pellis est continere et resistere 
nocumentis…” Albertus Magnus, De animalibus I, 621 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 222.

54   “Cuius vero hominis inter perfecta animalia est valde tenuis. Magis enim tenuis est corio aliorum ani-
malium quae sunt secundum quantitatem corporis sui…” Albertus Magnus, De animalibus, III, 84 (ed. 
Stadler Bd. 15 1916) 313.

55   “…et quorumcumque animalium subtiles sunt humores, sunt etiam subtilis pellis et porosis corporis: et 
quia subtile facile resolvitur, ideo humores talium cum spiritibus cito resolvuntur et tunc valde debilitan-
tur,” Albertus Magnus, De animalibus III, 131 (ed. Stadler Bd.15 1916), 333-334.
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ze is immers, vergeleken met die van andere zoogdieren, vrijwel kaal. Dat lijkt mis-
schien een nadeel, maar in feite is het juist een voordeel, omdat daardoor de mens 
een tastzin heeft die veruit superieur is aan die van andere dieren.56 Een dichte beha-
ring zoals de meeste zoogdieren hebben, zorgt er immers voor dat grote hitte, koude, 
vocht en droogte niet zo snel in direct contact met de huid zelf kunnen komen. Die 
kan ze daarom niet herkennen als alarmsignalen. En juist door die beperkte haargroei 
kan de mens die alarmsignalen eerder herkennen en op tijd maatregelen ter bescher-
ming nemen.57 Er is enige discussie over de plaats waar het tastzintuig zich in het li-
chaam bevindt,58 maar Albertus Magnus gaat ervan uit dat het zit in het met zenuwen 
dooraderde vlees direct onder de huid.59

De menselijke huid mag dan een grens, een ‘gesloten geheel’ zijn die bescherming 
moet bieden tegen de gevaren van zich wanordelijk gedragende vloeistoffen binnen 
en buiten het lichaam, toch is de bescherming die ze te bieden heeft maar relatief. Dat 
komt, doordat zich in de hele huid talloze zowel zichtbare als onzichtbare openingen 
bevinden. De huid is een grens die eigenlijk geen grens is en die gemakkelijk van bin-
nen en van buiten uit, en bovendien ongemerkt, te overschrijden is: 

De huid is een gesloten geheel over het hele lichaam, behalve op plaatsen waar er ope-
ningen zijn die de toegangen zijn voor ademhalen, voor het innemen van voedsel, voor 
het afvoeren van overbodigheden of daar waar er andere poriën zijn, zowel zichtbare als 
onzichtbare.60

Het lichaam heeft dus niet alleen een doorlaatbare huid, het is bovendien vanuit zijn 
eigen aard geheel doorlaatbaar, doordat er zenuwen en aderen door het hele lichaam 
lopen tot in zijn kleinste en meest verafgelegen hoekjes.61 Daar eindigen ze met klei-
ne openingen, die niet zichtbaar zijn voor het menselijke oog.62 En zelfs de massief-

56   “Dicendum, quod corpus hominis non debet esse pilosum propter duo. Unum est ex parte bonitatis sen-
sus, quia homo inter omnia animalia meliorum tactum habet. Sed tactu melius discernimus immediata 
quam mediata; si ergo corpus hominis esset pilosum, non sentirret nisi mediantibus pilis,” Albertus Mag-
nus, Quaestiones II, Q. 8, ed. Filthaut 1955, 34-38. Het middeleeuwse idee over de tastzin lijkt te ver-
schillen van dat van ons, omdat wij de neus toch echt niet zien als tastzintuig, zoals Albertus Magnus 
dat doet: “Amplius autem nasus est membrum subtilis tactus…, ” Albertus Magnus, De animalibus I, 221 
(ed. Stadler Bd. 1 1916), 79.

57   “Est enim tamquam custos machinae corporis animalis, quia custodit ipsum custodiendo a calido, frigido 
et sicco, et sic de alii.” Albertus Magnus, Quaestiones I, Q.18, ed. Filthaut 1955, 40-48. Het is een eigen-
schap die bij het tijdig signaleren dat het tijd is het bad te verlaten goed van pas komt.

58   “Et instrumentum sensus istarum rerum secundum aliquos est caro, et secundum quosdam nervus vel ali-
ud consimile, sed hoc certum est, quod instrumentum huius sensus est ex carne nervosa magis.” Albertus 
Magnus, De animalibus XII, 12.

59   “Et idem est de tactu qui non est in carne simplici, sed in carne nervosa, quae media est inter excellentias 
qualitatem sensibilium.” Albertus Magnus, De animalibus III, 13 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 282.

60   “Corium autem per totum corpus est continuum praeterquam in poris apertis, quae aut sunt via anhelitus 
aut via cibi ingredientis aut superfluitatis egredientis, aut in aliis poris occultis aut manifestis.” Albertus 
Magnus, De animalibus III, 85.

61   “... spongiositas et porositas corporis: quia aliter calore dividente corpus nutriendum, non haberet nutri-
mentum vias ad singulas partes secundum speciem determinatas in corpore.” Albertus Magnus, Liber de 
Nutrimento I, p. 327, col. 2.

62   “Venae autem omnes procedunt in corpore a magnitudine ad parvitatem: et quo plus extenditur in cor-
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ste lichaamsdelen die het lichaam letterlijk staande moeten houden, de botten, zijn 
doorlaatbaar.63 Toch zijn poriën levensvoorwaarden voor het levende en gezonde li-
chaam. Dat is, doordat ze niet alleen een begrenzende en daarmee een beveiligende 
functie hebben, maar ook dienen als transportkanalen voor van alles wat het lichaam 
binnenkomt, erdoorheen gaat en er weer uitkomt. Zonder poriën is er geen bewe-
ging en verandering in het lichaam mogelijk, of die beweging nu ten het goede of 
ten kwade is. Veel van de instructies, toelichtingen en waarschuwingen van het Re-
gimen sanitatis hebben daarom betrekking op open of gesloten poriën. Poriën zijn 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verschil in seksueel gedrag tussen mannen 
en vrouwen,64 voor problemen met de vruchtbaarheid,65 maar ook voor succesvol 
zwanger raken.66 Als door koude de poriën zich sluiten, wordt de buitenkant van 
het lichaam een schild. Het verhindert dat de dampachtige humoren die het bijpro-
duct zijn van het kookproces het lichaam verlaten en het zorgt ervoor dat deze te-
ruggaan naar waar ze ontstaan: het binnenste van het lichaam. Bij sommige mensen 
zal dit leiden tot opeenhoping van vet,67 bij anderen tot kaalheid68 en bij weer ande-
ren tot de dood.69 Poriën werken ook als afvoerkanalen voor het verwijderen van af-
val, zoals humoren, slijm, gele en zwarte gal,70 zweet en vuil.71 Open poriën zijn ook 
verantwoordelijk voor het ontsnappen van calor innatus of humidum radicale.72 En 
dan is de dood nabij.

Voor ons is het moeilijk voor te stellen wat het betekent om, ook in het leven van 
alledag, een lichaam te hebben dat tot in zijn verste uithoeken van binnen uit en van 
buiten uit doorlaatbaar is. Magninus geeft daar een illustratie van als hij pleit voor 
extra kleding voor badhuispersoneel:

pore, eo plus angustantur.” Albertus Magnus, De animalibus XIII, 42 (ed. Stadler Bd. 16 1920), 911.
63   “Pori autem et foramina quae extra apparent in eo [bones and skull].” Albertus Magnus, De animalibus 

I, 119 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 43. 
64   “Viri autem desiderant magis coire in hyeme propter clausuram pororum ex frigore.” Albertus Magnus, 

De animalibus V, 25 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 418.
65   “Causa autem sterilitatis ex parte mulieris est ex matrice frequentius, et praecipue si sit frigida frigore 

constringente poros.” Albertus Magnus, De animalibus X, 41 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 747.
66   “Feminae vero desiderant coire in aestate, eo quod caro earum laxa et humida et clausos poros habens.” 

Albertus Magnus, De animalibus V, 25 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 418. 
67   “Frigidus autem et siccus per hoc, quod est clausivus pororum, ad quos humor vaporans abintus reflec-

titur, et immutatus interiora irrorat et humectat etiam in quibusdam est causa pinguedinis.” Albertus 
Magnus, De animalibus VII, 174 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 569. 

68   “Haec igitur in communi est causa canitiei et calvitiei, nisi quod hic scire oportet quod cum capilli fluant 
ex frigiditate poros comprimente, postea remanet pellis sicut glacies solida per quam nichil penetrat.” Al-
bertus Magnus, De animalibus XIX, 36 (ed. Stadler Bd. 16 1920).

69   “Constrictis enim poris et extremitatibus venarum ex frigore et cumulato calore interius, qui evaporare 
non potest, reflectitur ad interiora et ante se propellitat sanguinem et humores, qui sic moti cor obruunt et 
animal extinguunt.” Albertus Magnus, De animalibus VII, 174 (ed. Stadler Bd.15 1916), 569.

70   “Tertiae [digestionis] autem superfluitas et quartae [digestionis] purgatur per poros manifestos et oc-
cultos.” Albertus Magnus, De animalibus III, 130 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 333.

71   “Per occultos autem sicut per sudores et corporis sordiciem.” Albertus Magnus, De animalibus III, 130 
(ed. Stadler Bd. 15 1916), 333.

72   “Balneum (…) resolvendo desiccat et poros aperiendo: ex qua apertione calor simul cum humido exalat.” 
Regimen sanitatis, fol. 36v, 24-28.
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Het personeel van het badhuis (…) hun poriën zijn gewend aan de hitte en staan daarom 
wijd open. De kou kan daarom makkelijker en sneller hun lichamen binnen komen en zo 
de binnenste lichaamsdelen beschadigen. 73

Het is ook de achtergrond van een bepaling die in sommige gilderegels te vinden is. Die 
regel stipuleert dat werklieden met een zwaar beroep, waarbij ze veel zweet verliezen, 
een toeslag op hun loon krijgen. Hiermee kunnen ze aan het eind van de week naar 
het badhuis om zo het verloren vocht weer aan te vullen. Het is ook de achtergrond 
van het bijgaande voorschrift in het Arzneibuch van Ortolf von Baierland (afb. 47).

73   “Servientes in stuphis (…) quia consueta sunt a calore (…) eorum porositates sunt apte et rare: et sic frigidi-
tas continentis potuit perfectius et citius subintrare et membra ledere.” Regimen sanitatis. fol. 75r, 22-29.

Afb. 47 “Von Wasser 
baden. Die sich aber vast 
arbeiten [stevig slaan] mit 
rutten [takkebossen] oder 
andern dingen in der hitze 
daß im der sweisse uff der 
hut lit [… ]”, in: Medical 
Miscellany (1446), London, 
British Library, Add. 17987, 
fol. 111v.
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5.8 Balneare, digerere en resolvere: drie sleutelwoorden

Voor een goed begrip van het functioneren van digestio in het menselijk lichaam en 
de daarbij behorende beeldtaal, geeft Magninus drie sleutelwoorden. Ze staan in de 
formulering van de tweede reden die hij geeft om in bad te gaan of een bad voor te 
schrijven. Het zijn de werkwoorden balneare, digerere en resolvere.74 Een onder-
zoek naar hun etymologie en meest voorkomende betekenis in lexica  en woorden-
boeken leidt tot een hypothese over hun mogelijke relatie en naar de context van 
Magninus’ woordgebruik. Balneare blijkt meestal gebruikt te worden in de zin van 
het onderdompelen van het hele lichaam in een of andere vloeistof. Dat kan water 
zijn, maar ook bijvoorbeeld lucht, damp, geluid, zand, vuur en wind: kortom alles 
wat kan ‘stromen’. Lavare wordt daarentegen voornamelijk gebruikt voor het was-
sen van een enkel lichaamsdeel, zoals een hand, hoofd, haar of voet. Het is een on-
derscheid dat van wezenlijk belang is, omdat het betekent dat bij een bad het hele li-
chaam omringd wordt door vloeistof en dus in zijn geheel in aanraking komt met de 
goede of schadelijke eigenschappen van de vloeistof en van wat daaraan toegevoegd 
is, zoals kruiden, mineralen en (kunstmatige) warmte.

Digerere in de meest neutrale betekenis betekent: verdelen, scheiden, herordenen. 
Het wordt verbonden met het scheppen van orde en reorganiseren en wordt geasso-
cieerd met controle en evenwicht. Het tegenovergestelde daarvan is ontregelen, dat 
verbonden wordt met chaos, gebrek aan controle en het ontbreken van evenwicht. 
Resolvere betekent vloeibaar maken, in beweging zetten, losmaken, lichter van ge-
wicht maken of worden. Het tegenovergestelde is indikken, vertragen en vastzetten. 
In het Aristotelische concept van natuurlijke verandering staat de eigenschap ‘vloei-
baarheid’ voor het vermogen om subtiel, licht en transparant, poreus, in beweging, 
vochtig, warm en levend te zijn. Omdat ‘vloeien’ gelijk staat met lichter en transpa-
ranter worden, is zijn richting vanuit zijn eigen aard omhoog: hoe vloeibaarder, hoe 
lichter, hoe hoger en in de middeleeuwse conceptie is dat: hoe beter.75 Voor stollen 
geldt het tegenovergestelde: hoe dikker en vaster, hoe zwaarder, hoe meer naar be-
neden en hoe slechter.76 

Op deze schaal van vloeibaarheid en condensatie, van leven en dood, van zuiver-
heid en onzuiverheid, krijgt alle materie in de natuurlijke wereld een voortdurend 
veranderende vorm en plaats. Digerere en resolvere zijn daarbij essentiële concepten 
in dit continue veranderingsproces en in het semantische web dat hoort bij de meta-
foor van het lichaam-dat-kookt. Het is een visualisering en verklaringsmodel van de 
wereld en haar fenomenen die deel uitmaken van een organisch wereldbeeld en van 

74   Het zijn ook in de alchemie sleutelwoorden.
75   Voor de Aristotelische conceptie van de natuurlijke eigenschappen van de elementen, hun ‘neiging’ naar 

boven en naar beneden te gaan, en de geschiedenis van interpretatie van deze begrippen door bijvoor-
beeld het Christendom: Lang 1984,69-106.

76   In de theorie van de conceptuele metafoor zijn ook noties van hoog en laag en links en rechts conceptu-
ele oriëntationele velden die voortvloeien uit het feit dat wij rechtop lopen. Onderzoek heeft laten zien, 
dat ook deze noties (deels) cultureel bepaald zijn, waarbij de betekenis die aan hoog en laag en links en 
rechts van cultuur tot cultuur kunnen verschillen. Zie bijvoorbeeld Kovecses 2006,155-180. 
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de middeleeuwse aristotelisch-galenisch-christelijke interpretatie daarvan. Het “coc-
tio enim est digestio”, zoals Albertus Magnus Aristoteles citeert, is een uitspraak die 
een wereldbeeld weerspiegelt, waarin de hele schepping gezien wordt als metabo-
lisch systeem. Het is een conceptueel frame dat diep in het middeleeuwse denken en 
lichaamsbewustzijn verankerd is en dat op alle niveaus van denken en doen terug te 
vinden is. Dat deze blik op de wereld zo diep en tot ver in de achttiende eeuw in het 
culturele geheugen aanwezig heeft kunnen zijn, is te danken aan een aantal factoren. 
De eerste is, dat Aristoteles’ beeld van het ‘koken’ als verklaringsmodel en visualise-
ring van de ontstaans- en afstervingsprocessen in de natuurlijke wereld het mogelijk 
maakt verbindingen te leggen tussen heel veel verschillende fenomenen en proces-
sen. Je kunt er dus een grote variëteit aan verschijnselen een plaats mee geven. Ook 
wat G.E.R. Lloyd de zwakte van het systeem noemt, namelijk zijn vaagheid en zijn 
algemene karakter, draagt daartoe bij.77 Een tweede factor is, dat het beeld zo nauw 
aansluit bij onze eigen ervaring van ons lichaam als een vat waar dingen zoals water, 
voedsel en lucht in- en uitgaan, dat soepel en warm is als het leeft, dat onder druk 
kan ontploffen en dat star en koud is als het dood is. Er is echter nog een derde factor 
die, mijns inziens, minstens even belangrijk is voor het aansprekende karakter van de 
‘metabolisme-is-koken’-metafoor. Dat is dat haar essentie ligt in de beschrijving van 
veranderingen als een ‘proces’, als een ordelijke serie van afgebakende stappen. Ze 
heeft daarmee een structuur waarin verandering en ontwikkeling gezien en ervaren 
kunnen worden als ‘een reis’, een ‘tocht’, en dat is een in de middeleeuwen dikwijls 
gebruikte metafoor. Het zijn deze basale ervaringen met en van de omgeving en het 
lichaam die, ook voor ons nog, de basis vormen voor de lichaamsgebondenheid van 
conceptuele metaforen. Ze leveren de frames en de taal waarmee de wereld en haar 
functioneren worden verklaard en zingegeven. Een fenomeen waar ook Mary Doug-
las al op wees.78

5.9 De semantiek en de beeldtaal van veranderingsprocessen

De drie sleutelwoorden in Magninus’ uitleg bij de redenen voor het nemen van een 
bad zijn niet alleen de sleutel tot de verklaring van de effecten ervan. Ze maken ook 
een omvangrijk semantisch netwerk zichtbaar dat deel uitmaakt van de conceptuele 
metafoor van het-lichaam-dat-kookt. Een analyse van de tekst van het Regimen op 
woordniveau laat zien dat de stam diges- en diger-79 en de daarmee verbonden woor-
den het middelpunt van dat netwerk vormen. Deze woorden hebben wijde vertak-
kingen met werkwoorden die te maken hebben met vloeistoffen: met hun gedrag,80 

77   Lloyd 1996, 95; 100. Zie ook Horden en Hsu 2013, 11.
78   Douglas 2002, 141-142. 
79   De stam diger-,en diges-, 372 matches. Ik heb gekozen voor onderzoek naar de stam van woorden, om-

dat deze historisch gezien minder gevoelig zijn voor veranderingen in het taalgebruik.
80   De stammen flu-, flux-, liqu-, fus-, en fund- hebben 604 matches, dat is 4.8% van de tekst; voor lucht de 

stammen flat-, flet-, fum-, vap-, suf-, exhal-, subtil-, geven 473 matches, dat is 3.7 % van de tekst.
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hun conditie,81 hun evacuatie,82 en de invloed van warmte en koude daarop.83 Kwes-
ties die te maken hebben met ‘vloeibaarheid’, de veranderlijkheid daarin en de con-
sequenties daarvan voor de gezondheid, blijken het belangrijkste thema in het Re-
gimen sanitatis. Deze indruk wordt bevestigd door de hoeveelheid tekst die gewijd 
is aan de aanvulling van vloeistoffen (cibus, potus) en aan het managen van hun 
voortgang door het lichaam: lichaamsbeweging (exercitium),84 massage (fricatio),85 
baden (balneum),86 coïtus (coitus),87 slapen en wakker zijn (somnus et vigilia),88 
aderlaten (fleubothomia), purgatie (pharmacia), overgeven (vomitus), cauterisatie 
(cauterium),89 het zetten van bloedzuigers (sanguisuga) en klister (clyster). Het zijn 
allemaal instrumenta bij het management van het voortdurende proces van verande-
ring in de samenstelling, de kwaliteit, de consistentie en de doorvoer van vloeistof-
stromen door het lichaam.

Een zoekactie op woordstam naar de frequentie van ‘vloeibaarheidswoorden’ laat 
zien dat er in het corpus zeven thema’s te onderscheiden zijn die allemaal een condi-
tie van vloeibaarheid of stolling vertegenwoordigen:

1.  Luchtigheid, blazen, vluchtigheid: de woordstammen vent-, subtil-, spir-, 
vapo-, fum-.

2. Vloeibaarheid, vloeien: flu-, fund-, fus-, riga-, liqu-.
3. Los zijn, (uit-) spreiden: sol-, rar-, dela-, dila-.
4. Slijmerigheid, dik worden: fleu-, limp-, gul-, spiss-, gross-, glut-, limo-.
5. Vochtigheid, zachtheid: moll-, lubri-, hum-.
6. Compactheid, dichtheid: dens-, dur-, stric-, string-, robor-, opil-, solid-.
7. Droogte, verdrogen: sicc-, aresc-.

81   Voor stollen/verdikken de stammen limos-, limp-, glut-, lubri-, gelat-, gul-, unctu-, spiss-, gross-, dens- 
geven 445 matches of 3.5 %van de tekst; voor verdunnen (spiri-, solu-, solv-, solub-, rar-, dilat-, delat-) 
zijn er 289 matches of 2.3 %; voor verharden (dur-, string-, stric-, robor-, crud-, opil-): 259 matches of 
2.7%; voor drogen (de stammen sicc-, aresc-, aref-): 209 matches of 0.17%; voor vochtigheid (de stam-
men humor-, humi-, hume-): 454 matches of 3.6%; voor bederven de stammen putr-, corromp-, corrup-, 
pestil-, ulcer-):131 matches of 0.10 %.

82   Voor het manipuleren van vloeistoffen (de stammen vac-, vom-, emit-, purg-, lax-, inanit-, expuls-, ex-
pel-, fleubo-, cauter-, clyster-, sanguisu-): 361 matches of 2.9 %.

83   Voor warmte (de stammen cali-, calo-, calef-): 595 matches of 4.76 %; voor koude f(de stam frig-): 415 
matches of 3.2 %.

84   “Item per exercitium motus spirituum vigorat: ex quo superfluitates evacuari: et per poros humores libe-
rius expurgari est necessarium,” Regimen sanitatis, fol. 33r, 6-8.

85   “Nam per fricationem materia subtiliat: et pori aperiunt: et calor in membris confortat: et sic superflui-
tates liberius expellunt,” Regimen sanitatis, fol. 35v, 38-40.

86   “Amplius in his qui exercitari non possunt vel propter membrorum debilitatem: vel propter incarcera-
tionem: vel aliam impotentiam: balneum aliqualiter supplet vices exercitij,” Regimen sanitatis, fol. 36v, 
9-11.

87   “Coitus secundum in veritate iuvamentum habet in expulsione superfluitatem tertium digestione quare 
competit in sanitatis regimine,” Regimen sanitatis, fol. 38r, 1-2.

88   “Amplius somnus est calefaciens et humectans: digestio autem viget per calidum et humidum.” Regimen 
sanitatis fol. 43v, 29-30; “Vigilia autem immoderata corpus desiccat et virtutes animales debilitat et di-
gestionem diminuit et preparat corpus ad egritudines consumptivas,” Regimen sanitatis, fol. 44r, 3-4.

89   Het gebruik van een heet ijzer of bijtende stof om infectie van wonden te voorkomen.
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Ik heb de frequentie van hun gebruik omgezet in een grafiek:

Grafiek 1 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid. Regimen sanitatis, 80.000 woor-
den

Deze grafiek visualiseert een conceptie van het lichaam waarin vloeistoffen voortdu-
rend verschuiven van gradaties van vloeibaarheid tot dichtheid en droogte, een bewe-
ging die vergelijkbaar is met die van eb en vloed onder de invloed van de maan. Deze 
beweging vloeit voort uit iemands constitutionele samenstelling, uit het simpele feit 
van te leven, uit de verschillende levensstadia, uit gewoonten en uit de invloeden van 
sterren en planeten. Maar dit zijn niet de enige factoren in dit aantrekkings- en afsto-
tingsproces van krachten die invloed hebben op gezondheid en ziekte. De mens zelf 
is de andere, in potentie meest onberekenbare en daarom gevaarlijkste, actor in dit 
hele proces. Dat is omdat het goed functioneren van het kookproces, en de daarbij zo 
essentiële samenwerking tussen alle lichaamsdelen, bepaald wordt door een veelheid 
van activiteiten. Het maakt daarbij veel uit wat, hoeveel, waar en wanneer je gebruik 
maakt van de res non naturales en dus hoe, wat, wanneer en hoeveel je eet, drinkt, 
leeft, slaapt, vrijt, een bad neemt, op reis gaat, een huis kiest om in te wonen, welke 
kleren die je draagt, van welk vermaak je geniet en met wie.90 Dat is zo belangrijk, 

90   In de literatuur worden als res non naturales doorgaans alleen eten en drinken, slapen en rust, vullen en 
legen genoemd. Vergeten wordt dikwijls dat hier hier gaat om ‘dingen die ons van buiten omlopen’ zo-
als Magninus het noemt, waaronder ook het zo belangrijke ‘aer’ valt. Deze ‘aer’ is de drager van allerlei 
fracties van elementen die het lichaam door de poriën ongecontroleerd en ‘ongekookt’ binnen kunnen 
dringen. Die ‘aer’ krijgt zijn lading van de omgeving, zoals gebouwen en kleding, de streek waarin je je 
bevindt, de windrichting waarin je huis is gebouwd. Ik verwijs hier naar de vijftiende Franse vertaling 
van Valerius Maximus, Faits et Dits memorables uit de eerste eeuw waarin dit expliciet wordt genoemd 
als mogelijke aanknopingspunten voor de ondeugd van luxuria. 
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omdat dat alles invloed heeft op de kwaliteit, de timing en het verloop van het hele 
‘kook’-proces en het dus gevolgen heeft voor het hele lichaam.

Het is daarom dat wijsheid, dat is: leven volgens de spelregels van een regimen 
sanitatis, van zo groot belang is, zegt Magninus, waarbij hij verwijst naar Aristote-
les’ Ethica VII. Wijsheid, prudentia, dat is: weloverwogen en dus beheerst hande-
len, is daarom het centrale thema van ieder regimen sanitatis, of dat nu voor de ge-
wone man is, voor de hoge heren van de Kerk, of voor koningen. Prudentia is het 
beste middel om “errare”, het maken van verkeerde keuzes, te voorkomen en “bene 
agere” dat is het ‘juiste’ te doen, en dat is: het meest geëigende handelen in een be-
paalde situatie.91 Hiermee komen tegelijkertijd de gevaren van het tegenovergestel-
de van wijsheid aan de orde, namelijk die van onbeheerst gedrag, van de overgave 
aan het teveel, aan luxuria, dat tot ontregeling van het evenwicht leidt. Magninus 
heeft het hier niet over moraal (dat komt in het Regimen, zakelijk als het is, nauwe-
lijks aan de orde), maar over technologie en proces.92 Het zal echter duidelijk zijn 
dat de hoge morele waarde en de metaforische associaties die gekoppeld zijn aan 
de notie van zelfbeheersing, hun wortels hebben in de middeleeuwse conceptie van 
het-lichaam-dat-kookt. Het is een lichaam waarbij beheerst gedrag de sleutel is tot 
welbevinden, gezondheid en schoon zijn in lichamelijk, psychisch, sociaal en mo-
reel opzicht. En niet alleen dat, het leidt ook tot nobelheid, waardigheid, aanzien 
en gezag, een status die het recht geeft op hoge maatschappelijke en kerkelijke po-
sities en een leven dicht bij God in het hiernamaals.93 Het vermogen tot zelfbeheer-
sing is een vaardigheid die tijdens het door de badroutine vereiste noodgedwon-
gen urenlange verblijf in het badhuis zwaar op de proef kan worden gesteld. Het 
is dan ook niet voor niets dat een bezoek aan het badhuis, toch bedoeld om ‘orde 

91   “ex diversitate rerum non naturalium quebus necessario indigent corpus humanum: sicut sunt cibus et 
potus: aer: inanitio et repletio: somnus et vigilia: motus et quies: et anime accidentia. Hec enim res dicunt 
non naturales: quia eis contingit bona et male uti. Unde circa eas contingit errare et bene agere. Et ideo 
circa usum talium indigemus arte: quia habetur ab Aresto. Vij ethi. quae ars est de his circa que contingit 
errare et recte agere. Potest enim aliquis errare in usu cibi et potus: et sic de omnibus alijs et eisdem bene 
uti. Bene igitur est utile habere artem evitandi malum usum et prosequendi bonum.” Regimen sanitatis, 
(fol 1r).

92   In ieder geval niet in de Latijnse versie die hier gebruikt is, maar impliciet wel in de eerste Nederlandse 
vertaling ervan, uitgegeven (en vermoedelijk) uit het Latijn vertaald door Thomas van der Noot, Tre-
gement der ghesonheyt (Brussel 1514). Daarin ontbreken geheel of zijn heel kort samengevat een aan-
zienlijk aantal als mogelijk ‘sexueel’ te interpreteren delen van: De membris generationis (fl; 22v- 23v); 
De regulis regiminis sanitatis apropriatis sexui femineo (fol 24r- fol 26r.) De conservatione matrices (fol. 
27v- fol 30r) ; De exercitio (samengevat), (fol. 32v.-fol 35v) ; De fricatione, (fol. 35v- fol. 36r) ; De coitu, 
(fol 37v.- fol 39r.) ; De accidentibus anime, (fol. 45r.- fol. 46.r) ; De volentibus continere, (fol.76v- fol 
78r.) Voor een beeld van de ontbrekende delen zie Proctor 2010, 7- 131.

   Het ontbreken van deze stukken kan te maken hebben met een uitgeeftechnische/financiële noodzaak 
tot beperking van het aantal pagina’s. Of mogelijk vond Thomas van deze delen van de tekst niet ge-
schikt voor een volkstalig lekenpubliek. Het kan echter ook te maken hebben met de heftige hervor-
mingsbeweging in Vlaanderen in die jaren, waarin veel teksten worden getroffen door plaatsing op de 
index, zoals de enige ‘literaire’ badhuistekst uit middeleeuwse literatuur Die Stove (Antwerpen, 1528) 
van de rederijker Jan van den Dale. Het is een braaf gedicht dat pleit voor monogamie en trouw aan de 
echtgenoot, ook als is hij geen goede echtgenoot.

93   Voor de notie van ‘zelfbeheersing’ als medisch en moraal concept zie Hsu 2013, 259-281. 
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te scheppen’, zo dikwijls wordt geassocieerd met ontregeling, met wanorde en met 
controleverlies.

5.10 Beeldverwantschappen

Voor een middeleeuwse mens zal er in conceptueel opzicht weinig verschil hebben 
bestaan tussen wat hij weet dat er in een lichaam gebeurt bij conceptie, geboorte, 
ziekte of sterven, bij het nemen van een bad, of bij de bereiding van een saus of ge-
neesmiddel in de eigen keuken of in de retorten van de apotheker of alchemist.94 Het 
gaat immers altijd over het veranderen van dingen. Die verandering komt tot stand 
doordat de ‘ingrediënten’ in een warme en vochtige omgeving met elkaar in contact 
gebracht worden.95 Tijdens dit proces vallen ze uit elkaar en de vrijgekomen deeltjes 
van alle ingrediënten gaan nieuwe verbindingen met elkaar aan. Hierdoor ontstaat er 
iets anders, iets ‘nieuws’ en begint de cyclus van ontstaan en verval weer van voren 
af aan. De afbeeldingen van de anatomie van de mens, van distillatieopstellingen voor 
het bereiden van geneesmiddelen en sauzen en van bad- en alchemiescènes laten dan 
ook een grote beeld- en betekenisverwantschap zien. Deze verwantschap tussen de 
afbeeldingen is geen toeval, want het gaat hier om hetzelfde proces waarbij het, zo 
zegt Aristoteles het immers, geen verschil uitmaakt of dat ‘koken’ nu plaatsvindt in 
een kunstmatig of een natuurlijk vat.96 Dat vat kan daarom een menselijk of dierlijk 
lichaam zijn, maar evengoed de retort van de apotheker, kok, alchemist of genees-
heer. Het kan ook de hellehond zijn, die eerst in zijn muil de zielen van de zonda-
ren vermorzelt om ze daarna in zijn binnenste te koken en ze zo stapsgewijs te zui-
veren van het vuil van hun zonden. Maar het kan even goed de fontein zijn van de 
hermafrodiet, waarin de scheiding tussen het mannelijke en het vrouwelijke opgelost 
wordt, of de badkuip van het verliefde stel dat geheel in elkaar opgaat in het meibad.

Het volgende beeldkatern is geheel gewijd aan die beeldverwantschappen. Ik geef 
daarin met behulp van een aantal thematische paragrafen een aantal voorbeelden. Al-
lereest de distillatietechniek (A: afb. 48, afb. 49, afb. 50, afb. 51). Dan volgen de over-
eenkomsten tussen de ‘kook’-vaten van het lichaam en die van de destillatietechniek, 
(B: afb. 52, afb. 53, afb. 54). C laat zie hoe het lichaam kan dienen als model voor een 
destillatieapparaat (C: afb. 55, afb. 56, afb 57). De laatste paragraaf D geeft een aantal 
voorbeelden van het gebruik van distillatie als metafoor voor verandering ten goede 
of ten kwade (D: afb. 58, afb. 59, afb. 60).

94   Zie bijvoorbeeld Woolgar 2006, 137; 139-140; Leong 2008, 82; 161.
95   Aristoteles noemt het heel nadrukkelijk ‘aanraken’. Aristoteles, De Generatione et Corruptione, 323a 

25-30, ed. Forster 2000. Door dat aanraken ontstaat er wrijving die warmte veroorzaakt, warmte die bij-
draagt aan het vervalproces. Ligt hier een relatie met de talloze voorbeelden van afbeeldingen van ba-
dende mensen die elkaar aanraken?

96   “This, then, is called concoction by boiling; and it makes no difference whether it takes place in an ar-
tificial or natural vessel, for the cause is the same in all cases.” Aristoteles, Meterologica IV, 381b 8, ed. 
Lee 1952. 
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5.10.1 Beeldverwantschappen A: distillatietechniek

Links: Afb. 48 Poepend mannetje. Geberti liber transformationis metallorum seu liber 
florum, in: Verzamelhandschrift met alchemistische teksten, (1401). München Bayerische 
Staatsbibliothek, MS Clm 25110, 11r. 
Rechts: Afb. 49 Bouwtekening van een destillatieapparaat. Walther Ryff, Das new groß 
Distillierbuch, Frankfurt, 1545, p.V.1.

Links: Afb. 50 Alambiek, destilleerketel, ook wel helm 
genoemd. Verkleurd glas. Nabije Oosten, Trustees of 
the Science Museum London.
Rechts: Afb. 51 Het versmeltingsproces. Man en vrouw 
versmelten door het ‘koken’, waardoor nieuwe ver-
bindingen en vormen ontstaan. Alchemistisch tractaat, 
eerste helft 16e eeuw. Londen, British Library, Egerton 
845, ff. 15v-16.
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5.10.2 Beeldverwantschappen B: De ‘kook’-vaten van het lichaam en de ‘kook’-va-
ten van de destillatietechniek.

5.10.3 Beeldverwantschappen C: het model van lichaam als model voor een destil-
latieapparaat.

De anatomie van een vrouw, 
Henri de Mandeville, Chirur-
gia, 1314, Parijs, Bibliothèque 
Nationale de France, MS fran-
çais 2030 fol. 29r. 

Een collectie distillatievaten. 
Walther Ryff, Das new groß 
Distillierbuch, Frankfurt (1545).

Het binnenste van een mens. 
Gregor Reisch Magarita Philo-
sophica, Straßburg (1503), zp.

Afb. 52. Afb. 53. Afb. 54.

De fornace anatomica, G. 
Dorn, Aurora Thesaurus, Basel 
(1577),137.

Walther Ryff, Das new groß 
Distillierbuch (1545), p. B4.

Vitruvius Teutsch, Walther 
Ryff/Vitruvius. Boek 10, cap. 
237, Neurenberg (1548).

Afb. 55. Afb. 56. Afb. 57.
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5.10.4 Beeldverwantschappen D: Distillatie als metafoor voor veranderingen ten 
goede of ten kwade.

5.11 Het badhuis een bain-marie?

Zou het badhuis, dat immers toch ook een vat is waarin allerlei ingrediënten (licha-
men) in een warme en vochtige omgeving gebracht worden om ‘vuil’ en ‘schoon’ 
van elkaar te scheiden, ook geassocieerd worden met ‘koken’? Ja, in de ogen van veel 
middeleeuwse mensen wel, al zullen ze dat woord er niet voor gebruikt hebben. Het 
badhuis is immers ook een warm en vochtig medium, een soort vat waarin een ander 
vat, zoals een menselijk lichaam, gezet wordt om de ‘kook’-processen erin te beïn-
vloeden en zo de ongewenste elementen in het ingenomen voedsel te scheiden van 
dat wat behouden moet worden. Hoe nauw de beeld- en betekenisverbinding tussen 
badhuis en ‘koken’ is, kan ik niet beter illustreren dan te laten zien hoe het badhuis 
in het vroeg vijftiende-eeuwse Bellifortis wordt afgebeeld (afb. 61, afb. 62).

Dit badhuis uit Bellifortis maakt de indruk het product te zijn van een fantasierij-
ke geest, omdat in de bronnen zeer zelden badhuizen op poten te zien zijn en zeker 
geen badhuizen met een dergelijk vreemd gevormd verwarmingsapparaat zoals hier 
te zien is. Maar badhuizen op poten hebben zeker wel bestaan, en het apparaat dat 
het badhuis van warmte en waterdamp voorziet, is heel gebruikelijk in de alchemie 
en in het metaalbewerkingsbedrijf (afb. 63). Het is alleen de combinatie van de twee 
die zo bijzonder is, hoewel de oven ook wel wat beeldverwantschap heeft met de ge-
bruikelijke badhuisoven.

Astrologisch-Astronomisch 
verzamelhandschrift, 16e eeuw. 
Wolfenbüttel, Herzog August 
Bibliothek, Cod. Guelf 8.7 
August 4 o, p. 281. 

Het hellebeest vermorzelt 
en verteert de zielen van de 
zondaars. Parijs, Bibliothèque 
Nationale de France, Français 
28, fol. 249 v. (1470-1475?).

Hermafroditos en Salmacis. 
Ovide Metamorphoses. Parijs, 
Bibliothèque Nationale de 
France, MS français 137, fol. 
49v. (voor 1480).

Afb. 58. Afb. 59. Afb. 60.
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Bellifortis (sterk in oorlog) wordt wel eens de eerste technologische verhandeling 
van de vijftiende eeuw genoemd.97 De auteur is Konrad Kyeser, geboren in Eichstätt 
in 1366. Hij is astroloog, alchemist, magiër en vooral geneesheer. Maar Kyeser is niet 
alleen dat, in het bijzonder is hij ‘oorlogsgeneesheer’, een specialist in het behande-
len van oorlogswonden. Hij heeft hier veel ervaring mee, omdat hij onder andere 
meereisde met de kruistocht tegen de Turken onder aanvoering van Sigismund, de 

97   White Jr. 1969, 436. 

Links: Afb. 61 Het waterbad, Bellifortis, Göttingen, Georg August Universitätsbibliothek, 
Philos. 63 Cim. fol. 114v. Het gaat hier om een vrouwenbad en een mannenbad.
Rechts: Afb. 62 Het zweetbad, Bellifortis, Göttingen, Georg August Universität Bibliothek, 
Philos. 63 Cim. fol. 114r.

Afb. 63 Badhuis op poten, Bazel 14e eeuw, 
Ulrich von Richtental, Konzil von Konstanz, 
(ca. 1470). Wenen, Österreichische National-
bibliothek, cod. 3044, fol. 44r.
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Hongaarse koning, een kruistocht die eindigde in een bloedige nederlaag in 1396. 
Konrad legt de schuld voor deze nederlaag bij Sigismund. En als deze in 1402 zijn 
eigen broer, koning Wenceslaus en andere critici, onder wie Konrad, gevangenzet en 
veroordeelt tot verbanning, stuurt hij Konrad naar een klein dorpje in de Boheemse 
bergen. Hier schrijft hij Bellifortis in de jaren 1402-1405. Hij draagt het boek op aan 
Ruprecht, die koning Wenceslaus opvolgde na diens gevangenneming.98

Bellifortis is een ‘krijgsboek’, een genre dat in het begin van de vijftiende eeuw on-
der andere in Duitsland ontstaat uit de aantekeningen van kruit- en vuurwerkmees-
ters en de zogenaamde Fechtbücher, die in de loop van de tijd gecombineerd worden 
met de Romeinse krijgskunde, zoals de Epitoma rei militaris van Flavius Renatus 
Vegetius.99 Bellifortis staat in het Duitse taalgebied aan het begin van de ontwikke-
ling van dit genre.100 Er zijn veel geïllustreerde codices in het Latijn en het Duits, 
of tweetalig (in het Duits én Latijn) van overgeleverd. Ze zijn dikwijls geïllustreerd 
met honderden met de hand ingekleurde getekende, soms nogal onwaarschijnlijk 
lijkende en bizarre (werk-) tekeningen van vechttechnieken, van martelmethoden, 
van instrumenten en gereedschappen om te gebruiken bij een grondoorlog, bij een 
belegering, bij de verdediging, en bij een zeeoorlog.101 Zo kun je erin zien hoe je een 
voet- en ruiterleger moet opstellen, hoe je een blijde moet bouwen, hoe je onder wa-
ter een stad kunt overvallen, hoe je een kampement moet bouwen, maar ook hoe je 
bijvoorbeeld met behulp van alchemie geneesmiddelen kunt maken. Kortom: alles 
wat je in vijftiende-eeuwse ogen moet weten en kunnen om met succes te vechten, 
oorlog te voeren, het leger gezond te houden en de veroverde steden goed te laten 
functioneren.102 De afbeeldingen zijn onder supervisie van Kyeser tot stand geko-
men. Desondanks is de relatie tussen tekst en beeld lang niet altijd duidelijk, de tekst 
is niet altijd duidelijk genoeg om de afbeeldingen te begrijpen, de lezer moet er zelf 
het nodige bij bedenken.103 Het heeft de illustratoren van de afschriften de nodige 
interpretatieproblemen opgeleverd. Er zijn daarom in de afschriften van Bellifortis 
soms grote verschillen te zien in de weergave van de iconografische programma’s bij 
een bepaalde afbeelding.104 

De overleveringsgeschiedenis van Bellifortis is ingewikkeld, omdat ze drie vari-
anten kent: een variant met tien hoofdstukken, een met zeven en een met vijf. Deze 
laatste twee hebben globaal gesproken dezelfde materiaalindeling, terwijl de variant 
met tien hoofdstukken een afwijkende materiaalindeling kent en talrijke bijgevoegde 
vuur-, kruit- en salpeterrecepten heeft. Ik volg hier deze laatste variant. De indeling 

98   Long, 1997, 7. Keizer Ruprecht van de Palts regeerde tussen 1400-1410..
99   Van Publius Flavius Renatus Vegetius wordt doorgaans gezegd dat hij leefde in de late vierde eeuw. Ro-

senbaum 2013 heeft echter aannemelijk gemaakt de eerste helft van de vijfde eeuw een betere datering is.
100  Berg und Friedrich 1994, 169-174; Long 1997, 1-41. 
101  Dit is aan de Romeinse oorlogsverhandelingen ontleende indeling van de verschillende soorten oorlo-

gen. 
102  Over de traditie waarin Bellifortis staat: Müller 1994; Formisano en Böhme 2011. Müller 1994.
103  Cermann 2014, 246. 
104  Leng 2009, 207. Voor de analyse van een aantal voorbeelden daarvan: Cermann 2014, 246-268, Leng 

2009, 207. 
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ervan is als volgt. Eerst komen aanvalswapens voor een grondoorlog, belegeringswa-
pens, watertechnieken en klimtechnieken aan de orde. Dan volgt de verdedigingsru-
biek, die wordt onderverdeeld in schietwapens en verdedigingswapens. De daarop-
volgende pyrotechniek wordt onderverdeeld in het vreedzame en militaire gebruik 
van verlichtingsvuren en het gebruik van vuur in het dagelijks leven. Deze variant 
sluit af met een hoofdstuk van gemengde inhoud.105

In het hoofdstuk over pyrotechniek, in de paragraaf over het gebruik van vuur in 
het dagelijks leven, bevindt zich ook een badhuis. Of beter: twee badhuizen, afge-
beeld op naast elkaar liggende pagina’s. Ze nemen, met de begeleidende tekst, ieder 
een hele pagina in beslag. Het zijn intrigerende badhuizen, want ze staan op poten en 
ze ontvangen beide hun warme water en/of damp vanuit een soort destillatieapparaat 
dat zich buiten het badhuis op de grond bevindt en dat via een soort slurf naar boven 
met de badhuizen verbonden is. De badhuisbezoekers moeten het badhuis binnen-
gaan via een trap buitenom.

Voor zijn bijzondere ontwerp beroept Kyeser zich op twee autoriteiten. Een op 
het gebied van de pneumatica en de ander op het gebied van de geneeskunde. De eer-
ste is Philo, “die uitvindersgeest”, zoals Kyeser hem noemt. Aan hem ontleent hij 
het verwarmingssysteem van zijn badhuis.106 De ander is Galenus, “die allerhoogste 
kenner van de geneeskunde”, van wie hij de wijze van baden en de richtlijnen voor 
de samenstelling van het bad overneemt.

De bouwinstructies van dit badverwarmingsapparaat zijn nog wel te volgen, maar 
de werking ervan is wat lastiger. Worden we hier geconfronteerd met een van de ei-
genaardigheden van het boek, waarin de relatie tussen tekst en beeld niet altijd even 
duidelijk is? Moeten we hier onze eigen fantasie aan het werk zetten? Bij het begrij-
pen van de tekst in relatie tot de miniaturen is het vooral de laatste zin die voor pro-
blemen zorgt. Want hier is ineens sprake van twee vaten die van onder met een kope-
ren buis met die ‘blaas’ op de oven verbonden zouden zijn, in plaats van dat ene vat 
uit het begin van de tekst. Waar is dat tweede vat? En dan: hoe kan warm water van-
uit de blaas op de warmte producerende oven door de buis opstijgen naar het bad-
huis? Het lijkt een onnatuurlijke gang van zaken, maar het is moeilijk aan te nemen 
dat Kyeser, een ervaren alchemist, niet vertrouwd zou zijn met ‘kook’-processen en 
hun werking. Enig vermoeden over wat hier de bedoeling is, krijg je als je bedenkt 
dat een van die twee vaten het badhuis zélf zou kunnen zijn, of een of ander vat/bas-
sin in het badhuis. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen bevinden in het kleine torentje 
naast de trap. Dat zou dan het vat kunnen zijn dat gevuld is met water en verbonden 
is met de blaas die op de oven staat. Het is dan geen warm water dat door de buis op-
stijgt, maar warme lucht, die inderdaad van onderen het (badhuis-) vat binnenkomt 
en dus: “folglich wird dat wasser warm”. De tweede opening naar een mogelijke op-
lossing van dit raadsel is te vinden in de miniatuur en de begeleidende tekst bij het 

105   Berg und Friedrich 1994, 181-183.
106   Hij heeft het hier waarschijnlijk over de Griekse Philo Mechanicus (280 BC-220BC), die ook wel Philo 

van Byzantium wordt genoemd. (280 BC -220 BC). Van zijn werk is slechts een deel over de mechanica 
overgeleverd, waarin ook een hoofdstuk over pneumatica voorkomt.
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tweede badhuis. Als de eerste tekst ging over de badtechnologie, de productie van 
warmte en damp, dan gaat de tweede over de badmethoden. Kyeser zegt zijn kennis 
te ontlenen aan Galenus (die hij als geneesheer zeker gelezen zal hebben). In de tekst 
bij de tweede miniatuur beschrijft hij het zweetbad, waarbij de baders in hete stoom 
het vuil in en op het lichaam uitzweten. Dat het hier gaat om een zweetbad, kunnen 
we zien aan de gesloten luiken: die moeten dienen om de damp en de warmte binnen 
te houden. En omdat het om een zweetbad gaat en de warme damp rechtstreeks de 
badruimte binnen moet gaan en niet eerst een watercontainer moet passeren, staan de 
oven en kookblaas op een andere plek, en gaat de buis op een andere plek dan bij de 
eerste miniatuur het badhuis binnen. Om een goed zweetbad te maken, zegt Kyeser, 
moet je bepaalde kruiden nemen, die je klein snijdt en dan in een pan of kookblaas 
“zoals hier is afgebeeld” doet. Daar doe je dan schoon water bij. In de oven onder 
deze blaas moet dan een matig vuur aangehouden worden, zodat er waterdamp ont-
staat waarmee dampen van de meegekookte kruiden zich vermengen. Deze ‘bezwan-
gerde’ damp stijgt op door de koperen buis naar de badruimte, waardoor de baden-
den gedurende enige tijd kunnen zweten en profiteren van de kruidendamp. Als de 
baders dat overvloedig hebben gedaan, mogen de kookblaas en de koperen buis van 
het vuur genomen worden. Daarna volgt dan het waterbad, waarbij het warme water 
dat eerst diende om stoom te genereren nu gebruikt wordt als badwater.

De verwarring ontstaat, omdat Kyeser hier de twee logische fasen van het badpro-
ces, eerst zweten en dan het zweet met het vuil afwassen, fasen die in ieder regimen 
sanitatis te vinden zijn, omdraait. De eerste fase en dus de eerste miniatuur, zou ei-
genlijk het zweetbad moeten zijn en de tweede het waterbad. De vraag is dan waarom 
Kyeser dat zo heeft gedaan. Ik heb er geen antwoord op, maar het zal iets te maken 
moeten hebben met het onderwerp van het hoofdstuk waarin het badhuis beschre-

De Latijnse tekst uit Bellifortis,
Pal. lat. 1994, fol. 155,r.

Phylonis ingenium balneum docet sic 
preparare: dolium adimplebis aqua clara 
summum adusque.
Circa quoque fundum foramen, in quo 
canale locetur cupreum, pilaque rotunda 
fornello subtus applicetur Levissimus ignis 
cremetur, pila donec ferveat: extunc aqua 
fervet, utrumque dolium sic intrat, percon-
sequens calefit aqua.

Een vertaling uit Bellifortis

Het scheppende genie van Philo leert als 
volgt een bad te maken: je zult een vat met 
helder water tot aan de rand vullen. Ook 
(moet er) in de buurt van de bodem (van 
dat vat) een gat (zijn) waarin een koperen 
buis geplaatst moet worden, en een ronde 
bol moet aangebracht worden met een 
oven daaronder. Een heel licht vuur moet 
gestookt worden, totdat de bol kookt: dan 
kookt het water, gaat aldus het tweede vat 
binnen en wordt het water bijgevolg warm. 
(Vertaling Willem van Bentum)

Grafiek 2 De gebruiksaanwijzing van de badapparatuur in Bellifortis Pal. lat. 1994, fol. 155r
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ven wordt: het gebruik van vuur in het dagelijks leven. Want wat Kyeser hier in de 
afbeeldingen en de tekst doet, is laten zien hoe je ‘vuur’ kunt gebruiken om warm 
water en stoom voor een bad te maken met behulp van een heel oude en in principe 
simpele kookmethode, een methode waarmee bijna ieder middeleeuws huishouden 
bekend is. Kyeser maakt het niet makkelijk om dat te zien, omdat hij hier twee ver-
schillende apparaten lijkt te gebruiken, terwijl het gaat om één en hetzelfde proces (in 
één en hetzelfde apparaat). Het is een proces dat zowel warm water levert voor het 
waterbad als stoom waarmee het badwater verwarmd wordt. Het is een voorbeeld 
van het ontbreken van een duidelijke relatie tussen tekst en beeld, zoals zo dikwijls 
in Bellifortis voorkomt. Dat ook de verschillende illuminatoren er problemen mee 
hebben, blijkt wel uit de afwijkingen tussen de illustraties in de verschillende codi-
ces, waarvan ik hieronder een selectie laat zien. Ieder tweetal behoort bij elkaar en ze 
staan in de codex altijd naast elkaar (afb. 64, afb. 65; afb. 66, afb. 67).

Mogelijk heeft Kyeser geprobeerd het idee dat het badhuis een soort au bain ma-
rie is te illustreren door de twee algemeen bekende badmethodes van Galenus die el-
kaar in de badpraktijk opvolgen, gescheiden van elkaar laten zien. Hij heeft dit, zo 
vermoed ik, proberen te visualiseren door iedere methode een eigen badhuis en een 
eigen verwarmingsapparaat te geven. In de badpraktijk van alledag zullen ze met el-
kaar gecombineerd zijn, waarbij de bader in het warme, kruidige water zit en een 
soort tent over de badkuip de warmte vasthoudt. Maar in een groot badhuis zoals 
Kyeser dat laat zien, of in grote residenties, kunnen beide badfasen in verschillende, 
speciaal op de badfase ingerichte badruimtes in het gebouw hebben plaatsgevonden. 

Uit veel visuele en tekstuele bronnen die we nog tot in de zeventiende eeuw kun-

Links: Afb. 64 Bellifortis, Het waterbad. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 
3068, Han. fol. 35v.
Rechts: Afb. 65 Bellifortis, Het zweetbad. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 
3068, Han fol. 35r.
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nen tegenkomen wordt zichtbaar hoe diep het idee in de middeleeuwen verankerd is 
dat er een essentiële overeenkomst bestaat tussen het badproces en het ‘koken’. Die 
overeenkomst is, dat ze hetzelfde proces gebruiken om het vuile van het schone te 
scheiden, het schone te behouden en de vuile naar de marge te verbannen, en dezelfde 
argumenten hanteren om de effecten van deze methode te verklaren.

Links: Afb. 66 De badhuisbaas laat de stad weten dat het badhuis warm is. Het badhuis is 
hier een vrouwenbad. Op de achtergrond de oven. Bellifortis. Frankfurt, Universitätsbiblio-
thek Johann Christian Senckenberg, germ. qu. 15, p.130.
Rechts: Afb. 67 Bellifortis, zweetbad. Frankfurt Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg, germ. qu. 15, p. 131. 

Afb. 68 Raoul Glauber, 
Furni Philosophi oder 
Beschreibung einer new 
erfundenen Distillierkunst. 
Introductie op de illustratie 
bij Pars Quarta. Edgar Fahs 
Smith Collection, Universi-
ty of Pennsylvania Libraries. 
Call number: Smith 668.7 
G469 PL 1 (Amsterdam 
1651).
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Glauber heeft kennelijk anderen geïnspireerd om zijn ‘nieuw uitgevonden distilleer-
kunst’ toe te passen in de praktijk van het badgebruik (afb. 69).

Afb. 69 “Seeing by bathing and sweating most diseased are 
cured […] I thought it a thing much conducing to mans health 
to set downe such a way of bathing and sweating that might 
be very effectuall, and appropriated to any particular disease 
or distemper. I shall therefore here commend to you a way of 
bathing by distillation, the manner of which you may see by 
these ensuing vessels.” 
John French, The art of distillation, boek V, (London 1650) 
157-158.
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6 De metabolisme-is-koken metafoor 
als verklaringsmodel voor zonde en 
 verlossing en als argument voor een 
sociaal- politiek programma

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien hoe middeleeuwse badvoorschriften en bad-
praktijken deel uitmaken van een conceptueel systeem dat veranderingen in gezond-
heid en ziekte in het fysieke lichaam beschrijft, visualiseert en betekenis geeft met 
de metafoor metabolisme-is-koken. Dit is een cognitieve metafoor. Dat wil zeggen 
dat ze de waarneming, de kennis en beleving van veranderingen organiseert, ze een 
naam geeft, er een beeld aan verbindt en daar een betekenis aan vastknoopt. Daarbij 
vertaalt ze de universele concepten chaos en orde in termen van vuil en schoon en 
koppelt ze aan noties van gezondheid en ziekte. De geneeskunde kan er zo een han-
delingsrepertoire aan verbinden. ‘Geneeskunde’ en ‘genezen’ zijn in dit verband dus 
metaforen voor ‘de orde herstellen.’ Omdat het cognitieve metaforen zijn, betekent 
het dat een kind van jongs af aan geleerd en voorgeleefd wordt dat veranderingen in 
vuil en schoon, in gezond en ziek, ook in het eigen lichaam veroorzaakt worden door 
‘koken.’ De metafoor omvat taal, beeld en betekenis die gebruikt worden om veran-
deringen in vuil en schoon, c.q. ziek en gezond in niet-materiële lichamen, zoals de 
ziel en de gemeenschap, te beschrijven. Ze biedt daarmee een scala aan mogelijkhe-
den om er voor die ‘lichamen’ een regimen sanitatis, zoals een kloosterregel of een 
politiek programma, aan te verbinden en dat geaccepteerd en nageleefd te krijgen.

Het zijn mogelijkheden waaruit ieder mens, iedere auteur, iedere culturele groep 
zijn eigen keuzes maakt. In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe twee verschillende 
auteurs ieder hun eigen keuzes maken uit deze beeld- en betekenistaal, en hoe ze 
daarmee hun boodschap aan hun publiek inzichtelijk en beleefbaar maken. De tek-
sten die ik hiervoor heb gekozen zijn afkomstig uit een ander levensbereik en een 
andere periode dan die van de studenten van de Parijse faculteit der geneeskunde 
voor wie Magninus Mediolanensis zijn Regimen sanitatis schreef. Ze dateren beide 
uit de tweede helft van de 12e eeuw en staan aan het begin van de ontwikkeling van 
de toenemende populariteit van de lichaams-metafoor.1 De twee teksten die ik voor 
dit hoofdstuk heb gekozen worden in het onderzoek dikwijls als voorbeeld aange-

1  Voor de geschiedenis van die populariteit c.q. bruikbaarheid van deze metafoor zie bijvoorbeeld Musolff 
2009, 233-247; Schlanger 1971; Cauquelin 1991, 55-63.
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haald voor het intensieve en beeldrijke gebruik van de lichaamsmetafoor. Ze beho-
ren tot het culturele erfgoed van twee omvangrijke tekstuele gemeenschappen en ze 
worden, ook buiten hun gemeenschap, gedurende lange tijd gelezen en bestudeerd. 
De ene tekst komt uit een contemplatieve omgeving. Het is het uit de jaren 1135-
1153 daterende Cisterciënzer Sermones super Cantica canticorum. Dit is een verza-
meling preken over het Hooglied die begonnen is door Bernard van Clairvaux en 
die na zijn dood aangevuld is door Aelred van Rievaulx en Johannes van Ford.2 De 
tweede tekst behoort tot de politieke levenssfeer: het is Johannes van Salisbury’s 
 Policraticus, sive de Nugis Curialium et Vestigiis Philosophorum (1159; Frivolities of 
Courtiers and Footprints of Philosophers in de Engelse vertaling). Het is een boek dat 
gezien wordt als grondleggend voor het politieke denken van de middeleeuwen. In 
deze tekst wordt voor het eerst de metafoor van de gemeenschap, de staat, als lichaam 
systematisch uitgewerkt en gebruikt om het functioneren van een gemeenschap als 
sociaal-politieke eenheid te beschrijven, van commentaar te voorzien en richtlijnen 
te geven voor zijn bestuurders. Kun je Sermones super Cantica canticorum een regi-
men sanitatis voor de ziel noemen, dan is Policraticus een regimen sanitatis voor de 
gemeenschap, de stad en de staat. De twee teksten zijn nauw verbonden met twee van 
de belangrijkste instituties in de Noordwest-Europese middeleeuwse samenleving: 
de Kerk en de stedelijke gemeenschap, twee instituties die een bepalende rol hebben 
gespeeld in de geschiedenis van het openbare badhuis in de stad. 

Wat Sermones en Policraticus naast hun beeld- en taalgebruik in ieder geval 
 gemeen hebben, is dat ze beide ook gezien kunnen worden als artesliteratuur, als 
educatieve teksten gericht op kennisoverdracht. Het is een aspect waaraan het he-
dendaagse artesonderzoek tot nu toe voorbij is gegaan. Maar beide auteurs wijzen 
nadrukkelijk op hun didactische bedoelingen. Hun doelgroepen verschillen echter, 
en hun boodschap en gevolgde didactische strategie bijgevolg ook; en dat zou terug 
te lezen moeten zijn in hun taal en beeldtaalgebruik. Om dat te laten zien heb ik de 
twee teksten met het concordantieprogramma onderzocht op hun gebruik van de 
woorden uit de woordstammenlijst van het Regimen. De gevonden frequenties zijn 
daarna, net als die van het Regimen, met behulp van een spreadsheet omgezet in gra-
fieken. Zo ontstaat er een beeld van de keuzes die de verschillende auteurs maken 
uit het arsenaal van woorden, beelden en betekenissen van de metabolisme-is-koken 
metafoor. Ik wil er hier, wellicht ten overvloede, nog eens op wijzen dat deze grafie-
ken vooral bedoeld zijn als illustratie en niet als statistisch argument.

6.2 Zorgen voor de ziel in de Cisterciënzer Sermones super Cantica canticorum: 
de preken over het Hooglied

De Sermones super Cantica canticorum vormen een verzameling preken over het 
Hooglied geschreven door Bernard van Clairvaux (1090-1135). In de jaren na zijn 

2  Aelred van Rievaulx (1110-1167); Johannes van Ford (1120-1214).
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dood worden ze aangevuld met teksten van Aelred van Rievaulx (1110-1167), Gil-
bert van Hoyland (11??-1172) en Johannes van Ford (1140-1214). Deze preken ge-
ven vorm en inhoud aan het Cisterciënzer kloosterleven en worden het hart van 
zijn religieuze en culturele identiteit. Ze zijn bijzonder en fascinerend, omdat hier 
de ‘oude’ kennis van de kerkvaders samenvloeit met concepten uit het klassieke na-
tuurfilosofische en medische denken, die voor Europa toegankelijk zijn geworden 
door de vertalingen van Constantinus Africanus in de 11e eeuw. Hierdoor ontstaat 
één groot conceptueel systeem, waarvan de taal en de beeldtaal over veranderingen 
in gezondheid en ziekte in het natuurlijke lichaam gebruikt kan worden voor de be-
schrijving van de dynamiek van zonde en redding in het geestelijke lichaam. Het is 
een verklaring waarin het ‘koken’ als metafoor om veranderingen te beschrijven en 
te verklaren er een essentiële rol in speelt.3 Een vergelijking van de taal van de Cis-
terciënzerteksten die voor dit hoofdstuk zijn geselecteerd met de taal die gebruikt 
wordt door Magninus Mediolanensis in zijn Regimen sanitatis laat zien hoe de Cis-
terciënzer auteurs de taal en de beeldtaal van het spijsverteringsproces in het lichaam 
gebruiken om voor hun monniken een van de belangrijkste concepten van de Cis-
terciënzer mystiek te visualiseren en er een mentale iconografie aan mee te geven.4 
Dat centrale concept is de opvatting dat de bekering tot God een innerlijk proces is, 
waarbij de ziel zich stapsgewijs met behulp van het contemplatieve leven ontdoet van 
haar door de zondeval verkregen zwaarte. Ze transformeert zich hierbij naar abso-
lute zuiverheid, lichtheid en helderheid om uiteindelijk volledig op te gaan in God. 
Het is een proces waarbij de eigen identiteit geheel vervluchtigt en opgaat in de grote 
en bewegingsloze stilte van het Empyreum waar God zetelt.

6.2.1 Het Hooglied een brood, ervaring een boek

“Aan jullie, mijn broeders, zal ik zeggen wat ik niet zou zeggen tegen hen die in de 
wereld zijn, in ieder geval zal ik het anders zeggen”.5 Het is de eerste zin van de eer-
ste Preek over het Hooglied van Salomon, de Sermones super Cantica canticorum. 
In de openingsalinea schept Bernard meteen duidelijkheid over wat zijn medebroe-
ders van hem kunnen verwachten, omdat hij, zo zegt hij, in deze instructies niet de 
zachtaardige didactische methode van Paulus volgen zal, die zijn leer als melk, als 
vloeibaar voedsel, aan de mensen-in-de-wereld aanbiedt.6 Het voedsel dat hij, Ber-
nard, in deze preken te bieden heeft, is vast voedsel, en dat is minder gemakkelijk te 

3  Jordan 1990, 47. Zie ook McGinn 1977, 30; Ziegler 1999, 208-237; Bouchard 2000, 183-92.
4  Voor het gebruik van digestio metaforen in 13e eeuwse preken Bataillon 1990, 328-36; Bynum 1995; 

Ziegler 2001, 201-42; Resnick 2005, 181-95. 
5  “Vobis, fratres, alia quam aliis de saeculo, aut certe aliter dicenda sunt,” Bernard van Clairvaux, Ser-

mones super Cantica canticorum, sermo I, par. 1, line 14s, in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq e.a. 1957, 
217. Ik heb hier en bij de volgende citaten in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de vertaling van G.R. 
Evans (1987). 

6  “Illis siquidem lac potum dat, et non escam, qui Apostoli formam tenet in docendo,” Bernard van Clair-
vaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo I, par. 1, line 14s in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq 
e.a. 1957, 217; Evans 1987, 120.
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verteren dan melk.7 Het is voedsel dat daarom niet geschikt is voor kinderen en voor 
hen die ongeoefend zijn. Dat wil zeggen: zij die geen ervaring hebben met het harde 
contemplatieve leven met zijn innerlijke strijd om de zuiverheid van de ziel en zijn 
hoop op een opgaan in God.8 Dit voedzame, maar niet makkelijk verteerbare voedsel 
waar hij het hier over heeft, is het brood van het boek van Salomon dat het Hooglied 
heet.9 Om verteerd te kunnen worden, moet dit brood, zoals alle res non naturales, 
alle dingen die van buiten het lichaam binnenkomen, eerst met geduld, wijsheid, vol-
harding en inzicht verkregen, door introspectie worden gesneden, fijn gehakt, uit-
geperst, gekauwd, bevochtigd, langzaam worden gekookt en keer op keer gefilterd, 
om zo ontdaan te worden van zijn vervuilende en ziekmakende elementen. Dan pas 
kan de harde, vuile en zware materie van al het aardse zó dun, zó vluchtig worden, 
dat het kan opstijgen en opgenomen kan worden door God. Het ‘vervluchtigen’ is 
dan ook het grote thema en de grote zorg in de Sermones super Cantica canticorum. 

Als je het woordgebruik van ‘vloeibaarheidswoorden’ in de Sermones super Can-
tica canticorum vergelijkt met dat in het Regimen sanitatis, wordt zichtbaar hoe be-
langrijk dat proces voor de Cisterciënzers is. Het is de contemplatie en de discipline 
van het monastieke leven, die geheel gericht zijn op het innerlijke zuiveringsproces 
dat leidt van zwaarte en dichtheid naar lichtheid en luchtigheid. Het is een proces 
waarop alleen greep is te krijgen via een voortdurende introspectie die geen enkele 

7  “Itaque parate fauces, non lacti, sed pani,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, 
sermo I, par. 1, line 14s, in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq e.a. 1957, 217.

8  “Sapientiam loquimur inter perfectos, quales vos nimirum esse confido; nisi frustra forte iam ex longo stu-
diis estis coelestibus occupati, exercitati sensibus, et in lege Dei meditati die ac nocte,” Bernard van Clair-
vaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo I, par. 1, line 14s in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq 
e.a. 1957, 217.

9  “Est panis apud Salomonem, isque admodum splendidus sapidusque; librum dico, qui Cantica canticorum 
inscribitur: proferatur, si placet, et frangatur,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica cantico-
rum, sermo I, par. 1, line 14s, in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq e.a. 1957, 217. 

Grafiek 3 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid in Sermones super canticorum, 
18.000 woorden. 
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pijnlijke constatering uit de weg gaat. Lichaam en ziel zijn hierbij betrokken. Ze heb-
ben elkaar immers nodig, omdat ze alleen via elkaar zichzelf en de ander kunnen le-
ren kennen en beïnvloeden.10 De sleutel hiertoe is het boek der ervaring.11 In dit boek 
worden de eigen geestelijke en lichamelijke processen, gewaarwordingen en waarne-
mingen geobserveerd, geanalyseerd en vastgelegd om al doende verteerd te worden. 
Dat verteringsproces maakt dan de weg vrij naar het beoogde doel: uiteindelijk op-
gaan in God. Het zijn abstracte en moeilijk te concretiseren concepten, behalve als je 
de metabolisme-is-koken metafoor gebruikt. Deze biedt immers rijke mogelijkhe-
den om veranderingen ten goede of ten kwade in de gezondheid van lichaam en geest 
te verwoorden, te visualiseren en betekenis te verlenen. 

Bernard heeft een ware gave om met behulp van het beeld van de ervaringen die als 
een boek ‘gelezen’ en vervolgens verteerd kunnen worden, mystieke waarheden een 
gezicht te geven. Het maakt hem bijzonder, en hij heeft mede daardoor zo’n grote 
invloed kunnen krijgen.12 Wat daar echter zeker ook toe heeft bijgedragen, is dat in 
de middeleeuwse geest de metafoor ‘eten’ en ‘verteren’ voor kennis opnemen en ver-
werken algemeen gebruikt wordt.13 Het is een cultureel bepaald gegeven dat de Cis-
terciënzers in de uitoefening en verspreiding van hun doctrine intensief en creatief 
gebruiken en waar Bernard een meester in is.

6.2.2 Het lichaam: helper, gids en werktuig

Voor Bernard is het lichaam een onmisbaar instrument om het grote doel te berei-
ken. Het is een helper, een dienstknecht voor wie we goed moeten zorgen. Dat is, 
omdat spirituele wezens “zoals wij”, dat lichaam nu eenmaal nodig hebben, omdat 
het openingen, zintuigen heeft die dienen als toegangspoorten voor de indrukken die 
van buitenaf op ons afkomen.14 Het zijn die indrukken die dienen als voedsel voor de 
menselijke geest, omdat zij haar prikkelen om over deze indrukken na te denken, ze 
zo te verteren en inzicht in spirituele waarheden te verwerven.15 

Het thema van de vertering van geestelijk voedsel dat vergelijkbaar is met dat van 
materieel voedsel in het natuurlijke lichaam is in vele varianten in de Cisterciënzer 

10   “Anima corporibus et corporeis egent sensibus, quibus sibi invicem innotescant, et valeant.” Bernard van 
Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo IV: par..5. line 1.

11   “Hodie legimus in libro experiential,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, ser-
mo III, par. 1, line 14s, in: Bernardi opera vol. 1, ed. Leclercq e.a. 1957, 217.

12   Ohly 1958, 148.
13   Curtius 1948, rpr. 1978, 144-146. 
14   “At pecus quidem ex debito servitutis, et ad usus tantum temporalium corporaliumque necessitatum iu-

vando servit,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo 5, par. 3, in: Bernar-
di opera vol.1, ed. Leclercq e.a. 1957; “Nec sane dixerim, ut vel ipsam odio habeas carnem tuam. Dilige 
eam, tanquam tibi datam in adjutorium, et ad aeternae beatitudinis consortium praeparatam,” Bernard 
van Clairvaux, Sermones de Tempore, sermo 10. De versu decimo, «Non accedet ad te malum, et flagel-
lum non appropinquabit tabernaculo tuo.», cap 3, in: Bernardi opera vol.1, ed. Leclercq e.a. 1957. 

15   “Quo enim is involutus carne et terrae incola spiritus, ex consideratione sensibilium proficiens, gradatim 
quodam modo paulatimque nititur pervenire,” Bernard van Clairvaux, sermo 5, par. 4, Bernardi opera 
vol.1, ed. Leclercq e.a. 1957.
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teksten terug te vinden. Het proceskarakter van digestio met zijn afgebakende en in el-
kaars verlengde liggende stappen maakt de metafoor goed bruikbaar om ‘routes’, ont-
wikkelingen, reistochten in een bepaalde richting en met een bepaald doel te beschrij-
ven. Deze ‘reis’ is het proces waar alles om draait. Het lichaam is hierbij een helper in 
een driedubbele zin. Allereerst is het een huis voor de spijsvertering, het geeft ‘onder-
dak’. Verder biedt het een ervaringsgebied dat kan dienen om het zuiveringsproces 
van de zondige ziel gezicht en betekenis te geven. Ten derde maakt het de introspectie 
mogelijk die nodig is voor het zuiveringsproces in de ziel. Die systematische bestude-
ring van de ervaringen van en met het eigen lichaam is als een geheugentechniek, waar-
bij het binnenste van de mens verbeeld wordt als een landschap waarin zich al dan niet 
bizarre figuren bevinden. Hierdoorheen zal de zondige ziel zijn eigen weg naar God 
moeten zoeken; ze zal op deze weg de verschillende spijsverteringsorganen moeten 
binnengaan en zich daarbij onderwerpen aan de processen die zich daarin afspelen. 
Het is hierbij absoluut noodzakelijk dat de ziel het hele traject in de juiste volgorde 
en in het juiste tempo aflegt. Alleen zo kan ze het grote doel bereiken en zuiver en dus 
licht genoeg worden om op te kunnen stijgen en door God opgenomen, geabsorbeerd 
te worden. Als de ziel die reis met goed gevolg af wil leggen, is het noodzakelijk dat ze 
weet hoe het er in dat landschap aan toegaat en wat ze moet weten en doen om pro-
blemen te voorkomen, of ze op te lossen als die zich toch voordoen. Bernard hecht 
er sterk aan dat zijn medebroeders dat zeer goed beseffen.16 Hij wil dat voor hen het 
lichaam is als een boek waaruit je, als je tenminste oplettend genoeg bent en er goed 
naar durft te kijken, kunt leren wat je allemaal kan overkomen op je weg naar God, en 
hoe je de valkuilen op de route naar het doel het best kunt vermijden.

Want zeggen de geneesheren niet dat een deel van het werk der geneeskunst bestaat uit de 
juiste keuze van het te eten voedsel; wat eerst te eten en wat daarna en verder de hoeveel-
heid van alles wat gegeten moet worden? Want hoewel het duidelijk is dat al het voedsel 
dat God geschapen heeft goed is, als je het nalaat de juiste hoeveelheid in de juiste volgorde 
te eten, dan eet je ze overduidelijk ten nadele van je gezondheid. En ik wil dat jullie wat ik 
zeg over voedsel toepassen op allerlei soorten kennis.17

Het regimen sanitatis voor het lichaam met zijn praktische en vrij precieze en vooral 
zakelijke beschrijving van de voorbereiding, het proces, de volgordelijkheid, de ef-
fecten, en de handelingen en instructies als ‘doe dit wel’ en ‘doe dit niet’ is zo het mo-
del geworden voor een regimen sanitatis voor de ziel.

En zo blijkt het te kunnen gebeuren dat een onderzoek naar de taal van badvoor-
schriften in een regimen sanitatis leidt naar de taal van vuil en schoon in de ziel en dat 

16   Willem van Thierry (Luik c. 1080-Signy-l’Abbaye 1148), De natura corporis et animae kan in dat licht 
gezien worden. 

17   “Nonne medici corporum medicinae portionem definiunt eligere in sumendis cibis, quid prius, quid poste-
rius, et ad quem modum quidque sumi oporteat? Nam, etsi bonos constat esse cibos, quos Deus creavit, tu 
tamen ipsos tibi, si in sumendo modum et ordinem non observes, reddis plane non bonos. Ergo quod dico 
de cibis, hoc sentite et de scientiis,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo 
36, par. 2, in: Bernardi opera vol. 2, ed. Leclercq e.a. 1958. NB: alle Latijnse citaten uit het Cistercienzer 
corpus zijn afgenomen van Brepols Library of Latin Texts Series A (LLT-A).
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eenzelfde regimen een gids blijkt te zijn waar voortdurend naar verwezen wordt met 
het doel de ziel te begeleiden op haar weg naar het allerhoogste, naar God.

6.2.3 De taal van het lichaam, een taal voor de ziel

Bernard, begenadigd pedagoog als hij is, geneert zich er niet voor zijn lessen te illus-
treren met zijn eigen, soms zeer persoonlijke ervaringen en zo te laten zien hoe je het 
boek van het lichaam kunt lezen en hoe je ervan kunt leren. Toen hij aan zijn mede-
broeders wilde laten zien hoe je dat kunt doen, deed hij dat niet door een abstract be-
toog te houden. Hij deed het door zijn uitspraak in preek IV dat lichaam en ziel elkaar 
nodig hebben om elkaar en zichzelf te leren kennen en gezond te worden, te gebrui-
ken als uitgangspunt voor zijn instructies.18 Hij laat daarbij zien dat lichaam en ziel zó 
nauw met elkaar verbonden zijn, dat de ervaringen van de een zijn als die van de ander 
en omgekeerd. Toen hij aan zijn toehoorders duidelijk wilde maken wat er gebeurt 
op iemands mystieke route naar God, gebruikte hij zijn eigen lichaam als voorbeeld 
en beschreef zichzelf in termen van materieel voedsel dat gegeten en verteerd wordt:

Ik word gekauwd als hij me berispt; ik word ingeslikt als hij me iets leert. Als ik verteerd 
word, word ik veranderd; ik krijg een andere vorm als ik door heel het lichaam word ver-
spreid en als ik word geabsorbeerd, dan word ik één [met Hem].19

Bernard beschrijft zichzelf hier als lijdend voorwerp: hijzelf is het immers die ge-
kauwd, gegeten, verteerd en dus gezuiverd wordt door de activiteit van God. Het is 
God die handelt, waarbij God is als één groot metabolisch systeem. Het is een in-
trigerend citaat, omdat het de essentie van Bernards visie op het kloosterleven be-
schrijft: de kloosterling eet en verteert het boek van het Hooglied en het boek der 
ervaring. De kennis die deze boeken bevatten, wordt gekauwd, ingeslikt, verteerd en 
veranderd tijdens het proces. Tegelijkertijd wordt de kloosterling zelf daarbij door 
God gekauwd, gegeten, verteerd, waarbij God niet degene is die verandert, maar al-
leen de kloosterling.20 Deze verandert daarbij tot op het verlies van zijn identiteit, die 
niet meer is dan een kledingstuk dat uitgetrokken moet worden. Waarmee de ziel, 
kwetsbaar omdat ze ontdaan is van al het werelds uiterlijk vertoon, “for got Got 
 nackent stot” zoals de ziel in Murners Ganz andechtig geistliche Badenfart, als ze bij 
het begin van haar reinigingskuur al haar kleren heeft uitgedaan.

18   “Verum nos vivimus quidempost corpus; sed ad ea quibus beate vivitur, nullus nobis accessus patet, nisi 
per corpus […]. Ipsa siquidem quae facta sunt, id est corporalia et visibilia ista, nonnisi per corporis instru-
mentum sensa, in nostram notitiam veniunt. Habet ergo necessarium corpus spiritualis creatura quae nos 
sumus, sine quo nimirum nequaquam illam scientiam assequitur, quam solam accepit gradum ad ea, de 
quorum fit cognitione beata,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo 5, par. 
1, in: Bernardi opera vol.1, ed. Leclercq e.a. 1957.

19   “Mandor cum arguor, glutior cum instituor, decoquor cum immutor, digeror cum transformor, unior 
cum conformor,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo 71, par. 5, vol. 1, 
line 14s, in: Bernardi opera vol. 2, ed. Leclercq e.a. 1958, 217.

20   Aristoteles kende dat verschijnsel al, De Generatione et Corruptione 323a:30, ed. Forster 2000. 
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De stappen die Bernard in zijn veranderingsproces beschrijft, zijn in een notendop 
die van het materiële voedsel door het lichaam. Ze worden daarom in dezelfde volg-
orde afgelegd, omdat anders ongezonde humoren kunnen ontstaan.

En zo gaat het ook met te veel kennis die opgeslagen wordt in het geheugen, de maag van 
ziel; als dat niet goed gekookt is met het vuurtje van de liefde en dus niet stapsgewijs in 
verschillende vaten verteerd is door de spijsverteringsorganen van de ziel zoals gewoonten 
en handelingen, (…) zou dat dan niet gezien worden als schadelijk, net zoals voedsel dat 
veranderd is in giftige en schadelijke humoren? 21

Maar het spijsverterende vermogen van de maag kan ook gebruikt worden met wijs-
heid. En daarom adviseert Bernard zijn gehoor dat het

het voedsel van de goede werken samen met het gedronken gebed in de maag van het ge-
weten doet tot ze goed verteerd zijn en een vreugde voor God.22 

6.2.4 Vloeien en vervluchtigen: “Non cernitis quod liquefit, defluit et descendit, et 
evanescit?”

In de fysiologie van het natuurlijke lichaam zijn warmte en koude in staat vloeistof-
fen te veranderen van een dunne en vluchtige nevel tot een snel stromende vloeistof, 
die zich vervolgens verdikt tot een snottige massa en vervolgens stolt in iets diks, 
stijfs en zwaars. De geneeskunde gebruikt dit fenomeen als diagnostisch gereedschap 
om problemen met de gezondheid en ziekte te diagnosticeren, omdat zware en dikke 
vloeistoffen een zeker teken van ziekte zijn.23 Het wijst op problemen met de natuur-
lijke en gezonde stroom van de voedingstoffen en humoren, met de evacuatie van af-
valstoffen en daarom met de spijsvertering. In het natuurlijke lichaam zouden deze 
problemen leiden tot zich verdikkende humoren, verstoppingen en verrottingen en 
tot afval dat zich verzamelt onder de huid.

Ik lag daar, bevuild en bedekt met etterende wonden, vastgebonden en geketend en ge-
bracht tot een staat van vernedering, gevangen in het web van de hardnekkige viscositeit 
van de zonde en neergedrukt door een dikke laag van diep gewortelde gewoonten.24

21   “Ita et multa scientia ingesta stomach animae, quae est memoria, si decocta igne caritatis non fuerit, et 
per quosdam artus animae, mores scilicet atque actus, transfusa atque digesta, (…) none illa scientia repu-
tabitur in peccatum, tamquam cibus conversus in pravos noxios que humores?” Bernard van Clairvaux, 
Sermones super Cantica canticorum, sermo 36, par. 4, line 11, in: Bernardi opera vol. 2, ed. Leclercq e.a. 
1958, 6.

22   “Accedat cibo boni operis orationis potus, componens stomach conscientiae quod bene gestum est, et com-
mendans Deo,” Bernard van Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum, sermo 18, par. 5, line 7, in: 
Bernardi opera vol.1, ed. Leclercq e.a. 1957, 107.

23   Het hoofdstuk over aderlaten in Regimen sanitatis geeft een uitgebreide beschrijving van de viscositeit 
van bloed als instrument bij de diagnose van ziekte. Regimen sanitatis, fol. 96v, 5-17.

24   “iacebam enim pollutus et obuolutus, ligatus et captiuatus, irretitus uisco tenacis iniquitatis, oppressus 
mole inueteratae consuetudinis,” Aelred van Rievaulx, De speculo caritatis, 1. 28, line 1281, in: Opera 
omnia, vol.1, ed. Hoste e.a. 1971, 5-161. 
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Het is een plastische en emotionele beschrijving van wat het is en hoe het voelt om in 
de greep van de zonde te zijn. Maar het is wel de mens zelf die deze schade aan zijn 
gezondheid over zich afroept. Hij vergeet immers te gemakkelijk dat hij “de teugels 
van de rede” moet gebruiken en volgt in plaats daarvan “de neigingen van zijn bloed 
en van de natuurlijke geest”, 25 om Albertus Magnus te citeren. Dat gaat ook op voor 
de gezondheid van het geestelijke lichaam. Als een monnik zijn discipline laat va-
ren en toegeeft aan zijn verlangen naar de dingen des vlezes, dan kan het merg van 
zijn botten veranderen in een etterende en borrelende massa.26 Zijn slechte ideeën en 
mentale beelden zijn daarbij als poriën die smerige fantasieën en vuile zaken door-
laten.27 En het opscheppen en zwelgen in zelfgenoegzaamheid zijn voor de ziel net 
zo gevaarlijk als gulzigheid dat is voor het lichaam. Het zal ook in de ziel het spijs-
verteringsproces verstoren en opgeblazen tumoren, winderigheid en openbarstende 
organen tot gevolg hebben.

En als de ijdele leegheid groeit en de vaten in de buik worden opgeblazen met wind, dan is 
het noodzakelijk om de opening groter te maken, om de darmen leeg te maken en het gas 
eruit te laten ontsnappen met een heleboel herrie, omdat [de vaten] anders zouden barsten.28

In een dergelijke gevaarlijke conditie moeten er maatregelen genomen worden om 
de rommel op te ruimen. Deze maatregelen kunnen hardhandig en pijnlijk zijn, zo-
als ze dat ook voor het natuurlijke lichaam zijn, en er is moed voor nodig om ze te 
ondergaan.

Er is niets wat zo goed het hele geweten kan zuiveren tot volkomen zuiverheid, dat het 
schoon kan maken tot aan de uiterste vloeistoffelijkheid en dat zo goed in staat is alle aan-
gestoken delen te verwijderen tot op het gezonde vlees, als de compromisloze verwijdering 
van al het vuil.29 

Een laxativum, zoals dat van de angst, kan in een dergelijk geval helpen om het vergif 
uit te drijven en de maag van de geest te reinigen.30 Maar het effectiefste geneesmiddel 
van alle is de leven gevende druppels van de vloeistof van de liefde, die zal doordrin-

25   “inclinationes ex sanguine et spiritibus physicis (…), quae retineri possunt freno rationi.” Albertus 
Magnus, De animalibus I, 127 (ed. Stadler Bd. 15 1916), 46.

26   “putredinem concupiscentiae letalis scatentem iam in ossibus meis,” Johannes van Ford, Super extremam 
partem Cantici canticorum sermones cxx, sermo 22, line 136 (ed. Mikkers e.a. 1970), 33-811.

27   “haec foeditatis stillicidia immanarunt, (…) per corpus ex voluntate in memoriam vel conscientiam, fora-
mine malae suggestionis, via malae delectationis, situ malae consensionis,” Bernard van Clairvaux, Sen-
tentiae, Sententiae series 3, sententia 2, Bernardi opera vol. 6.2, 61, line 2 (ed. Leclercq e.a. 1972). 

28   “At postquam vanitas crescere et vesica grossescere coeperit, necesse est ut ampliori foramine laxato sinu, 
ventositas eructuetur: alioquin rumpetur,” Bernard van Clairvaux, Liber de gradibus humilitatis et su-
perbiae, par. 41, line 21, in : Bernardi opera vol. 3, ed. Leclercq e.a. 1963, 47. 

29   “Nihil sane est quod ita conscientiam omnem emundet ad purum, serenet ad liquidum, expurget ad inte-
grum, quam sedula eliminatio sordium,” Johannes van Ford, Super extremam partem Cantici Cantico-
rum sermones cxx, sermo 49, line 254 (ed. Mikkers e.a. 1970), 33-811.

30   “timor, qui ex iustitiae consideratione procedit, animam purgat,” Aelred van Rievaulx, De Iesu puero 
duodenni, pars 3, line 288, in: Opera omnia, vol.1, ed. Hoste e.a. 1971. Dat angst een laxativum genoemd 
wordt, is een directe referentie aan lichaamservaring, want daar heeft angst immers hetzelfde effect, het 
kan maken dat het “dun je door de broek” loopt.
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gen in het hele lichaam, zelfs tot in het merg van de beenderen. Daar zoeken ze, net 
als fijne druppeltjes geneesmiddel, naar het dodelijke pus van de zonde van overdaad 
die al bezig is over te koken.31

Emoties zijn in een gezond geestelijk lichaam warm en vloeibaar, zoals het bloed 
in het menselijk lichaam. Ze kunnen daarom ook stollen en dik worden, bijvoorbeeld 
als er zondige verlangens de ziel binnenkomen.32 Dat stollen en dik worden kan ge-
beuren door de zonden van de strengheid en de ongevoeligheid. Deze zijn koud en 
ze maken dat deze zondaars koud van binnen zijn. Zij zijn dan niet meer in staat de 
beweging van emoties te voelen en hebben geen enkele druppel van warm medege-
voel meer over, omdat ze er zelf niets meer van hebben.33 Een fysieke geneesheer zou 
een dergelijk ziektebeeld diagnosticeren als een geval van onderkoeling, en hij zou 
daarbij warmte voorschrijven om het ‘bevroren’ lichaam te ontdooien. Het Regimen 
sanitatis raadt bijvoorbeeld aan het lichaam van een onderkoelde reiziger in een war-
me ruimte te masseren met warme olie.34 De patiënt moet dan in een zacht en warm 
bed gelegd worden met zachte en warme kleren en dekens. Hij moet lang slapen en 
als hij weer bij zijn positieven komt, moet hij lang in bad gaan. Een geestelijke ge-
neesheer zal echter in een dergelijke situatie de warme zuidenwind oproepen en die 
dwars door de koude ziel laten blazen om warm te maken dat wat koud geworden is, 
om te laten smelten dat wat massief en hard geworden is, en vloeibaar te laten wor-
den dat wat bevroren is tot ijs.35

Zie je niet hoe dat wat eerst stijf en onbeweeglijk was vloeibaar wordt en begint uit te 
vloeien, hoe het zichzelf opricht en probeert te vertrekken, hoe het wegloopt uit de oude 
tumoren en oude puisten, hoe het naar beneden loopt en verdwijnt […]?36

6.2.5 “Sacculus pertusus, sacculus meus”: mijn lichaam een lekkend vat

Het besef een door en door poreus vat te zijn, moet een beangstigend idee geweest 
zijn voor middeleeuwse mensen, Cisterciënzer monniken niet uitgesloten. Het 

31   “Stillabat mihi (…) liquor ille uiuificus, qui putredinem concupiscentiae letalis scatentem iam in ossibus meis 
per omnes artus meos atque in ipsas medullas infusus medicinaliter explorauit,” Johannes van Ford, Super 
extremam partem Cantici Canticorum sermones cxx, sermo 22, line 136 (ed. Mikkers e.a. 1970), 33-811.

32   “Si deinde affectiones a fluxu carnalis concupiscentiae constringantur, consolidatae sunt,” Aelred van Riev-
aulx, Sermones XLVII-LXXXIV, sermo 70, par. 33, 217, line 284, in: Opera omnia, vol.3, ed. Raciti 2001, 
217. 

33   “quorum viscera gelido austeritatis nimiae rigescunt affectu, quorum viscera nullum misericordiae dis-
tillant liquorem, nec exiguo tremunt et moventur affectu erga poenitentes,” Gilbert van Hoyland, Ser-
mones in Canticum Salomonis, sermo 44, par. 6, col. 234, line 46 (ed. Mabillon 1864). 

34   Van olie wordt gedacht dat het de poriën zou afsluiten, in dit geval om het verlies van warmte uit het li-
chaam te verhinderen.

35   “Veni, auster, perfla animam meam, ut calescat quod frigidum est, dissoluatur quod induratum est, fluat 
quod congelatum est,” Aelred van Rievaulx, Sermones XLVII-LXXXIV, sermo 69, par. 10, 203, line 106, 
in: Opera omnia, vol.3, ed. Raciti 2001, 203.

36   “Non cernitis quod liquefit, qualiter de quodam rigore et immobilitate moveri incipit, se ipsum egredi et 
deserere nititur, de tumore et mole pristina defluit et descendit, et evanescit.” Gilbert van Hoyland, Ser-
mones in Canticum Salomoni, sermo 44, par. 7, col. 235, line 41, (ed. Mabillon 1884).
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maakte hen onzeker over de controle die ze over hun lichaam hadden. Het maakte 
hen ook bang dat gevaarlijke en fluïde geesten, zoals de duivel, hun lichaam en hun 
geest konden binnendringen.37 Om zijn monniken gerust te stellen, legt Bernard 
van Clairvaux uit dat geen enkele geschapen geest ooit op eigen kracht in de buurt 
van de menselijke geest kan komen. Hij heeft daarvoor immers de vorm niet. En 
dat niet alleen, hij heeft ook het vermogen niet om zich te vermengen met de geest 
van een ander. Hij kan alleen maar binnenkomen via een medium, zoals het mense-
lijk lichaam. Dat is daarvoor geschikt, omdat het veel openingen (ogen, oren, neus 
en mond) heeft waardoor deze geesten ongemerkt kunnen binnendringen.38 Deze 
zijn zo gevaarlijk, omdat ze niet via de maag het lichaam binnenkomen en dus niet 
door het spijsverteringssysteem ‘gekookt’ worden en daarmee van hun schadelijke 
elementen worden ontdaan. Het lichaam moet daarom zo goed mogelijk beschermd 
worden tegen deze indringers. En net zoals bij een huis moeten daarom alle ramen 
worden gesloten, alle deuren en alle andere openingen worden afgedicht.39 De al-
lerbeste verdediging is echter het kloosterleven met zijn discipline, zijn versterving 
van het lichaam en het gebed. Dat geeft de kloosterling de kracht om verleidingen 
zoals de zoetheid van het menselijke applaus of de holle loftuitingen die van buiten 
op hem afkomen te weerstaan en ze te verhinderen zijn ziel binnen te dringen en 
haar zo te bevuilen.40 

Maar zelfs dan is er voor de meest toegewijde en gedisciplineerde monnik geen 
respijt of veiligheid. Buiten zijn er immers kwaadaardige en sterke winden, die zich 
vast hebben voorgenomen het licht in zijn ziel uit te blazen. Het zijn de winden van 
het vlees, van de duivel en van de wereld. Zij deinzen nergens voor terug en blijven 
proberen de ziel te infiltreren met slechte neigingen en verboden gevoelens.41 En als 
het ze dan, ondanks alle voorzorgen, dankzij hun hardnekkigheid en kracht, gelukt 
is binnen te dringen, dan kan de geest niet anders doen dan in verbijstering om zich 
heen kijken. Ze moet dan zien uit te vinden hoe en waarom al deze verrotting bij haar 
heeft kunnen binnentreden. En dan, in een flits van inzicht, zal het tot haar doordrin-

37   Het idee van porositeit en kwetsbaarheid voor binnendringen van het lichaam is algemeen in magie en 
tovenarij. Het is bijvoorbeeld te zien in de angst voor incubi die het lichaam binnenkomen als je slaapt. 
Zie bijvoorbeeld Kieckhefer 1989, 197; zie ook Van der Lugt 2004.

38   “Illud autem scitote, nullum creatorum spirituum per se nostris mentibus applicari, ut videlicet nullo medi-
ante nostri sui ve corporis instrumento, ita nobis immisceatur vel infundatur,” Bernard van Clairvaux, Ser-
mones super Cantica canticorum, sermo 5, par. 8, Bernardi opera vol. 1, 24, line 26 (ed. J. Leclercq e.a. 1957).

39   “Claude fenestras, obsera aditus, foramina obstrue diligenter, et sic demum non subeuntibus novis,” Ber-
nard van Clairvaux, Sermo de conuersione ad clericos (textus longior), par. 8, line 9, in: Bernardi opera 
vol. 4 ed. Leclercq e.a. 1966, 80; Bernardi opera vol. 4 (1966), 69-76; 78-87; 94-105; 107-108. Het is een 
algemene regel die in tijden van pestilentie in ieder regimen sanitatis te vinden is. 

40   “fauoris humani gratia (…), quarum suauitas carnales quidem sensus spiritualium uirorum quasi pro 
foribus demulcet sed ad interiora eam penetrare non sinunt, spirituali delectatione (…), inanem gloriam 
propulsantes,” Johannes van Ford, Super extremam partem Cantici canticorum sermones cxx, sermo 92, 
line 1 (ed. Mikkers e.a. 1970).

41   “Nunc vero tribus malignissimis et validissimis ventis expositi sumus, carni, diabolo et mundo, qui con-
scientiam illuminatam moliuntur exstinguere, insufflantes in corda nostra desideria mala, motus illicitos,” 
Bernard van Clairvaux, Sermones In uigilia natiuitatis Domini, sermo 3, par. 5, line 15, in: Bernardi op-
era vol. 4, ed. Leclercq e.a. 1966, 215.
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gen dat de vijand bij haar binnenkwam via het lichaam en dat haar zondige fantasieën 
daarbij zijn als openstaande toegangsdeuren.42

Aelred van Rievaulx gebruikt de porositeit van het lichaam en het idee van vloei-
stoffen die uit zichzelf en ongecontroleerd het lichaam binnenkomen en ook weer 
verlaten, om een diep gevoel van futiliteit zichtbaar te maken. Voor hem is het li-
chaam niets anders dan een poreuze en lekkende zak. Een zak die het voedsel ver-
teert, maar die niet in staat is te bepalen wat ervan behouden moet blijven om het li-
chaam te voeden en wat er weggegooid moet worden omdat dit het lichaam anders 
zou schaden.43 En diezelfde poriën maken van het lichaam voor de zondige ziel een 
verschrikkelijke gevangenis waar de kille noordenwind moeiteloos door alle kieren 
van het gebouw blaast en de weerloze gevangene verkilt tot op het bot.

O gevangenschap! Soms komt de noordenwind, deze koude wind, die dwars door mijn 
ellendige ziel waait, die ieder spoortje van warmte uitdooft, iedere liefde, iedere spirituele 
warmte, ze maakt mijn ziel gevoelloos, verkilt mijn emoties en bevriest mijn ziel tot ijs. 44

Poriën kunnen daarom deuren voor ellende zijn. Maar soms zijn ze ook het tegen-
overgestelde. Dan bieden ze kansen voor gezondheid en redding. Dat heeft Christus 
laten zien toen hij bij zijn incarnatie een menselijk en dus poreus lichaam aannam. 
Hij stelde zich op deze manier open voor de gevaren van de lichamelijke zintuigen 
en hun corrumperende beelden en emoties waar wij, mensen, zo vertrouwd mee zijn. 
Het is de prijs die hij betaald heeft voor ónze verlossing.45 Die prijs is hoog, maar Hij 
heeft het voor ons over gehad, omdat Hij zoveel liefde, caritas, voor ons heeft. En 
het is deze liefde die het krachtigste geneesmiddel op aarde is voor alle kwalen van 
de menselijke ziel. Er is niets anders wat zo diep kan binnenstromen, wat het hart 
tot in zijn kleinste en meest afgelegen hoekjes weet te bereiken. Er is niets wat de ziel 
beter kan binnendringen en zo volledig kan vullen als deze liefde.46 Een verlangende 
ziel, zoals die van de Bruid in Salomons Hooglied, zou niets anders wensen dan tot 
in iedere porie van haar hele wezen volledig doordrenkt te worden met deze liefde.47

42   “Et mirans et contemplans unde et qua, quo foramine, qua via, quo situ haec foeditatis stillicidia im-
manarunt, invenit quia per corpus ex voluntate in memoriam vel conscientiam, foramine malae sugges-
tionis, via malae delectationis, situ malae consensionis,” Bernard van Clairvaux, Sententiae series: 3, sen-
tentia 2, line 2, in: Bernardi opera vol. 6.2, ed. Leclercq e.a. 1972, 61.

43   “Sacculus pertusus, sacculus meus, per foramen oris quod recipit et amittens quod acquisivit,” Aelred van 
Rievaulx, Sermones XLVII-LXXXIV, sermo 54 (coll. Dunelmensis), par. 38, 79, line 415, in: Opera om-
nia, vol.3, ed. Raciti 2001, 79.

44   “O captiuitas! Adest aliquando uentus aquilo, uentus frigidus, perflat miseram animam meam, exstinguit 
quidquid feruoris inest ei, quidquid caritatis, quidquid spiritualis caloris: torpescit animus, frigescit af-
fectus, mens congelascit.” Aelred van Rievaulx, Sermones XLVII-LXXXIV, sermo 69 (coll. Dunelmen-
sis), par. 9, 203, line 96, in: Opera omnia, vol.3, ed. Raciti 2001, 203. 

45   “Humanis ergo affectionibus sensibus que corporeis pro foraminibus usus est et fenestris, ut miserias ho-
minum homo factus experimento sciret, et misericors fieret.” Bernard van Clairvaux, Sermones super 
Cantica canticorum, sermo 56, par. 1, line 24, in: Bernardi opera vol. 2, ed. Leclercq e.a. 1958, 114. 

46   “Nulla tamen est intima virtus (caritas), nulla sic animos penetrat et perfundit, et arcanos cordis implet 
recessus.” Gilbert van Hoyland, Sermones in Canticum Salomonis, sermo 19, par. 1, col. 96, line 50 (ed. 
Mabillon 1884). 

47   “Quid est, transierat? Transierat me, transierat vires meas, pertransiit me.” Gilbert van Hoyland, Ser-
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6.2.6 Proces en structuur: de twee facetten van de metabolisme-is-koken metafoor

Voor Bernard en zijn medekloosterlingen bevat de metabolisme-is-koken metafoor 
een schat aan woorden en beelden die gebruikt kunnen worden om veranderingen te 
beschrijven die zich kunnen afspelen in de ziel van de kloosterling tijdens zijn kloos-
terleven. Hierbij valt een duidelijke voorkeur op voor (werk-) woorden die te maken 
hebben met de thema’s ‘vloeien’, ‘vervluchtigen’ en ‘verandering’. Het is hét grote 
thema in de Cisterciënzer preken. Maar, zoals Albertus Magnus opmerkte, alles wat 
vloeit, heeft vastheid, een structuur van wanden, nodig, omdat het anders ongecon-
troleerd zijn weg zou zoeken en schade aanrichten.48 Het veroorzaakt dan wanorde 
daar waar orde is, ziekte en de dood daar waar gezondheid en evenwicht zijn. Struc-
tuur en ‘vloeibaarheden’ kunnen daarom niet zonder elkaar, ze zijn elkaars conditio 
sine qua non. Als je de percentages met het gebruik van de vloeibaarheidswerkwoor-
den in de Sermones super Cantica canticorum vergelijkt die met die van het Regimen, 
dan lijkt het wel alsof voor de Cisterciënzer auteurs het structuuraspect van de meta-
bolisme-is-koken metafoor weinig aantrekkelijks te bieden heeft. 

Zou het kunnen, dat dit komt omdat er voor hen maar één enkel ding is dat van 
wezenlijk en alles overstijgend belang is, één ding dat volledige concentratie en inzet 
eist en geen ruimte meer laat voor iets anders? En dat is het proces dat leidt naar dat 
ene, grote doel: in volledige overgave opgaan in God. Het belang van de aanwezig-
heid van een structuur die letterlijk ‘vastigheid’ biedt en die voor dat proces rand-
voorwaarde is, lijkt te vervagen naast dat grote en alles overstijgende belang, en ver 
achter de coulissen van de geest opgeslagen te worden – zonder echt afwezig te zijn.

6.3 Een lichaam dat ‘kookt’ als model voor de samenleving en haar bestuur: 
Johannes van Salisbury’s Policraticus (1159) 

6.3.1 Inleiding

Dit is heel anders in een tekst die ongeveer in dezelfde tijd tot stand kwam als de 
Sermones super Cantica canticorum, een tekst die bestemd is voor een geheel andere 
tekstgemeenschap, namelijk die van vorsten en hovelingen die geïnteresseerd zijn in 
bestuur en wetgeving.49 Het is de in 1159 door Johannes van Salisbury geschreven, 
acht boeken tellende Policraticus, sive de Nugis Curialium et Vestigiis Philosopho-
rum, in Engelse vertalingen Frivolities of Courtiers and Footprints of Philosophers.50 
Ik heb deze tekst voor mijn onderzoek gekozen, omdat Johannes daarin de klassieke 

mones in Canticum Salomonis, sermo 44, par. 3, col. 233, line 6 (ed. Mabillon 1884). 
48   “omnes humiditates quae sunt in corporibus naturaliter, oportet contineri in vasis ad hoc praeparatis.” 

Albertus Magnus, De animalibus III, 149, (ed. Stadler Bd. 15 1916), 342. De vertaling is van mijn hand.
49   Middeleeuwers maakten deel uit van veel verschillende (tekst)gemeenschappen. Onder de lezers/toe-

hoorders van Policraticus hebben zich dan ook vele geestelijken en prelaten bevonden.
50   Nederlandse vertalingen zijn niet beschikbaar.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   168 10-11-2020   18:09



6.3 policraticus van johannes van salisbury 169

metafoor van de staat, de gemeenschap als lichaam, een geheel nieuwe invulling en 
uitwerking geeft. Hij maakt haar van een klassiek, retorisch instrument tot een veel-
zijdige en krachtige cognitieve metafoor, die gebruikt kan worden om kwesties van 
orde en wanorde in de menselijke gemeenschap te ordenen, zin en betekenis te geven, 
daarover te communiceren en er handelingsrepertoires aan te verbinden. 

Johannes schrijft dat hij zijn metafoor ontleent aan een tekst die hij Institutio Tra-
jani noemt en die geschreven zou zijn door Plutarchus.51 Onderzoek heeft echter 

51   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII), liber V, 
cap. 2, vol 1, ed. Webb 1909, 282. Voor de voorgeschiedenis van deze metafoor zie Struve 1979, 147-149; 
Struve 1984, 304-307; Shogimen 2011, 67; Taub 2012, 41-62; Musolff en Zinken 2009, 233-247. Plutar-
chus was een Romeinse auteur die leefde ca. 46 tot minstens 120 n. Chr.

Grafiek 4 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid, Regimen sanitatis, 80.000 woor-
den.

Grafiek 5 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid, Sermones cantica canticorum, 
18.000 woorden.
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aannemelijk gemaakt dat dit een verzinsel van hem is, vermoedelijk om te ontkomen 
aan de kritische reacties van zijn publiek en tegelijkertijd gezag te ontlenen aan een 
gerenommeerde klassieke auteur.52 De oorspronkelijke metafoor wordt in ieder ge-
val zeker al in de vierde eeuw van onze jaartelling gebruikt in het in Johannes’ tijd 
veel gelezen commentaar dat Chalcidius schreef op Plato’s Timaeus.53 Johannes heeft 
er waarschijnlijk kennis mee gemaakt tijdens zijn driejarige studietijd in Chartres bij 
Willem van Conches. Deze had grote belangstelling voor Plato en Calcidius en de 
fenomenen van de fysieke wereld, waaronder het menselijk lichaam, zijn organisatie 
en de veranderingsprocessen die zich daarin afspelen.54 Voor Johannes is deze leertijd 
van grote betekenis bij de ontwikkeling van de lichaamsmetafoor in de Policraticus.

Van fundamenteel belang is dat Johannes aan het lichaam-dat-de-gemeenschap-is, 
het corpus publicum, naast zijn hiërarchische organisatie ook leven en een ziel toe-
kent.55 De gemeenschap wordt daarmee niet alleen een hiërarchisch geordend geheel, 
ze wordt opgetild naar het niveau van het leven, ze wordt een levensvorm.56 Deze 
stap heeft vérgaande consequenties voor reikwijdte, diepte en gebruiksmogelijkhe-
den van de metafoor, omdat Johannes van Salisbury er zo een belichaamde metafoor 
van maakt. Door deze stap worden de eigen lichaamservaringen en het lichaamsbe-
wustzijn van het individu toetsstenen voor de waarneming van en betekenisverlening 
aan het zelf. Deze kunnen dan gekoppeld worden aan de gemeenschap, en zo wordt 
het voor de eenling vanzelfsprekend, bijna natuurlijk, om zich te vereenzelvigen met 
de gemeenschappen waarvan hij deel uitmaakt. Deze zijn voor hem nu immers lees-
baar en beleefbaar zoals zijn eigen lichaam dat is. 

Maakt Johannes’ metaforische lichaam gebruik van de metabolisme-is-koken me-
tafoor? Worden ook hier de universele concepten van orde en wanorde vertaald in 
termen van gezondheid en ziekte, zoals in de Sermones super Cantica canticorum 
en het Regimen sanitatis? Helpt ook in de Policraticus de metafoor om de twaalfde-
eeuwse waarnemingen van wat er gebeurt in het lichaam-dat-de-gemeenschap-is te 
herkennen, zin en betekenis te geven en daar handelingsrepertoires aan te verbinden? 
In deze paragraaf zal ik op deze vragen een antwoord geven.

52   Johannes van Salisbury, Policraticus: of the frivolities of courtiers and the footprints of philosophers, ed. 
and transl. Nederman 1990, xxi. 

53   Calcidius was een 4e eeuwse filosoof (vermoedelijk was hij een christen) die in ca. 321 het eerste deel van 
Plato’s Timaeus uit het Grieks in het Latijn vertaalde en voorzag van een uitgebreid commentaar.

54   Voor de ideeën van Plato en Timaeus in Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VIII, cap. 5, vol. 2, ed. Webb 1909, 102 ff.; zie ook Struve 1984, 308. Voor de betekenis van William 
van Conches voor de ontwikkeling van de lichaamsmetafoor bij Johannes van Salisbury: Jacquart, 2011, 
79-110. Met dank aan Tamar Nadev, Universiteit van Haifa, Israel voor deze leessuggestie. Calcidius 
(vierde eeuw) is de eerste (mogelijk) christelijke vertaler van Plato’s Timaeus.

55   “Est autem res publica, sicut Plutarco placet, corpus quoddam quod diuini muneris beneficio animatur et 
summae aequitatis agiur nutu et regitur quodam moderamine rationis,” Johannes van Salisbury, Poli-
cratici sive De nugis curialium (…), liber V, cap. 2, vol.1, ed. Webb, 282. Er is veel aanleiding ervan uit 
te gaan dat Johannes niet zozeer sprak over ‘staat’, maar over ‘de gemeenschap,’ Berges 1938, 138. Ik zal 
daarom voor res publicum in plaats van ‘staat’ meestal het woord ‘gemeenschap’ gebruiken. Metaforen 
worden aangeduid door liggende streepjes die de begrippen van de metafoor verbinden: het-lichaam-
dat-de-gemeenschap-is. 

56   Struve 1979, 149.
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6.3.2 Johannes van Salisbury en zijn Policraticus

Johannes van Salisbury wordt tussen 1115 en 1120 geboren in Old Sarum, vlakbij 
het huidige Salisbury, in een familie die functies uitoefent binnen de Engelse Kerk. 
In 1136 gaat hij naar Parijs om daar te studeren en komt zo in contact met de grote 
denkers van zijn tijd, onder andere met de school van Chartres, waarvan de invloe-
den in heel zijn werk zijn terug te vinden. Na zijn periode in Parijs maakt hij deel 
uit van het hof van aartsbisschop Theobald van Canterbury, waar hij Thomas Bec-
ket leert kennen, aan wie hij later de Policraticus zal opdragen. Als deze in zijn peri-
ode als aartsbisschop van Canterbury (1162-1170) in conflict komt met de Engelse 
kroon over de in 1164 opgestelde Constituties van Clarendon waarmee de koning 
meer controle over de Kerk en haar bezittingen wil krijgen, verdedigt hij Becket. Jo-
hannes raakt in onmin met de Engelse koning, misschien omdat deze zo wil voor-
komen dat hij als adviseur voor Becket in hun conflict zou kunnen optreden.57 Hij 
verlaat daarop Canterbury en vertrekt naar Frankrijk. Mogelijk treedt hij daarbij op 
als gezant voor Becket om de mogelijkheden voor onderdak voor Becket te onder-
zoeken in geval diens conflict met de koning slecht zou uitpakken. In 1170 keert hij 
terug naar Engeland, waar hij in 1176 wordt gewijd tot bisschop van Chartres en 
waar hij in 1180 sterft.58 

De Policraticus heeft drie delen. Het eerste is De Nugis Curialium (de boeken een 
tot drie), dat in de Engelse vertaling Frivolities of Courtiers wordt. Het gaat vooral 
over de handel en wandel van leden van hofhoudingen, die alleen maar oog hebben 
voor hun eigenbelang ten koste van het publieke welzijn. Deel twee, De Vestigiis 
Philosophorum (de boeken vier tot en met zes), de Footprints of Philosophers, ook 
wel het Stateman’s Book genoemd, is gewijd aan wat je ‘politieke theorie’ kunt noe-
men, terwijl de boeken zeven en acht gaan over ware en onware leerstellingen, zoals 
die van Epicurus over het menselijk geluk, leerstellingen die wijsheid en deugd ge-
nereren maar ook corruptie en ondeugden.59 De Vestigiis Philosophorum wordt wel 
de basistekst genoemd voor de ontwikkeling en systematisering van het politieke 
denken in de middeleeuwen en van de daaruit voortvloeiende politieke en bestuur-
lijke praktijk. Het is in dit deel dat Johannes zijn beschrijving geeft van de staat als 
menselijk lichaam.60

De Policraticus gaat niet alleen over politiek denken en handelen. Het gaat ook 
over moraaltheologie, speculatieve filosofie, wetgeving en bijbelcommentaar. Daar-
mee weerspiegelt het de thema’s die in het twaalfde-eeuwse politieke, intellectuele en 
kerkelijke leven mensen bezighielden. En dat alles is gezet in een soms bijtende, sati-
rische toonzetting die zo af en toe weinig heel laat van de bestuurlijke en intellectuele 

57   Henry II, Koning van Engeland, 1133-1189.
58   Deze alinea is gebaseerd op Nederman 2005.
59   Epicurus leefde van 341v. Chr.- 270v. Chr.
60   Johannes van Salisbury, Policraticus: of the frivolities of courtiers and the footprints of philosophers, ed. 

and transl. Nederman 1990, xv. 
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elite, haar leefwijze en bestuurlijke praktijken.61 Zag Johannes zichzelf als een soort 
medicus rei publicae die de misstanden in zijn omgeving diagnosticeerde als lastig te 
genezen zieken? En besloot hij daarom het bijtende effect van de ironie en de bitter-
heid van het sarcasme te gebruiken bij wijze van geneesmiddel voor de kwalen van 
zijn tijd, daar waar een fysieke middeleeuwse geneesheer sterke purgatieve genees-
middelen zou voorschrijven? 

De Policraticus wordt in 1372 voor het eerst door Denis Foulechat vanuit het La-
tijn in het Frans vertaald, waarna het een populaire tekst wordt aan het Franse hof.62 
De hedendaagse standaardeditie van de Policraticus is de tweedelige editie van Cle-
mens C.I. Webb, Iohannis Sarisberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive de nu-
gis curialium et vestigiis philosphorum Librii VIIII, uit 1919.63 De ontstaanstijd van 
de Policraticus valt zo ongeveer samen met de eerste documentaire bronnen die wij-
zen op het bestaan van openbare badhuizen in dorps- en stedelijke gemeenschappen. 
Voor het krijgen van een beeld van de betekenis van deze institutie in het lichaam-
dat-stad-is, zijn de ideeën en handelingsrepertoires in de Policraticus belangrijk. Dat 
is, omdat ze iets duidelijk maken over wat de salus communitatis, de gezondheid van 
de gemeenschap, is en over de betekenis die openbare badhuizen daarin hebben voor 
bestuurders en stadsbewoners. De salus communitatis, het gemeyn oirbaer, ook wel 
het bien commun, is een thema dat voor iedere stedelijke bestuurder en elk lid van de 
stedelijke gemeenschap van wezenlijk sociaal-politiek en moreel belang is geweest. 
Gedurende de periode van zowel het ontstaan van de Sermones super Cantica canti-
corum en de Policraticus maar ook van dat van het Regimen sanitatis geeft dit thema 
richting aan het sociaal-politieke denken en handelen. Het wordt daarin ingezet als 
een sociaal-politiek maar ook moreel argument bij vele beslissingen, nog lang nadat 
Johannes van Salisbury zijn Policraticus schreef. De sporen ervan zijn nog steeds te-
rug te vinden in vele Noordwest-Europese middeleeuwse stedelijke verordeningen 
en rechtsregels die gelden voor openbare voorzieningen zoals de molen, de herberg, 
de markt, het hospitaal, het stads- en kerkplein en het badhuis. 

De Policraticus is bedoeld als leidraad voor vorsten en voor eenieder die met het 
bestuur van een gemeenschap te maken heeft in de chaotische ontwikkelingen van 
zijn tijd van ontstaan, waarin veel mensen op drift zijn en oude structuren beginnen 

61   Johannes van Salisbury, Policraticus: of the frivolities of courtiers and the footprints of philosophers, ed. 
and transl. Nederman 1990, xxiv, xv. 

62   Nederman 2005, 23.
63   Deze editie is volledig gedigitaliseerd aanwezig in de Library of Latin Texts (LLT) van Brepols, die on-

der andere in de digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek in ‘s-Gravenhage aanwezig is. Het 
is deze digitale editie die ik heb gebruikt. Katherine Keats-Rohan werkt aan een nieuwe editie, waar-
van nu het eerste deel, de boeken I-IV, verschenen is (Turnhout, 1993). De Latijnse tekst van Policrati-
cus heeft een onoverzichtelijke en van kwaliteit wisselende (Engelse) hedendaagse vertaalgeschiedenis. 
Ze heeft geleid tot vier gefragmenteerde deelvertalingen waarvan er drie gebaseerd zijn op de editie van 
Webb: Pike 1938, Dickinson 1963 en Nederman 1990. Met enig knip- en plakwerk is daarmee een volle-
dige vertaling van Policraticus samen te stellen. Een derde vertaling van fragmenten is gebaseerd op deze 
twee deelvertalingen: Markland 1979. Ik heb van alle vertalingen gebruik gemaakt en de gekozen citaten 
aangepast daar waar het nuttig leek. Ik bedank hier Árpád Orbán en Willem van Bentum voor hun hulp 
bij het maken van goede vertalingen van deze complexe tekst.
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te kraken. Het is ook een pamflet, een aanklacht tegen een ‘te veel’ en ‘te weinig’ in 
een samenleving waarvan de in De nugis curialium gehekelde frivoliteiten van be-
stuurders aan de (kerk-) prinsenhoven een symptoom zijn. Het is ook een sociaal-
politiek tijdsdocument, gekleurd door de situatie in Engeland van het midden van 
de twaalfde eeuw, omdat in boek VI vier hoofdstukken gewijd zijn aan de situatie 
in Engeland. Het eerste van die vier, hoofdstuk vijftien, beschrijft de nare gevolgen 
van het gebrek aan discipline van sommigen van Johannes’ landgenoten, die “opge-
blazen zijn door lege en loze eer”,64 “niet veel anders doen als slapen, liever vrijen 
dan aan hun verplichtingen te voldoen en die zich de hele dag vermaken met lek-
ker eten en muziek maken in plaats van gehoor te geven aan de klaroenstoot van het 
legerkamp”.65 Hoofdstuk zestien gaat over de problemen die ontstaan door het ge-
brek aan discipline van diezelfde landgenoten,66 terwijl hoofdstuk zeventien “goede 
voorbeelden geeft van de moed van landgenoten in het verleden”.67 Hoofdstuk acht-
tien heeft een veelzeggende titel:

Gebeurtenissen in de recente geschiedenis; en hoe koning Hendrik de Tweede de stormen 
en orkanen van koning Stephen op tijd tot bedaren wist te brengen en zo vrede bracht naar 
het eiland.68 

Kunnen uit deze stormen en orkanen uit het verleden lessen voor het heden en de 
toekomst geleerd worden?69 Johannes vindt van wel en hij vindt ook dat hij hierin 
een taak heeft, zo laat hij Thomas Becket weten als hij Policraticus aan hem opdraagt:

Zij die de zeeën bevaren, hebben de gewoonte dankbaar te zijn en hun dank uit spreken aan 
hen die geholpen hebben om te ontsnappen aan hun gevaren. Vuren worden aangestoken, 
luidkeels wordt er geroepen en signalen worden hoog gehesen, opdat daardoor de afgrond 
van Scylla, de draaikolk van Charybdis, de uitgestrektheid van de zuigende en vasthou-
dende Syrtes op heilzame wijze vermeden kunnen worden en de zeelieden gered […]. Het 
leven van de mens is zeker stormachtiger dan deze zeeën en men kan de gevaren ervan 
niet vermijden, tenzij men gewezen wordt op de tekens van hun aanwezigheid. Dat is de 
taak die ik op me heb genomen in het belang van het algemeen welzijn, door uw opdracht 
daartoe aangezet […]

64   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 6, vol.2, ed. Webb 1909, 
41. 

65   “[…] iuuentus nostra, quae tecto gaudet et umbris, nata fruges consumere, in lucem dormiens, scortationi 
honesta postponens officia, tota die insectans uoluptatem, citharam liram et timpanum et uocem organi in 
conuiuiis magis agnoscit quam lituum aut tubam in castris.” Boek VI, cap. 6. Webb II, 18. 

66   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 6, vol.2, ed. Webb 1909, 
41; Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 16, vol.2, ed. Webb 
1909, 41. 

67   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 17, vol.2, ed Webb 1909, 
44. Johannes heeft het hier over de Kelten, die in de periode 355-390 BC o.a. Rome en vele andere Ro-
meinse steden veroverden.

68   “Cap. 18. Exempla recentium historiarum, et quomodo rex Henricus secundus tempestatem et procellas 
regis Stephani serenauerit et pacauerit insulam.” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curia-
lium (…), liber VI, cap. 18, vol. 2, ed. Webb 1909, 47. Over Johannes en zijn visie op het koningschap 
van Stephen: Nederman 1989, 1-20.

69   Over de exempla in Policraticus, zie Von Moos 1988, 52.
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6.3.3 De lichamen in Policraticus: variaties op een thema?

De lichaamsmetafoor van de Policraticus heeft de belangstelling van veel auteurs ge-
trokken, zowel middeleeuwse als hedendaagse. In de Middeleeuwen zijn het bij-
voorbeeld Christine de Pizan en Nicole Oresme die in Johannes’ uitwerking en 
toepassing van de metafoor kansen zagen hun ideeën over de samenleving of het po-
litieke stelsel te verwoorden.70 Tegenwoordig zijn het vooral historici, onder ande-
ren Tilman Struve, Gary Nederman en Takashi Shogimen, die geïnteresseerd zijn in 
Johannes’ tekst, omdat zij onderzoek doen naar het middeleeuwse sociaal-politieke 
denken en handelen.71 

Als je hedendaagse publicaties beziet op de manier waarop Johannes’ metafoor van 
de gemeenschap-die-een-lichaam-is gelezen wordt, dan lijkt het wel alsof dit lichaam 
een flink aantal gedaanten kent. Het zijn gedaanten die soms van elkaar verschillen, 
maar die elkaar soms ook overlappen als het gaat om hun structuur, functioneren en, 
niet minder belangrijk, metaforische toepassingsmogelijkheden. En dat is niet zonder 
betekenis voor de interpretatie van het soort gemeenschap dat Johannes voor ogen 
had toen hij zijn metafoor bedacht en zijn samenleving beschreef. Zo meent de ene au-
teur dat het in de Policraticus gaat om een anatomische versie van het lichaam, een an-
dere ziet een organologische of ook wel organische versie. Dan wordt er nog een cor-
poratistisch lichaam gezien, een fysiologisch lichaam, een functionalistisch lichaam 
en een medisch lichaam. Dit laatste lichaam is als een gereedschapskist die diagnos-
tische metaforen bevat en metaforen die zich concentreren op medisch behandelen. 
Gary Nedermans constatering dat hier sprake is van ‘diversificatie’ is daarom zeker 
geen overdrijving.72 Het is echter de vraag of die verscheidenheid wel toegeschreven 
mag worden aan Johannes van Salisbury, of beter aan een ontbrekende schakel in het 
denkframe van de onderzoekers. Dat laatste ligt meer voor de hand. Het middeleeuw-
se mens- en wereldbeeld ziet het menselijk lichaam immers als een afspiegeling van 
die ene grote, door God geschapen orde in de kosmos.73 Het is een goddelijk ontwerp 
dat al het geschapene omvat. Hierin heeft alles zijn eigen plaats en gehoorzaamt aan 
dezelfde ordeningsprincipes, processen en wetmatigheden. Afwijkingen zijn een ver-
storing van Gods werk en dus godslastering en majesteitschennis.74 Voor de middel-

70   Christine de Pizan, Livre de corps policie (1406); Nicole Oresme, Le Livre de Politiques d’Aristotle 
(1372).

71   Een greep uit de publicaties over het thema van de lichaamsmetafoor als politiek model in relatie tot Po-
licraticus: Nederman 1987; ibidem 2005b; ibidem 2013; ibidem met Shogimen 2011. Een diepgravende 
en verhelderende studie is Chroust 1947. Bibliografieën over Johannes van Salisbury en zijn werk: Lus-
combe 1984, 445-458; Nederman 2005a, 87-95.

72   Nederman 2005b 19. Voorbeelden van diversificatie: anatomie: Nederman 1987, 214-215; organologisch 
of organisch: Struve 1984, 309; corporatistisch: Nederman 1992; fysiologisch: Nederman 1987, 214; 
functionalistisch: Taylor 2006, 145; medisch: Shogimen 2008, 80.

73   Voor een overzicht zie Stoffers ed. 1994, zie daarin bijvoorbeeld Vanderjagt 145-165; Janssens 171-199; 
De Corte 201-227; Jansen-Sieben 233-265.

74   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 25, vol. 2, ed. Webb 1909, 
73. Hier ligt de oorsprong van de middeleeuwse afkeer van sodomie. Sodomie wordt gezien als ‘tegen 
de natuur.’ Het is daarom een daad die de Goddelijke orde verstoort.
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eeuwse geest is het daarom moeilijk aan te nemen dat er verschillende soorten licha-
men, dat is: verschillende ordeningsmodellen van de kosmos, zouden kunnen bestaan. 
Het past goed in het middeleeuwse wereldbeeld om het meer te zoeken in aanwezig-
heid van één enkele, gemeenschappelijke eigenschap of kenmerk, die al die verschil-
lende lichamen onderbrengt in Gods ene grote ontwerp van de kosmos. Dat kenmerk 
is het eeuwige proces van komen en gaan, van geboren worden en sterven, waaraan ie-
der lichaam, hoe groot of hoe klein dan ook, onderworpen is. Het is een proces dat op 
gang gehouden wordt door het grote metabolische systeem van het levende lichaam 
dat de schepping is, een proces waaraan ook Johannes’ lichaam-dat-de-gemeenschap 
is, moet gehoorzamen. Het ligt daarmee voor de hand dat ook Johannes het beeld- en 
betekenissysteem van metabolisme-is-koken metafoor gebruikt om veranderingen in 
orde en wanorde, in gezondheid en ziekte in de gemeenschap te beschrijven, te verkla-
ren en betekenis te geven. Een analyse op woordniveau van de tekst van de Policrati-
cus zal duidelijk maken welke keuzes hij hier maakt en met welk doel.

6.3.4 Policraticus en de fysiologie van het lichaam-dat-de-gemeenschap-is

Toen Johannes ‘zijn’ metafoor ontwierp, maakte hij daarbij gebruik van een alge-
meen geaccepteerd schema om de constructie en de werking van het fysieke lichaam 
te beschrijven. Het is het schema de capite ad calcem, van het hoofd tot de voeten, 
een model dat in de klassieke tijd en de middeleeuwen overal te vinden is waar een 
lichaam beschreven wordt. Galenus bijvoorbeeld, maar ook Albertus Magnus, volgt 
dit schema bij de volgorde waarin hij in De animalibus de lichaamsdelen beschrijft, 
en Magninus gebruikt dezelfde ordening in het eerste deel van het Regimen sanitatis. 
Een beetje smokkelen doet Johannes wel, omdat hij na het hoofd het hart laat volgen, 
terwijl eigenlijk de ogen, oren, neus en mond het hoofd zouden moeten volgen. Die 
komen echter in zijn lichaam pas op de derde plaats. Het heeft ongetwijfeld te maken 
met de prioriteit die hij aan de verschillende lichaamsdelen toekent.

In studies naar de lichaamsmetafoor in de Policraticus heeft dit schema ertoe ge-
leid dat de aandacht vooral gericht is geweest op de centrale positie van het hoofd 
van het lichaam van de samenleving, de vorst, en op kwesties die spelen rondom ge-
zag, hiërarchie en onderlinge verhoudingen. De structuuraspecten van de metafoor, 
de organisatie van het lichaam, zijn daardoor op de voorgrond gekomen. Dat mag 
verbazen, want als het lichaam-dat-de-gemeenschap-is door God bezield is met le-
ven, zoals Johannes stelt, dan zou het ook een soort proces als een ‘spijsvertering’ 
moeten huisvesten. Dat dit aan het oog van de onderzoekers is ontsnapt, is merk-
waardig, omdat Johannes in zijn beschrijving van het lichaam-dat-de-gemeenschap-
is ongeveer een derde van de tekst besteedt aan de beschrijving van een lichaamsdeel 
dat nu net voor dat spijsverteringsproces verantwoordelijk is. In boek V, hoofdstuk 
twee met de titel “Wat de res publica is en wat de plaats daarin is van de ziel en de 
verschillende lichaamsdelen”, beschrijft hij de metafoor van het lichaam-dat-de-ge-
meenschap-is. Hij gebruikt hiervoor de klassieke fabel die ook al bij Livius te lezen 
is van de lichaamsdelen die in opstand komen tegen de maag/buik die al het voed-
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sel voor zichzelf houdt en niets daarvan doorgeeft aan de andere lichaamsdelen.75 De 
beschrijving van Johannes begint bij het hoofd (de vorst). Daarna volgen het hart (de 
raad), ogen, oren en tong (rechters en gouverneurs van de provincies), de handen (het 
leger en de ambtenaren) en de flanken (zij die de vorst dagelijks omringen). Dan volgt 
in het midden van het lichaam en dus in het midden van de tekst een ander orgaan, of 
beter nog: een groep organen. Het zijn de maag en de ingewanden:

Belastingontvangers en boekhouders (ik bedoel hier niet de gevangenisbewaarders, maar 
de beheerders van het privébezit van de vorst) verwijzen naar het beeld van maag en inge-
wanden. Als zij, gedreven door een onmetelijke hebzucht, belastingen en goederen zouden 
innen en de ingezamelde opbrengsten hardnekkig voor zichzelf zouden houden, dan ver-
oorzaken zij talloze en ongeneeslijke ziekten, zodat door hun ondeugd de ondergang van 
het hele lichaam dreigt.76

De maag en de ingewanden hebben hier de functie van verzamelpunt en distribu-
tiecentrum van alles wat door de andere lichaamsdelen is binnengebracht. Zij zijn 
daarvoor als een soort stapelmarkt, waar de verzamelde goederen te koop worden 
aangeboden, omgepakt worden om daarna verder verzonden te worden naar alle uit-
hoeken van het lichaam. Als de maag en de ingewanden hun taak verwaarlozen en 
het voedsel dat de anderen binnenbrengen niet rechtvaardig verdelen over de ande-
re lichaamsdelen en het meeste voor zichzelf houden, dan verzwakt hele lichaam en 
kan het zelfs sterven. 

Maar hoe werkt dat verzamelen en verspreiden dan, en hoe kan het dat alle ande-
re lichaamsdelen daaronder zo lijden? Echt precies daarover is Johannes niet. Maar 
Livius was dat wel, als hij zijn versie van de fabel vertelt en daarin beschrijft hoe de 
handen het voedsel naar de mond brengen, hoe de mond alles accepteert wat hem 
gegeven wordt, hoe de tanden het voedsel in kleine stukjes hakken en hoe de buik, 
hier venter,

[…] aan alle lichaamsdelen [brengt] datgene waardoor we leven en gezond zijn, doordat ze 
het [voedsel] op een passende manier verdeelt over de aderen, nadat het voedsel verteerd 
en wel is opgenomen in het bloed.77

Hier wordt duidelijk hoe wezenlijk de taak van de maag/buik als verzamelpunt, ver-
werkingsunit en verdeelstation is. De maag is een publicus dispensator die als een spin 
in zijn web invloed heeft op het gehele lichaam via de ‘draden’ van de aderen met 

75   Titus Livius (ca. 59v. Chr.-17 n. Chr.) was een beroemde Romeinse geschiedschrijver. Het citaat is af-
komstig uit zijn Ab urbe condita. Voor de geschiedenis en de overlevering van deze fabel, zie Peil 1985.

76   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 24, vol. 2, ed. Webb 1909, 
74. Het Latijn geeft ad uentris et intestinorum. Het zijn begrippen die zowel maag als ingewanden kun-
nen betekenen, maar ook alles wat zich aan organen in het lichaam bevindt zoals lever, nieren, milt, ade-
ren.

77   “Inde aparuisse ventris [quoque haud segne ministerium esse, nec magis alu quam alere eum] reddentem 
in omnes corporis partes hunc quo vivimus vigemusque, divisum pariter in venas maturum confecto cibo 
sanguinem,” Livius II, 32.
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hun soms bijna onzichtbare uitlopers tot diep in de huid.78 De functie van verzamel-
plaats, en vooral die van verdeelstation, is van zó groot belang voor de gezondheid 
van het lichaam-dat-de-gemeenschap-is, dat de maag bijna op gelijke voet staat als 
het hoofd, de vorst: 

[…] bij hen [de vorst en de maag] berust het toezicht op de gezondheid van de gemeen-
schap, omdat zij haar (gezondheid) verspreiden, zoals de maag het voedsel verspreidt door 
het natuurlijke lichaam.79

Even verderop in de tekst bevestigt Johannes het nog eens, en ter onderstreping van 
het belang van deze taak en noemt hij het een van ernstigste gevolgen die het niet 
goed functioneren van een publicus dispensator kan hebben. Het is het verlies van de 
‘gezondheid van de zinnen’, een ziekte die zeker een vorst zich niet kan permitteren:

Want de maag in het lichaam en de vorst in de staat doen allebei hetzelfde. Dat zegt ten-
minste Quintus Serenus:

“Zij die beweren dat de maag de koning is van het hele lichaam
Schijnen dat te kunnen onderbouwen met rede en feitelijkheid.
Want haar krachtige optreden maakt alle leden sterk
En als zij ziek is, dan verzwakken allen. 
Wordt die kracht echter verstoord, dan lijden allen daaronder:
Bovendien, als geen geneesmiddel helpt, dan worden de hersenen 
Beschadigd en worden daaruit de zinnen verwijderd.” 80 

Johannes’ lichaam blijkt dus niet alleen een structuur te hebben, het heeft ook een 
metabolisch systeem. Voor het begrip van de beeldtaal van het middeleeuwse poli-
tieke denken levert dat nieuwe inzichten op. Het eerste is, dat als de vorst is als de 
maag en de maag is als de vorst, dan staat de vorst aan het hoofd van een metabolisch 
systeem. Zijn taak is het te zorgen voor het bijeenbrengen van de ‘levensbehoeften’ 
voor de res publica en om toe zien op de goede ‘vertering’ ervan. Ook moet hij toe-
zichthouden op de juiste verdeling ervan door het hele lichaam heen en eventuele 
problemen die zich daarin voordoen, oplossen. Volgens Johannes moet hij dat doen

78   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 24, vol.2, ed. Webb 1909, 74. 
79   “Cap. 24. Vitia potestatum ferenda sunt eo quod in eis auspicia publicae salutidines constant, et quod di-

spensatores salutis sunt sicut stomacus in corpore animalis nutritiua dispertit,” Johannes van Salisbury, 
Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, vol. 2, ed. Webb 1909, 66. Alle vertalers vertalen auspi-
cia met bijvoorbeeld ‘vooruitzichten’ (Nederman, 2005, 131), of ‘hoop’ (Pike 1938, 251). Vooruitzichten 
en hoop zijn het gevolg van handelen en niet het handelen zelf. Het ‘eis’ slaat daarom niet op vitia maar 
op potestates.

80   “Nam stomachi in corpore et principis in re publica idem officium est iuxta illud Quinti Sereni: Qui stom-
achum regem totius corporis esse contendunt, uera niti ratione uidentur. Huius enim ualidus firmat tenor 
omnia membra, at contra eiusdem franguntur cuncta dolore; quin etiam, nisi cura iuuet, uitiare cerebrum 
fertur et integros illinc auertere sensus,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VI, cap. 14, vol.2, ed. Webb 1909, 72; Johannes verwijst hier naar de Romeinse geneesheer Quintus 
Serenus, (die leefde vermoedelijk ergens tussen de 2e en de 4e eeuw AD) en hij citeert uit diens leerdicht 
De medicina praecepta. Dank aan Tamar Nadev (Universiteit van Haifa) voor haar hulp bij de interpre-
tatie van avertere sensus
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met de bedachtzaamheid van een door ouderdom wijs geworden mens en ziektes genezen 
op de manier zoals een geneesheer dat doet: soms door te legen wat (te) vol is en soms door 
te vullen wat (te) leeg is en het lijden soms te verlichten door het pijnlijke branden en soms 
door het te verzachten met warme compressen.81 

In de wereld van de Policraticus is besturen/politiek bedrijven dus als het beïnvloe-
den van de processen binnen een metabolisch systeem, en wel op de manier van een 
geneesheer. In Johannes’ metaforische lichaam krijgt het ‘verdelen’ als functie van 
dat systeem een grote rol, gezien de centrale plaats die hij eraan geeft. Het is een 
thema dat hem na aan het hart gelegen heeft, want zeggen dat het verdeelstation dat 
de maag is, ‘is als een vorst’, kun je niet anders noemen dan een onorthodoxe uit-
spraak. In de middeleeuwse discussie over de vraag welk lichaamsdeel het belang-
rijkste is, gaat het immers verder altijd en uitsluitend om de keuze tussen het hoofd 
en het hart.82

6.3.5 “Tribuere unicuique quod suum est”: aan ieder het zijne geven

Of dat verdelen nu door de ‘maag’, door de vorst of door een van zijn afgevaardig-
den gebeurt, het is wel aan spelregels gebonden. Het moet namelijk pariter, ‘op een 
passende manier’, gebeuren. ‘Passend’ en ‘niet-passend’, impariter, zijn twee begrip-
pen die in de middeleeuwen de grenzen weergeven van wat kan/mag/moet en dat 
wat niet kan/mag/moet. Het zijn grenzen die voortvloeien uit het perfecte organisa-
tiemodel van de schepping die God, de grote Ordeschepper, ontwierp als een groot, 
warm, levend en vitaal organisme. In dat model heeft alles, ieder ding, ieder wezen, 
geordend in een lijn van boven naar beneden en van links naar rechts, zijn eigen be-
tekenisvolle en nuttige plek. Hoe hoog of hoe laag het dan ook is, hoe klein of hoe 
groot dan ook, van welke soort of samenstelling dan ook, gelijk of ongelijk, alles 
verhoudt zich, idealiter tenminste, in een evenwichtige en dynamische relatie tot alle 
andere delen en tot het geheel. Het is zoals Augustinus schreef:

Ordening is de rangschikking van gelijke en ongelijke dingen, die aan elk ding zijn plaats 
geeft. 83

Ieder ‘ding’ heeft dus zijn vaste plaats en eigen taak in de organisatie en het functi-
oneren van het geheel.84 Het kan die plaats niet verlaten of afzien van de taak, want 
het is een deel van Gods perfecte model, een model dat niet meer perfect is als aan 

81   “Principem senem moribus esse oportet et qui moderatiora sequatur consilia, et uicem gerere medicorum 
qui morbos curant nunc ex inanitione in obpletis, nunc refectione in uacuis, et dolorem sedant nunc cau-
terio, nunc fomentis,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber IV, cap. 8, 
vol.1, ed. Webb 1909, 262. Het ‘legen’ en ‘vullen’ is een van de standaardhandelingen in een Regimen 
sanitatis. Zie hiervoor het hoofdstuk over regimen sanitatis van Magninus Mediolanensis. 

82   Shogimen 2007, 208-229.
83   “Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique locens tribuens disposition,” Augustinus, Civitate Dei, 

19.13.1.
84   “multa sint eiusdem corporis membra, non omnia eidem actui seruiunt, sed sua sunt officia singulorum,” 

Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber I, cap. 4, vol. 1, ed. Webb 1909, 32. 
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deze ordening wordt getornd.85 Daar staat echter wel wat tegenover. En dat is dat het 
‘geheel’, het collectief van alle ‘dingen’, een zorgplicht heeft voor de gezondheid van 
het geheel en voor de individuele leden. Het moet ervoor zorgen dat ieder lichaams-
deel uit de ‘algemene middelen’ datgene krijgt wat het nodig heeft om op de aan hem 
toegewezen plek de daarbij behorende taak naar behoren te kunnen verrichten. Het 
doorslaggevende criterium bij de toewijzing van deze middelen is de notie van ae-
quitas, dat is: rechtvaardigheid, te lezen als de billijkheid die voorwaarde is voor de 
harmonie die is vastgelegd in Gods wet:86

[…] de wet [is] een geschenk van God, een model voor rechtvaardigheid, toetssteen voor 
het recht, afspiegeling van Gods wil, hoeder van het welzijn, [de wet houdt in] eenheid en 
samenhang van volkeren, ze is richtlijn voor plichten, [betekent] uitsluiting en uitbanning 
van de ondeugden, straf voor geweld en elk onrecht.87

Johannes geeft een nadere omschrijving van aequitas:

Rechtvaardigheid, zoals rechtsgeleerden het omschrijven, is de passendheid van de dingen 
die alles naar redelijkheid met elkaar in overeenstemming brengt en die in ongelijke zaken 
gelijk recht verlangt, voor allen onpartijdig, terwijl zij aan eenieder geeft wat het zijne is.88

Het is het fundament van het middeleeuwse rechtsgevoel. Maar hoe mooi, hoe bin-
dend Gods wet dan ook is, het lukt niet veel mensen zo te leven. Dat hebben zij te 
danken aan Eva’s misstap en Adams naïviteit. Die plaatsten hen buiten Gods perfec-
te model, waardoor zij ‘mens’ werden in plaats van een voorbeeld voor mensen. En 
daarom zijn er velen zoals de maag in Johannes’ metaforische lichaam die voor zich-
zelf houden wat ze hadden moeten delen met anderen. Het is een manier van doen 
die kan leiden tot ernstige en vooral besmettelijke ziekten, omdat hiermee het salus 
publicum in gevaar wordt gebracht.89 Er ontstaat dan een kettingreactie die vergelijk-

85   “[…] si singula quaeque locum teneant sortita decenter, si fuerit officiorum non confusio sed distribution,” 
Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber I, cap. 4, vol.1, ed. Webb 1909, 34. 

86   Evans 2012, 85.
87   “Lex donum Dei est, aequitatis forma, norma iustitiae, diuinae uoluntatis imago, salutis custodia, unio et 

consolidatio populorum, regula officiorum, exclusio et exterminatio uitiorum, uiolentiae et totius iniur-
iae pena,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VIII, cap. 17, vol. 2, ed. 
Webb 1909, 345. 

88   “Aequitas, ut iuris periti asserunt rerum conuenientia est, quae cuncta coaequiparat ratione et imparibus 
rebus paria iura desiderat, in omnes aequabilis, tribuens unicuique quod suum est,” Johannes van Salis-
bury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber IV, cap. 2, vol. 1, ed. Webb 1909, 237. Aequitas en 
zijn tegenstelling iniquitas zijn fundamentele begrippen voor inzicht in middeleeuwse noties van orde. 
Het kan gebruikt worden om te spreken over Gods wil en door God gegeven ordening van de schepping 
maar ook op een veel ‘wereldser’ niveau voor de bepaling van de strafmaat bij overtredingen van kloos-
terlingen. Het kan ook dienen als toetssteen in situaties waarin er sprake is van tegengestelde belangen 
en/of van een verstoord evenwicht in de verdeling tussen verschillende ‘lichaamsdelen’. Voor een glo-
baal overzicht van het begrip: Berges 1938, Chroust 1946, Roelker 1946, Laarhoven 1977, Struve 1979, 
Evans 2012, Kaye 2014. 

89   “Cap. I. Quid salus uniuersalis et publica. Est igitur salus publica, quae uniuersos fouet et singulos, inco-
lumitas uitae […],” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber III, cap. 1, vol. 
1 ed. Webb 1909, 171.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   179 10-11-2020   18:09



180 6 de metabolisme-is-koken metafoor

baar is met een besmettelijke ziekte waar uiteindelijk iedereen last van zal krijgen, 
inclusief de vorst. 

De ziektes die de gemeenschap dan kunnen plagen, zijn, net zoals die in het men-
selijk lichaam, vooral ‘verdeelziektes’. Dat wil zeggen: ziektes die veroorzaakt wor-
den doordat het metabolische verwerkings- en verdeelproces niet goed verloopt en 
niet alle lichaamsdelen datgene krijgen wat ze nodig hebben. Meestal is dat het ge-
volg van menselijk handelen. Het gebrek aan discipline is hier de grootste boosdoe-
ner, een gebrek dat vooral veroorzaakt wordt door de zonden van hoogmoed en 
hebzucht.90 Johannes beschrijft hoe een menselijk lichaam dat aan deze ziektes lijdt 
er dan uitziet en beroept zich hierbij op Hippocrates. Het zijn lichamen die, zo zegt 
hij, door het vele eten en drinken (als metaforen voor trots, ijdelheid en hebzucht) 
tot “barstensvolle gevuldheid” zijn opgezwollen. Zózeer zelfs, dat ze “de grens van 
hun zwelvermogen hebben bereikt, een conditie die leidt tot verlammingen of tot 
zeer slechte ziekten”.91 Het kan ook leiden tot een “volle buik die overkookt, over-
geeft, boeren laat en deze in knetterende winden uitblaast”.92 Het is niet al te moei-
lijk je deze ziektes van het lichaam voor te stellen. Maar hoe ziet dat er dan uit in het 
lichaam-dat-de-gemeenschap-is? Waaraan zie je dat dit ziek is, wat zijn de sympto-
men van ziekte? We kunnen dat leren uit de anekdote die hoort bij Livius’ versie van 
de fabel van de opstandige lichaamsdelen. Die anekdote vertelt hoe Menenius Agrip-
pa met deze fabel plebejers kan kalmeren die in opstand zijn gekomen omdat hun 
soldij niet wordt uitbetaald.93 In de middeleeuwse optiek zijn opstandige plebejers 
een ontwijfelbaar teken van de ziekte van het systeem. Het getuigt van een ziek be-
stuur en het opent het perspectief op een wankelende wereldorde. Want hier hebben 
de lichaamsdelen hun door God aangewezen plaats verlaten en de hun toegewezen 
taak verzaakt. Voor dat soort gevaarlijke, de maatschappij ontwrichtende ontwikke-
lingen moet iedere twaalfde-eeuwse vorst/bestuurder, ieder die zich in een machts-
centrum bevindt, zeer beducht zijn geweest. 

En Johannes weet waar hij het over heeft. Want in heel Europa is in de ‘buik’ van 
de twaalfde-eeuwse samenleving voortdurend het ‘gerommel’ van het protest te ho-
ren, het ‘knetteren’ van wapens in burgeroorlogen, van conflicten tussen vorsten on-
derling, tussen vorsten en de paus.94 Maar ook is overal het ‘gerommel’ te horen van 
het al dan niet bevochten ontstaan van zelfstandige boerencollectieven en van andere 

90   […] “superbi et auari, et omnis huiusmodi pestis hominum. […],” Johannes van Salisbury, Policratici sive 
De nugis curialium (…), liber V, cap. 9, vol. 1, ed. Webb 1909, 322. 

91   “Auctor est Hypocrates, crassa et obesa corpora cum crescendi modum impleuerint necessariam esse san-
guinis demptionem ut habeant in quae rursus crescere possint […] plenitudinis distentae satietas in para-
lisim et pessima genera morborum erumpit,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium 
(…), liber VIII, cap. 6, vol. 2, ed. Webb 1909, 255. 

92   “Nichil enim ita obruit animum ut plenus uenter et exestuans et huc illucque se uertens et in ructus uel in 
crepitus uentorum efflatione respirans,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VII, cap. 5, vol. 2, ed. Webb 1909, 257. 

93   Consul van het Romeinse rijk in 503 BC. In een toespraak die Menenius Agrippa tegen de muitende ple-
bejers hield, gebruikte hij deze fabel met effect: ze stopten hun protest. Peil 1985, 8-9. 

94   “concussio populorum, armorum collisio, clades hominum,,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De 
nugis curialium (…), liber VI, cap. 6, vol.2, ed. Webb 1909, 18. 
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groepen die een nieuwe plek zoeken in een samenlevingsstructuur die zichzelf in die 
tijd heeft overleefd.95 In de tijd van Agrippa zijn het de plebejers die je als sympto-
men van een verstoorde orde kunt zien. In Johannes’ tijd zijn het de voeten van het 
lichaam-dat-de-gemeenschap-is.96 Die ‘voeten’, ik parafraseer, zijn zij die de lagere 
functies uitoefenen. Het zijn de boeren: die werken op de akkers, op de weiden, die 
planten kweken en die de bloementuinen verzorgen. Het zijn ook de vele wolwer-
kers en de ambachtslieden die werken met hout, ijzer, brons en de verschillende an-
dere metalen, net als het dienstpersoneel en de vele anderen die op allerlei manieren 
proberen in hun levensbehoeften te voorzien of om hun familiebezit uit te breiden.97 
Het lichaam-dat-de-gemeenschap-is, zo constateert Johannes, heeft (tegenwoordig?) 
“zoveel voeten dat het die van de achtvoetige kreeft overstijgt en zelfs die van de dui-
zendpoot. Ze zijn met zovelen, dat ze niet eens geteld kunnen worden. Geen enkele 
schrijver die zich bezighoudt met de diverse beroepen heeft ze ooit allemaal beschre-
ven, niemand heeft nog de kenmerken van ieder beroep kunnen vastleggen.”98 Maar 
hoe verschillend ze ook mogen zijn, en met hoeveel ze ook mogen zijn, ze hebben 
allemaal één ding gemeen: “ze beschikken niet over het vermogen gezag uit te oefe-
nen, maar profiteren wel van het voordeel dat zij hebben omdat ze deel zijn van het 
lichaam-dat-de-gemeenschap-is (en dat hen dus veiligheid en zekerheid biedt).”99

Hoe groot het gevoel van bedreiging door deze meer dan duizendpotige veelheid 
moet zijn geweest, wordt invoelbaar als Johannes achter deze beschrijving onmid-
dellijk laat volgen dat “hoe groot en gevarieerd deze groep van mensen ook is, alle 
leden ervan moeten te allen tijde binnen de grenzen van de wet blijven [hij bedoelt: 
op hun eigen plek100]. Zij moeten zich daarbij altijd en vóór alles laten leiden door 
het publieke welzijn, de gezondheid van de gemeenschap.”101 In dat licht kunnen we 
dan ook de les lezen die Johannes verbindt aan zijn versie van de fabel van de opstan-
dige lichaamsdelen. Het is een les die hij zó belangrijk vindt, dat hij die opneemt in 

95   Van Bavel 2011, 7 ; Reynolds 1984, 228.
96   “Pedes […] quorum obsequio totius rei publicae membra per terram gradiuntur,” Johannes van Salisbu-

ry, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 20, vol.2, ed. Webb 1909, 58. 
97   “[…] In his quibidem agricolarum ratio uertitur qui a terrae semper adherent siue in sationalibus siue in 

consitiuis siue in pascuis siue in floreis agitentur. His etiam aggregantur multae species lanificii artesque 
mecanicae, quae in ligno ferro ere metallisque uariis consistunt, seruiles quoque obsecundationes et mul-
tiplices uictus adquirendi uitaeque sustentandae aut rem familiarem amplificandi formae […],” Johannes 
van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 20, vol.2, ed. Webb 1909, 58. 

98   “Haec autem tot sunt ut res publica non octipedes cancros sed et centipedes pedum numerositate transcen-
dat, et quibidem prae multitudine numerari non possunt, […] quia tam uariae figurae sunt ut nullus um-
quam officiorum scriptor in singulas species eorum specialia praecepta dederit,’” Johannes van Salisbury, 
Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 21, vol.2, ed. Webb 1909, 59. 

99   “[…] quae nec ad praesidendi pertinent auctoritatem et uniuersitati rei publicae usquequaque profi-
cient,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 20, vol.2, ed. Webb 
1909, 58. 

100  “[…]si singula quaeque locum teneant sortita decenter, si fuerit officiorum non confusio sed distributio-
ne […],” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber I, cap. 4, vol.1, ed. Webb 
1909, 32. 

101  “Verumtamen quod generale est omnibus et singulis procuratur, ut legis scilicet limites non excedant et ad 
publicam utilitatem omnia referantur,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VI, cap. 21, vol.2, ed. Webb 1909, 59. 
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de titel van het hoofdstuk waarin hij de fabel vertelt. Die titel is te mooi om niet in 
zijn geheel weer te geven: 

De ondeugden van machthebbers moeten verdragen worden, omdat bij hen de toekomst 
van de gezondheid van de gemeenschap berust, want zij zijn verdelers van de gezondheid, 
zoals de maag in het lichaam van een levend wezen de voedingsstoffen verdeelt: dit is de 
mening van heer Adrianus.102 

Die onzekerheid over wat er zou kunnen gebeuren als die ‘velen’ niet meer binnen 
de vertrouwde kaders willen blijven, wordt nog duidelijker zichtbaar in de slotpassa-
ge van hoofdstuk IX, “Over hen die de voeten zijn van het lichaam-dat-de-gemeen-
schap-is.” Johannes formuleert hier de vier hoekstenen van het middeleeuwse sociale 
en morele gevoel van orde, gezondheid en evenwicht in een gezonde samenleving. 
Het zijn met recht en reden hoekstenen te noemen: “want als zij het leven van de ge-
meenschap structureren, dan is de gezondheid van de gemeenschap gewaarborgd.”103 
De eerste van deze hoekstenen is, dat “de hogergeplaatste lichaamsdelen met toewij-
ding moeten zorgen voor de lagere, kwetsbare lichaamsdelen en hen moeten voor-
zien van ‘schoenen’, zodat zij beschermd zijn tegen onrecht.” Het lichaam-dat-de-
gemeenschap-is gaat op deze manier goed geschoeid en zal niet gauw ziek worden 
door een beschamende ‘bestuursfout’.104 De tweede hoeksteen is, dat de toewijding 
jegens de hoger geplaatsten door de lager geplaatsten op gelijke wijze (“pari jure”) 
beantwoord wordt, doordat zij met onvoorwaardelijke trouw de opdrachten van 
de hoger geplaatsten uitvoeren. De derde hoeksteen is, dat allen, hoger- én lager ge-
plaatsen, er diep van doodrongen zijn dat het eigenbelang het best gediend is, als het 
belang van anderen voor ogen gehouden wordt als richtlijn voor het handelen. De 
vierde hoeksteen is de eis dat eenieder daarbij moet leven in het besef dat hij in we-
derkerigheid een deel van de ander is, en dat iedere stap en iedere beweging dus ge-
volgen heeft voor het welzijn van de ander. Door deze eis wordt het potentiële be-
langenconflict dat onder deze structurering van de relatie tussen deze twee groepen 
schuilgaat ingekapseld door er een morele kwestie van te maken. Zien we hier mo-
gelijk een getalenteerde spindoctor aan het werk, die de realiteit van de ongelijke 
machtsbalans voor de twee partijen verhult, door die te voorzien van het gouden 
randje van morele verantwoordelijkheid voor elkaar? Nee, het is de taal en de beel-

102   “Vitia potestatum ferenda sunt eo quod in eis auspicial publicae salutis constant; et quod dispensatores 
salutis sunt sicut stomacus in corpore animalis nutritiua dispertit, et hoc ex sententia domini Adriani,” 
Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 24, vol.2, ed. Webb 1909, 
66. Adrianus is Paus Adrianus IV (1154-1159). Hij was de enige Engelse paus uit de geschiedenis en hij 
leefde ca. 1100-1159. 

103   “Tunc autem totius rei publicae salus incolumis praeclaraque erit, si superiora membra se impendant in-
ferioribus et inferiora superioribus pari iure respondeant, ut singula sint quasi aliorum ad inuicem mem-
bra et in eo sibi quisque maxime credat esse consultum in quo aliis utilius nouerit esse prospectum,” Jo-
hannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber VI, cap. 20, vol.2, ed. Webb 1909, 59.

104   “Ea ergo causa instituti sunt magistratus ut a subditis iniuriae propulsentur ipsaque res publica quasi il-
lorum opificio calcietur. Est enim quasi discalciata quando iniuriis exponitur, quo nichil potest ignomi-
niosius esse gerentibus magistratum,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VI, cap. 20, vol.2, ed. Webb 1909, 59.
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denwereld van een samenleving waarin de paradox van ongelijkheid en gelijkheid in 
een samen gedeelde eenheid een geleefde en beleefde, onbetwiste zijnswijze, een ge-
geven is.105 Want zo heeft God, de grote Ordeschepper, de wereld geschapen.

6.3.6 “Venter deuorat et consumit”: ‘verdelen’ als politieke basisvaardigheid

Uit de rol die de maag in de lichaamsmetafoor en in de fabel heeft, kunnen we leren 
dat ‘verdelen’ een kunst is die iedere bestuurder en vooral de vorst goed moet ver-
staan. Het hangt immers af van de manier waarop vooral hij de verzamel- en ver-
deelprocessen van het metabolische systeem van het lichaam-dat-de-gemeenschap-is 
in de hand heeft of naar zijn hand kan zetten. Hij is immers de hoeder van het alge-
meen welzijn en de dienstknecht van de rechtvaardigheid. Zijn staf en scepter zal hij 
met wijsheid en evenwichtigheid moeten gebruiken om zo de onregelmatigheden en 
afwijkingen van het verstoorde evenwicht terug te brengen naar wat het juiste even-
wicht is tussen pariter en impariter, tussen dat wat ongelijk en gelijk is en dat ook 
hoort te zijn.106 Maar hoe doet hij dat, hoe bereikt hij dan dat juiste evenwicht en van 
wat precies? Als de vorst is als de maag en de ingewanden, dan zou hij de dezelfde 
werkwijze moeten volgen. In de fabel over de opstandige lichaamsdelen in de inter-
pretatie van Johannes, zoals hij die gebruikt bij het thema tirannie, slokt de maag al 
voedsel op en verteert het: “venter devorat et consumit.”107 Als je de negatieve lading 
weghaalt die Johannes er hier aan toegevoegd heeft en een neutraal synoniem zoekt, 
dan is dat digerere. Het woord maakt deel uit van een groep woorden met als stam 
diger- (digero, digessi, digestum met als synoniemen dispono, distribuo, divido, dis-
penso, ordino, compono). Ze beschrijven bewegingen als verdelen, klein maken, reor-
ganiseren, splitsen, uit elkaar halen, mengen, bij elkaar voegen. Maar, vraag je je dan 
af, wat wordt er precies uit elkaar gehaald en weer samengevoegd, en waaruit bestaat 
dan die nieuwe combinatie van elementen? De frequentielijst met vloeibaarheids-
woorden uit het onderzoek naar de effecten van een bad uit het Regimen sanitatis, 
toegepast op de Policraticus, geeft daarvan een beeld. Een beeld dat des te duidelijker 
wordt als je de resultaten daarvan legt naast de dezelfde lijst van de Sermones super 
Cantica canticorum:

105   Evans 2012, 86. 
106   “Publicae ergo utilitatis minister et aequitatis seruus est princeps, […], quod omnium iniurias et dampna 

sed et criminomnia aequitate media punit. Virga quoque eius et baculus, adhibita moderatione sapien-
tiae, contractus omnium et errores ad uiam reducit aequitatis […],”Johannes van Salisbury, Policratici 
sive De nugis curialium (…), liber IV, cap 2, vol.1, ed. Webb 1909, 238. 

107   “[…] uenter […] deuorat et consumit,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), 
liber VI, cap. 24, vol.2, ed. Webb 1909, 71-72.
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Het valt meteen op hoe groot het verschil tussen beide teksten is, een verschil dat 
laat zien hoe anders de prioriteiten van beide auteurs liggen. Is het in de Sermones 
super Cantica canticorum slechts één enkele woordgroep die het meest wordt ge-
bruikt, namelik vervluchtigen, in Policraticus zijn dat er twee: vervloeibaren en ver-
dichten. Het zijn woorden die gaan over vloeibaar, beweeglijk worden en die van de 
tegenovergestelde beweging: verdichten, compact en star worden. Ze staan voor de 
twee basiselementen vuur (warmte, vloeien) en aarde (koude en stollen) die in Gods 
scheppingsplan onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en die altijd met elkaar in 
evenwicht moeten zijn.108 Wordt hun verhouing verstoord, dan ontstaat ontregeling, 
met als gevolg wanorde. Leidt dat in het fysieke lichaam uiteindelijk tot de dood, in 
het lichaam-dat-de gemeenschap-is betekent dat verlies van zijn samenhang en uit-
eindelijk de desintegratie van de gemeenschap. Immers:

Alle vloeistoffen die van nature in een lichaam zijn, moeten omvat worden door vaten die 
speciaal voor dat doel ontworpen zijn: zij zouden daar anders op een ongeorganiseerde 
manier uitstromen; ze zouden dan het lichaam beschadigen en daarin gaan rotten. Dat 
komt, omdat ze niet binnen de daartoe geëigende grenzen zijn gebleven.109 

In de Policraticus hebben deze twee woordgroepen, het vervloeibaren en het vast 
worden, een prominente plek. Ze leggen het spanningsveld bloot van het middel-
eeuwse sociale en politieke denken en handelen. Dat heeft immers als opdracht de 

108   “[…] Deus iecit duo prima mundani corporis fundamenta ignem et terram et eis concordi proportione 
media sociata insolubili uinculo interiecit […],” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curia-
lium (…), liber VII, cap. 5, vol.2, ed. Webb 1909, 109.

109   “[…] omnes humiditates quae sunt in corporibus naturaliter, oportet contineri in vasis ad hoc praepa-
ratis: quia aliter effunderentur inordinate et laederent corpora et putrescerent eo quod proprio termino 
non terminantur,”Albertus Magnus, De animalibus III, 149. editie; Albertus Magnus, On Animals III, 
149, ed. Kitchell e.a. 1999. De vertaling is van mijn hand.

Grafiek 6 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid. Policraticus, 180.000 woorden.
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harmonie, het evenwicht, dat is: de juiste verhouding tussen beweging en stabiliteit 
in het corpus rei publicae, te bewaken en, indien dit is verstoord, te herstellen. Die 
verstoring kan ontstaan als zich, net als in het fysieke lichaam, situaties voordoen van 
‘te veel’ of ‘te weinig’ van de juiste ‘humoren’ in verhouding tot de constitutie van dit 
lichaam. Ziektebeelden die daar het gevolg van zijn, worden dikwijls in de Policra-
ticus beschreven. Met dat in het achterhoofd is de angst van Johannes voor die meer 
dan duizendpotige bedreiging, voor die velen die niet meer willen blijven binnen “de 
vaten die daar speciaal voor zijn ontworpen” goed te begrijpen.

Grafiek 7 Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid en vastheid, Sermones cantica canticorum, 
18.000 woorden. Ter vergelijking de grafiek van Regimen:

Fluctueren tussen vloeistoffelijkheid. Regimen sanitatis, 80.000 woorden.
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De aangewezen strategie tot herstel in een dergelijk situatie is temperare. Tempe-
rare staat voor ‘middelen’, dat is: tot het ‘juiste midden’, temperatus, tot de ‘juiste’ 
verhoudingen, tot evenwicht zien te komen. Dat doe je, zoals de maag dat doet, door 
‘ingrediënten’ te combineren, te (ver-) mengen, door te verzachten of juist harder te 
maken, door te geven of te (ont-) nemen. Is het fysieke lichaam in de problemen, dan 
neemt de geneesheer, de medicus physiologicus, maatregelen. Is het echter de gezond-
heid van het corpus rei publicae dat in gevaar is, dan is het de taak van de medicus rei 
publicae, de vorst, de heer, het hoofd van de gemeenschap, om genezende maatrege-
len te nemen.110 In de geneeskunde zien we dat ‘middelen’, dat tot evenwicht bren-
gen, terug in het toedienen van genees- en/of voedingsmiddelen, het ontnemen in het 
aderlaten, purgeren, in het voorschrijven van een leefregiem (dieta), of, als het echt 
niet anders kan, chirurgisch ingrijpen, bijvoorbeeld door het verwijderen van een 
ziek lichaamsdeel.111 In het Regimen sanitatis zijn daar vele voorbeelden van te vin-
den. Voor de medicus rei publicae van het lichaam-dat-de-gemeenschap-is, kan dat 
middelen vorm krijgen door het in de juiste verhoudingen vermengen, herverdelen 
van belangen/middelen/macht; door het geven van giften, posities, rechten, door het 
organiseren van optochten en spelen; door te ontnemen zoals door belastingen, het 
confisqueren van bezittingen, door verbanning en in uitzonderlijke gevallen, als er 
niets meer helpt, te ‘amputeren’, dat is het ontnemen van het leven: de doodstraf.112 
En daar waar voor de geneesheer het evenwicht in de kwaliteiten warmte, koude, 
vocht en lucht, iemands complexio, de toetssteen voor zijn handelen is, is dat voor de 
vorst de aequitas. Van zowel de fysieke geneesheer als van de medicus rei publicae 
wordt daarbij verwacht dat hij zijn patiënt benadert met wijsheid, geduld, zachtheid, 
mededogen en zelfbeheersing, maar ook dat hij doortastend en met stevige hand op-
treedt als de gezondheid van het lichaam ernstig wordt bedreigd en andere middelen 
hebben gefaald.

Dit ‘middelen’ is niet alleen de voorkeursstrategie van politici en geneesheren, 
maar van eenieder die betrokken is bij de instandhouding of het herstel van de ge-
zondheid, de vrede, van het lichaam-dat-de-gemeenschap-is. In alle situaties en op 
alle niveaus van de middeleeuwse samenleving, daar waar tegenstrijdige belangen de 
harmonie, de gezondheid van het lichaam, dreigen te verstoren, wordt ‘middelen’, 
het zoeken van een compromis en het zorgen naar genoegdoening voor de geleden 

110   “publica est que rei publice curam suscipiens, cunctorum saluti sue prouidentie sollertia, et iustitie libra, 
et fortitudinis stabilitate, et temperantie patientia medetur. solitaria igitur conuenit singularibus, priua-
ta patribus familias, politica rectoribus urbium,” Hugo de Sancto Victore – Didascalicon de studio le-
gendi lib.: 2, pag.: 38, linea: 11, Brepols Library of Latin Texts Series A, geraadpleegd 17-3-2019. 

111   Het is jammer dat in veel publicaties het woord dieta vertaald wordt met ‘dieet’: eten en drinken, Sho-
gimen 2008, 91. Dieta betekent echter ‘leefwijze’, waarbij het gehele lichaam en alles was daar in- of 
uitkomt, gereguleerd wordt door een ‘regiem’ van eten, drinken, slapen, rust, beweging en de regule-
ring van de effecten van de omgeving, dat alles om de verstoorde ‘kookprocessen’ in het lichaam weer 
te herstellen.

112   “[…] et potestas cum inferiorum uitia mansueta manu curare non sufficit, penarum acrimoniam dolens 
recte uulneribus infundit, et pia crudelitate seuit in malos, dum bonorum incolumitas procuratur. Sed 
quis sine dolore proprii corporis membra ualuit amputare?” Johannes van Salisbury, Policratici sive De 
nugis curialium (…), liber IV, cap. 8, vol. 1, ed. Webb 1909, 262. 
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schade, als eerste strategie ingezet, wordt het juiste midden gezocht tussen het zachte 
van het mededogen en de strengheid van het recht.113 Het middelen, het streven naar 
consensus, dat is: het juiste midden zoeken bij (potentiële) conflicten en spanningen, 
grote en kleine, zit in de genen van de middeleeuwse gemeenschap.114

Tussenspel

Ik begon dit boek met de stelling dat het middeleeuwse openbare badhuis in de stad 
een schouwtoneel is voor middeleeuwse noties van vuil en schoon. Ik accepteerde 
daarbij het idee van Mary Douglas dat “vuil iets is wat dáár is waar het niet behoort 
te zijn”, waarmee het de orde, het evenwicht verstoort. Dat leidt tot wanorde met 
in haar voetspoor chaos, dat is: ondergang, de dood. Het is een wetmatigheid die, in 
ieder geval in het middeleeuwse denken en voelen, opgaat voor ieder ‘lichaam’, of 
dat nu van materiële of immateriële aard is. Volgens dit antropologische paradigma 
kent iedere cultuur en iedere periode noties van vuil en schoon, en dus ook van orde 
en wanorde. Daaromheen ontwikkelt zich in de loop van de tijd een materiële infra-
structuur en een stelsel van geboden en verboden, van rituelen en andere handelings-
repertoires. Ze zijn bedoeld om “dat wat is dáár waar niet het behoort te zijn” terug 
te leiden naar de oorspronkelijke positie ervan in de natuurlijke orde van de dingen, 
of die dingen nu van biologisch-medische, sociaaleconomische, religieuze of meta-
fysische aard zijn. De ‘orde’ wordt zo hersteld en alles kan weer functioneren zoals 
het oorspronkelijk bedoeld was. 

Ook heb ik laten zien hoe middeleeuwse mensen veranderingen in condities van 
orde en wanorde, van gezondheid en ziekte beschrijven, verklaren, en er beeld, zin 
en betekenis aan geven met behulp van de metabolisme-is-koken metafoor. Ik deed 
dat door middeleeuwse verwachtingen van de effecten van het nemen/geven een bad 
in kaart te brengen door de analyse van de taal van de badvoorschriften in het Regi-
men Sanitatis (1334) van Magninus Mediolanensis en de Nederlandse vertaling er-
van, Tregement der Ghesontheyt (1514). Deze analyse maakte de metabolisme-is-
koken metafoor zichtbaar. Het is een metafoor met een lange en kleurrijke historie 
die teruggaat tot de Griekse geneesheer Hippocrates, omdat hij, voor zover we we-
ten, de eerste was die het beeld en de technologie van het ‘koken’ gebruikte om ver-
anderingsprocessen in het menselijk lichaam en alle andere organismen te visualise-
ren en te verklaren.

De metabolisme-is-koken metafoor is vooral een proces-metafoor, die de veran-
deringen in organismen vanaf hun begin tot aan hun einde beschrijft als een proces 
dat stapsgewijs de opgenomen ‘voeding’ ontdoet van voor de gezondheid schadelijke 
onzuiverheden en zo de orde in het lichaam herstelt. Dat gebeurt door het voedsel te 

113   “[…] moderatione iustitiae et clementiae principis, quae debent in eo ad utilitatem rei publicae con-
temperari,” Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber IV, cap. 8, vol.1, ed. 
Webb 1909, 262. 

114   Reynolds 1984, 45.
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‘koken’ met behulp van de warmte die het organisme bij zijn ontstaan heeft meege-
kregen. Dat koken is het voedsel langzaam en stapsgewijs au-bain-marie verwarmen, 
er gedoseerd vocht aan toe te voegen, het goed te roeren, daarna te filteren, de afval-
resten te verwijderen en dat een aantal malen te herhalen tot er een zuivere vloeistof 
ontstaat met een zeer hoge voedingswaarde. De lichaamsorganen en ook het lichaam 
zelf functioneren hier als een serie gekoppelde ‘kookpotten’, destillatievaten, of au-
bain-marie pannen, die ieder een eigen fase in het proces voor hun rekening nemen. 

Dit fasegewijze doorlopen van het ‘kook’-proces kun je zien als een beeldverhaal 
met een begin en een min of meer voorgeschreven verloop als plot, dat eindigt bij 
de ontknoping van het verhaal. Het is in de middeleeuwen een beeldverhaal dat ge-
baseerd is op dat ene Grote Verhaal over het ontstaan van de schepping als levend 
organisme, een verhaal dat voortvloeit uit de dynamiek van het universele en onont-
koombare spanningsveld tussen orde en wanorde, vuil en schoon, en gezondheid en 
ziekte. Het is een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de geschapen 
wereld die dient als schouwtoneel en speelvloer. In dit verhaal is de mens de prota-
gonist, en wel een die voortdurend van rol wisselt, en God en zijn engelen zijn er het 
publiek. De metabolisme-is-koken metafoor levert het script, de enscenering, de per-
sonages en de taal en beeldtaal waarmee het verhaal wordt verteld.

Dit is niet de wereld als schouwtoneel van het menselijk gedrag van de klassie-
ke auteurs, of van de auteurs uit de vroegchristelijke periode. Het is de wereld als 
schouwtoneel van Johannes van Salisbury, die de kennis van het theater en de inter-
pretatie daarvan die hij bij deze auteurs gevonden heeft samenvoegt en zo een nieu-
we metafoor construeert. Hij verschaft zichzelf hiermee een instrument waarmee hij 
ongezouten en soms met regelrecht venijn het gedrag van zijn medemens van com-
mentaar kan voorzien. Zijn metafoor, die nog vele eeuwen in gebruik zal blijven, 
beschrijft de wereld als een schouwtoneel waarop de mens zijn leven leeft als trage-
die en/of komedie, daarbij gadegeslagen door God en de engelen.115 Het is een me-
tafoor met een reikwijdte en rijkdom waar Johannes zelf van onder de indruk is. Dat 
zien we als hij constateert hoe onbeschrijfelijk, verbazingwekkend en wonderbaarlijk 
veel overeenkomsten er zijn tussen de wereld en het toneel. Want, zo zegt hij, hier op 
een speelvlak dat de hele wereld beslaat (en waar ook het badhuis deel van uitmaakt), 
wordt zonder ophouden en in ontelbare varianten de tragedie, of zo je wilt de kome-
die die het leven is, gespeeld.116 De reikwijdte, de diepte en de gebruiksmogelijkhe-
den van deze metafoor zijn zo groot, omdat Johannes het hiermee mogelijk maakt de 
wereld te zien en te ervaren, en er zin en betekenis aan te geven als een alles, ook de 
geschiedenis en de toekomst omvattende performatieve ruimte. Hierin ziet de mens 
zichzelf en de anderen als performers en sociale verhoudingen als het resultaat van 
iemands kennis en vaardigheden in de ‘toneelspeelkunst.’117 Het script dat hier bin-

115   Drumble 1998, 72:2, 371.
116   “Huius itaque tam immensae tam mirabilis et inenarrabilis tragediae uel comediae theatrum quo per-

agi possit, ei mirabiliter coaequatur. Tanta est area eius quantus et orbis,” Johannes van Salisbury, Poli-
cratici sive De nugis curialium (…), liber III, cap. 8, vol.1, ed. Webb 1909, 194. 

117   McGavin 2007, 15.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   188 10-11-2020   18:09



tussenspel 189

dend van toepassing is, is dat van de metabolisme-is-koken metafoor, die immers alle 
organische veranderingen aanstuurt. Ze schrijft voor dat de spelers op dit schouw-
toneel de confrontatie zullen aangaan met het risico van een verstoord evenwicht, en 
dat zij in het spel demonstreren hoe ze hun fysieke, psychosociale, mentale en morele 
evenwicht weer terugwinnen, om het daarna keer op keer weer te verliezen.118 Het 
is dit spel met de badhuisbezoekers en het badhuispersoneel als acteurs en regisseurs 
waarom het openbare badhuis in de stad zo geschikt is als speelvloer en schouwto-
neel. De overgeleverde badhuisteksten en -afbeeldingen geven daarvan een fragmen-
tarisch maar fascinerend beeld.

118   Schechner als hij Eugenio Barba (1965) citeert, Schechner 1988, xviii. 
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7 ‘Omwille van het gemeyn oirbaer’: een 
middeleeuwse opvoering die zowel trage-
die, moraliteit als klucht is

7.1 Inleiding

De cynische blik van Johannes van Salisbury op het ‘spel’ van zijn medemens is 
niet die van Bernard van Clairvaux. Voor hem is datzelfde spel veel meer een “lu-
dus iucundus, honestus, gravis, spectabilis”, een vrolijk, eerzaam en ernstig spel waar 
de hemelse toeschouwers met genoegen naar kijken.1 Zo beschrijft hij tenminste het 
doen en laten van de mens, als die zich met al zijn zwakheden, sterke en ontroerende 
en soms lachwekkende kanten staande probeert te houden in de wisselvalligheden 
van het leven.2 In deze beeldende beschrijving van het menselijk doen en laten visu-
aliseert Bernard de relatie tussen God en de engelen enerzijds en de mens anderzijds 
als die van toeschouwers en spelers op een schouwtoneel, waarin de spelers hun spel 
opvoeren voor het oog van een hooggeëerd en hoger gezeten publiek. Maar Pseudo-
Dionysius heeft al een aantal eeuwen eerder laten zien dat het hier niet alleen gaat om 
een wereldbeeld waarin er van boven naar beneden gekeken wordt.3 Het omgekeerde 
is ook het geval, namelijk als de mens omhoogkijkt naar de hemel, naar het schouw-
spel dat zich daar, boven hem, in de hemelsferen afspeelt. Hij staat daarbij dan als 
het ware onderaan een ladder en kijkt omhoog, naar de bovenste trede, die hij niet 
kan zien door het oogverblindende licht van God die zich daarboven bevindt.4 Het 
is het “looking up”, zoals Lewis het noemt, dat tegelijkertijd een “looking in” is. De 

1  Bernard van Clairvaux in een brief aan Oger, een van zijn abten, als deze heeft laten weten zijn functie 
neer te willen leggen, Bernardus Claraevallensis, Sämtliche werke, Bd. 2 (ed. Winkler 1992), 702, brief 87. 

2  “[…] ioculatorum, et saltatorum, qui, capite misso deorsum pedibusque sursum erectis, praeter humanum 
usum stant manibus vel incedunt, et sic in se omnium oculos defigunt […]”, “[…] jongleurs en evenwichts-
kunstenaars, die met hun hoofd naar beneden en hun voeten naar boven en die, zoals gewone mensen dat 
van nature niet doen, op hun handen staan en lopen en die zo alle ogen op zich weten te richten” Bernar-
dus Claraevallensis, Sämtliche werke, Bd. 2 (ed. Winkler 1992), 702, brief 87. 

3  Pseudo-Dionysius is een vijfde eeuwse neo-platonistische christelijke theoloog die ook wel Dionysius de 
Aeropagiet wordt genoemd.

4  Lewis 1994, 70-75. In het middeleeuwse wereldbeeld bestaat de schepping uit een aantal elkaar omvat-
tende en ronddraaiende sferen, die ieder een eigen planeet hebben. De aarde was daarvan de laagste of de 
diepste. Daarboven de maan en daarboven stapsgewijs de andere sferen, die bevolkt werden door engelen 
en demonen. Ze werden in beweging gehouden door God, die daarboven zetelt, daar waar het volledig 
stil en zonder beweging is. Dat wordt het Primum Mobile genoemd. Zie hiervoor Lewis 1994, 113 ff.; zie 
ook: Vanderjagt 1994, 145-165. Voor de bewoners van de kosmos zie Lewis 1994 en ook Van der Eerden 
1994, 117-143. 
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aardse toeschouwer ziet namelijk niet alleen de briljante en kleurrijke, steeds bewe-
gende schittering van het schouwtoneel dat de perfect gevarieerde ordening van de 
sferen, van het universum is, maar hij kijkt er ook “in” en treedt er daarmee ook bin-
nen. Hierdoor wordt hij niet alleen toeschouwer, maar ook medespeler/deelnemer 
op het schouwtoneel van het feest van muziek en licht dat de onuitputtelijke liefde 
van God daar tentoonspreidt.5 

Maar God is niet de enige in deze schepping die naar beneden kijkt, naar het 
schouwspel dat zich onder hem afspeelt. Ook de mens kan van een hogere positie 
naar iets beneden hem kijken. Daar ziet hij echter niet de vreugde en het geluk van 
de engelen en zielen die, badend in licht en muziek, hun tijd doorbrengen in de na-
bijheid van God, maar ziet hij iets heel anders. Hij ziet het schouwtoneel van de ver-
doemde zielen in de hel, het vagevuur, de gapende muil van Leviathan, hij ziet een 
schouwspel dat zich in het binnenste van de aarde onder zijn voeten afspeelt. Daar 
wordt niet gebaad in vreugde en liefde en in de harmonieuze klanken van muziek, 
maar in de straffende en tegelijkertijd reinigende kwelling van het vloeibare vuur, 
van de kokende olie, van het stromende bloed en tranen, van het zweet en van het 
luide gekrijs van de door pijn gekwelde zielen. Ook dit universum bestaat uit sfe-
ren, schouwtonelen waarop iedere ziel de martelingen moet ondergaan die op zijn 
zonden zijn afgestemd. Zo beschreef Dante tenminste de hel in de Divina Comedia. 
Het bestaan van dit barre, onderaardse universum is voor veel middeleeuwers een 
levende realiteit. Want komt er niet regelmatig op allerlei plaatsen op de aarde vuur 
en kokend water omhoog? En hoe komen al die warme minerale bronnen dan aan 
hun warmte, als zich niet diep in de aarde een groot vuur bevindt dat al dat water 
verwarmt? 

De middeleeuwse materiële en immateriële belevingswereld is er een van schouw-
spelen, van kijken en zien, van bekeken en gezien worden. Het is een wereld van 
voorgeschreven en betekenisvolle gebaren en bewegingen, van tentoonstellen en 
tentoongesteld worden.6 Het zijn schouwspelen, ernstig en vrolijk, eerzaam en leer-
zaam, waar eenieder voortdurend tussen de coulissen verdwijnt, weer opkomt en 
daarbij steeds de wisselende rollen speelt die onderdeel zijn van zijn bestaan en le-
vensloop. Het zijn schouwspelen waarvoor de hemelse sferen, de wereld en ook de 
onderaardse wereld van de hel een speelvloer zijn. Het is een speelvloer waarop alles 
en iedereen, ook de engelen (en zeker Lucifer, de engel die naar beneden viel en zo in 
de hel terechtkwam), een eigen rol en functie heeft. Samen houden ze onder het toe-
ziend oog van God, de Onbewogen Beweger, als auteur en regisseur de schepping in 
beweging en spelen ze, gewild of ongewild, van harte of met tegenzin, in dankbaar-
heid of in wrok, de rollen die Hij voor hen heeft uitgeschreven. 

5   Lewis 1994, 99. 
6   Enders 1992.
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7.2 De mens een speler, het leven een toneelstuk en de wereld klucht én drama

De mundana comedia, uel tragedia. Dat is de titel van hoofdstuk 8 in Boek III van de 
Policraticus. 7 Het wordt in de hoofdstukken 4-7 voorafgegaan door een venijnige en 
genadeloze beschrijving van vleiers en hun strategieën, een mensensoort die volgens 
Johannes koste wat het kost vermeden moet worden. Vleiers, dat zijn zij die onder 
het mom van vriendschap alleen maar uit zijn op hun eigen gewin. Het zijn de staart-
kwispelaars, de pluimstrijkers en de loftuitende slijmers, die met zóveel overgave het 
verkleedkostuum van hun gekozen rol dragen, dat ze niet in staat zijn dat weer uit 
te trekken als de omstandigheden daarom vragen. Uiteindelijk komen ze dan jam-
merlijk aan hun eind. En dát is wat van het leven zowel een komedie als een trage-
die maakt, waar Vrouwe Fortuna dan ook nog wel eens haar eigen onvoorspelbare 
draai aan wil geven.8 Johannes’ beschrijving doet je denken aan een afbeelding van 
een middeleeuwse markt of festival, waarop allerlei zotten, jongleurs en bizar uitge-
doste figuren te zien zijn, al dan niet met belletjesmutsen op, naast de tandentrekkers, 
de goochelaars, de ‘geneesheren’ en de medicijnverkopers.9 Soms staan of lopen ze 
gewoon tussen het bezoekersvolk door, soms vertonen ze hun kunsten op de even-
wichtsbalk, hoog boven het publiek, soms staan ze op een plankier of verhoog met 
een gordijn erachter, ernaast of ervoor. En overal halen ze allerlei capriolen uit om, 
hoe dan ook, de aandacht van de toeschouwers te trekken, ze te amuseren, te ont-
roeren, af te leiden van de trucs die ze uithalen, of om de slechte kwaliteit te verhul-
len van de waar die ze verkopen.10 Als de markt, het feest of de voorstelling voorbij 
is, het plankier opgevouwen, de lampen gedoofd en de toeschouwers naar huis zijn, 
vergeten ze dat de voorstelling voorbij is, dat het tijd is hun verkleedkostuum uit te 
trekken omdat het gewone leven weer is begonnen. Het cynische van het spel op dit 
schouwtoneel is dat iedereen het speelt als het zo uitkomt, dat iedereen soms een 
staartkwispelaar, een pluimstrijker of een zoetgevooisde slijmbal is, die met giften, 
complimenten, verleende diensten en geschenken de gunsten van een ander voor zich 
probeert te winnen.11 Het zijn rollen die we op ons nemen zonder ons af te vragen 
waarom we dat doen en zonder dat we ons realiseren verantwoordelijk te zijn voor 
de gevolgen van onze keuze.12 

Wat had Johannes voor ogen, toen hij in zijn metafoor het woord theatrum ge-
bruikte en dat plaatste in de mundus, een woord dat zowel de concrete wereld als de 
samenleving/iedereen/allen/velen kan betekenen? Het was in ieder geval niet het the-
ater zoals wij dat nu kennen als een speciaal voor de theaterkunst ontworpen gebouw 

7   Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber III, cap. 8, vol.1, ed. Webb 1909, 
190. 

8   “Si fortuna uolet (inquit), fiet de rethore consul si uolet haec eadem, fiet de consule rethor.” Johannes van 
Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), liber III, cap. 8, vol.1, ed. Webb 1909, 192. 

9   Katritzky 2001, 15-2, 121-153.
10   Symes 2007, 3; Hummelen 1989, 1-45.
11   “adulator, assentator, et palpo” […]. Johannes van Salisbury, Policratici sive De nugis curialium (…), li-

ber III, cap. 4, vol.1, ed. Webb 1909, 177. 
12   Drumble 1998, 72:2, 368. 
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met een speelvlak, een proscenium waarop het spel zich afspeelt. Daarvoor, in een 
halfrond trapezium, rijen zitplaatsen voor het publiek dat, om de voorstelling te kun-
nen zien, voor de toegang heeft betaald. Wat was het dan wel? Het Latijnse woord 
theatrum is afkomstig van het Griekse theatron, dat ‘plaats om te kijken’ betekent. 
En hoewel het woord door middeleeuwse auteurs van zeer verschillende signatuur in 
verschillende betekenissen wordt gebruikt, heeft het dat publieke kenmerk van een 
‘openbare plaats om te kijken/zien’ en dus ook van ‘openbare plaats om bekeken/ge-
zien te worden/te laten zien’ altijd behouden. Dat is tenminste de conclusie die Mary 
Marshall trekt na haar onderzoek naar het voorkomen en het gebruik van de woor-
den theatrum, spectacula en scena in een groot aantal woordenboeken en glossaria uit 
de periode van de elfde tot de dertiende eeuw.13 Theatrum is, in ieder geval in de pe-
riode die zij onderzocht heeft, de aanduiding van een openbare ruimte waarin van al-
les te beleven, te zien, te horen en te doen valt, en waarin je dat wat je aan anderen te 
vertellen/te laten zien hebt, kunt presenteren.14 Vandaar dan ook de verbinding van 
theatrum met spectaculum, ‘dat wat er te zien is’, en met scena, dat een veelheid van 
betekenissen heeft, die echter allemaal gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke Griekse 
betekenis van schaduw, beschutte plek van waar je kunt laten zien/horen wat je te bie-
den hebt en waar je bijna altijd zeker kunt zijn van een publiek.15 (afb. 70).

7.3 De publieke ruimte een schouwtoneel

De middeleeuwse stad als locus publicus is één groot spectaculum voor iedereen die 
zich er bevindt. Het is een openbare speelvloer voor een grote variatie van spelen 
en spelvormen die een welhaast caleidoscopische belevingsruimte vormt: kleurrijk, 
klankrijk, geurrijk. Het is een bonte verzameling van voortdurend wisselende ‘verto-
ningen’, van performances, van individuen en van groepen, waar je al dan niet expres 
of anders wel per ongeluk toeschouwer of deelnemer bij bent, en die van de stad één 
groot en dynamisch theatrum maken, één groot plankiertoneel met voortdurende 
wisselingen van scènes, van personages en karakters die komen en gaan, en van even-
zovele scripts.16 Wat is, in het forum publicum dat de stad is, de plaats en functie van 
het openbare badhuis en van alles wat zich daarin en daar omheen afspeelt? Dat is 
wat documentaire bronnen benoemen als het algemeen welzijn, het gemeyn oirbaer 

13   Voor deze paragraaf heb ik vooral gebruik gemaakt van Marshall 1950a, 1-39 en Marshall1950b, 366-
389. Het is niet doenlijk een overzicht te geven van alle door haar gebruikte naslagwerken en ik kan 
daarom hier niet meer doen dan een kleine selectie te geven van de bekendste auteurs. Ik geef ze in de 
volgorde waarin ze bij Marshall voor het eerst genoemd worden: Papias, Hugotio, Brito, Isidorus van 
Sevilla, Hrabanus Maurus, Heinrici Summarium, Nicholas Trevet, Vincentius van Beauvais, Johannes 
Melber, Geoffrey de Engelsman. 

14   Ik zal in de rest van deze paragraaf het woord theatrum gebruiken voor de openbare ruimte en ‘theater’ 
voor een van de openbare ruimte afgescheiden ruimte die speciaal gereserveerd en ingericht is voor het 
geven van representaties zoals de toneelkunst.

15   McGavin 2007, 16. 
16   Symes 2007, 2-3; 133.
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van de stad, een notie die het fundament is van de identiteit en het politiek-morele 
bewustzijn van de stad, haar bestuur en haar burgers. Heeft een stad een gezond ge-
meyn oirbaer, dan is ze ook welvarend in economisch en moreel opzicht en heeft ze 
gezonde, welvarende en moreel hoogstaande burgers. Publieke voorzieningen, zo-
als de molen, het badhuis, de herberg, de visvijvers, de markt en ook de stadsmuren 
en dergelijke, dragen daartoe bij. Dat is, omdat ze ervoor zorgen dat alle randvoor-
waarden voor een goed, gezond en veilig leven voor de burgers aanwezig zijn. In dit 
rijtje voorzieningen heeft het openbare badhuis een bijzondere positie, hoewel ik de 
bronnen in directe zin over die bijzondere positie ten opzichte van de andere publie-
ke voorzieningen nooit heb horen spreken.17 Die positie heeft het badhuis, omdat het 
meer dan de andere publieke voorzieningen de gelegenheid biedt om de ambivalen-
ties, de spanning, het verdriet, de pijn, de verlangens en de vreugde die het leven in 
de dynamiek tussen vuil en schoon met zich meebrengt, te visualiseren, te verwoor-
den, ze zo zin, betekenis en inhoud te geven en communicabel te maken en er ver-
volgens ook naar te handelen. Dat is echter niet de enige reden waarom het badhuis 
een bijzondere positie heeft. Het komt ook, doordat het verblijf in het badhuis een 
zeer lichamelijke, zintuigelijke ervaring is waaraan je je, als je eenmaal binnen bent, 
niet kunt onttrekken – en al helemaal niet als je dit ervaart tegen de achtergrond van 
de metabolisme-is-koken metafoor. Je moet de badroutine immers helemaal vanaf 
het begin tot het eind afmaken en je kunt noch mag tussentijds het badhuis verlaten 
zonder je gezondheid in gevaar te brengen. 

17   Isenmann 2003, 107-148.

Afb. 70 Boerenkermis met de opvoering van de klucht Een cluyte van Plaeyerwater. Peeter 
Baltens, (ca. 1570). Amsterdam, Rijksmuseum, objectnummer: SK-A-2554.
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Wat zeker ook bijdraagt aan die bijzondere positie is, dat het badhuis een broed-
plaats is voor besmettingen van allerlei aard door het lang verblijf van de baders in 
de kleine, warme en bedompte ruimte waarin veel mensen dicht bij elkaar zitten. Het 
zijn besmettingen die niet alleen door biologische ziektekiemen veroorzaakt wor-
den, maar ook door de zeker niet minder gevaarlijke immateriële besmettingen zo-
als die ontstaan door roddel en achterklap (in de middeleeuwen gezien als misdrijf 
tegen de samenleving), of door het verspreiden van berichten over politieke ontwik-
kelingen, in en buiten de stad.18 Een satirisch vlugschrift over de politieke situatie uit 
het begin van de zeventiende eeuw laat zien hoe gewoon en vanzelfsprekend ‘bad’-
gesprekken in een badhuis zijn, en hoe voor de hand liggend daarbij de politieke si-
tuatie als gespreksonderwerp dan geweest zal zijn. (afb. 71).

Op deze prent zien we een badhuis in vol bedrijf, waarin een aantal baders tegen-
over elkaar op banken zit terwijl ze door de badhuisbaas, de badknecht en de bar-
bier de verschillende behandelingen krijgen toegediend die doorgaans in een badhuis 
worden uitgevoerd, zoals het koppen zetten, krawen en het haar wassen met loog. 
Terwijl het personeel zijn werk doet, hebben de badgasten met elkaar een “lustiges 
badgespreg”. Hierin bespreken ze de gevolgen die ieder van hen ondervindt van de 
troepen die in het kader van de Dertigjarige Oorlog door hun dorpen en steden trek-
ken. Dat kost veel geld en graaf Ernst van Mansfeld19, onder wiens bevel de troepen 
staan, dwingt de bevolking de kosten van zijn legers te dragen. Hij legt daarom zware 
belastingen op, een maatregel waaraan niemand, geen enkele badgast dus, ontsnapt. 

18   Lochrie 1999. 
19   Peter Ernst Graf von Mansfeld (c. 1580-29 November 1626) was een Duitse veldheer die, hoewel katho-

liek, toch vocht voor de protestanten gedurende de eerste jaren van de Dertigjarige Oorlog.

Afb. 71 Het badhuis als gespreksforum. Ein Newes und Kunstreiches Schweißbad, sampt ei-
nen lustigen Badgespreg. Darmstadt, Technische Universität, Günd. 8045, fol 23A. (ca.1622).
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De badgasten op de prent personifiëren de verschillende ‘slachtoffers’: rijkssteden, 
de edelen, de koop- en handelslieden en de boeren. Ieder van hen wordt stuk voor 
stuk uitgebuit en leeggezogen, iedereen is slachtoffer Aan het eind van het badge-
sprek ventileren ze hun gevoel van machteloosheid en hun hoop:

[…] Daß Gott dem Bader [Von Mansfeld dus] ein Gebiß
ins Maul wird legen/ und führen fort/
Oder uns bringen an ein Ort/
Daß er uns kompt in unsern Gwalt [zeggenschap, gezag]. […]
Glaubn auch das ers [Mansfeld] schmerzlich wird büssn/ 
Wann Gott einmal wirds Badt ausgiessn […].20

Zo is het goed voor te stellen dat een badhuis als plek van politieke ‘besmettingen’ 
gezien kan worden en de overheden ze goed in het zicht willen houden, temeer daar 
ze nauwelijks in het badhuis zelf kunnen ingrijpen vanwege de wettelijke bescher-
ming tegen gerechtelijk ingrijpen die badende mensen hebben.

Er is er nog een ander aspect dat bijdraagt aan die potentiële dreiging van orde-
verstoring vanuit het badhuis. Dat is de relatieve duisternis en het wegvallen van kle-
ding. Die bieden namelijk de mogelijkheid om betrekkelijk onherkenbaar ‘duistere’ 
zaken af te handelen of voor te bereiden.21 Het badhuis kan daardoor makkelijk, 
en vrijwel onopgemerkt door het stadsbestuur en andere invloedrijke groepen, een 
‘kookvat’ worden van subversieve stemmen in de gemeenschap. Dan wordt het bad-
huis een plek van waaruit de “meer dan duizend voeten” waar Johannes van Salisbu-
ry zo bang voor was de orde of de machtsverhoudingen in de gemeenschap kunnen 
verstoren. Daar ligt een van de kiemen van de ambivalente relatie die veel stadsbe-
sturen met het badhuis hebben, zoals die in zoveel documentaire bronnen zichtbaar 
wordt. In goede tijden, als de stad zich zeker voelt van zichzelf, zal die ambivalen-
tie weinig kans krijgen om zich te ontwikkelen. In onzekere tijden ligt dat anders en 
kan het badhuis inzet worden van politieke spelletjes tussen verschillende invloeds-
sferen in de stad.

En zo kan het gebeuren dat het badhuis door middeleeuwers gezien wordt als een 
afspiegeling van de grote wereld, het theatrum mundi, waarin dat complexe, soms 
zo tegenstrijdige en verwarrende spel omwille van het algemeen welzijn van individu 
en gemeenschap wordt gespeeld, waarbij het erom gaat alles wat door de zonde van 
Adam van zijn plaats is geraakt weer terug te brengen daar waar God het in zijn wijs-
heid heeft bedoeld.22 En zo kan het ook gebeuren dat in de letterlijk zo kleine wereld 
van het badhuis de zweetbanken de verschillende lagen in de samenleving kunnen 

20   Harms e.a. 1987, 192-193. “Jemand ein bad ausgiessen” is een spreekwoord dat betekent: het iemand 
goed voor de kiezen geven, een onaangename tijd bezorgen. 

21   Ik heb in mijn bibliotheek drie hedendaagse literaire titels die van dat gegeven gebruik maken: Horwege 
1999; Barrière, 2006; Thiemt und Schreeb 2001. 

22   Stevens noemt als het grote thema van het religieuze openluchtspel van de middeleeuwen “an ordered 
universe, […] which was the alpha and omega of the dramatic action, although between there was at 
least one disruption of order, when evil temporalily triumphed over good”. Hij noemt het ook wel een 
“cosmic conflict between the forces of good and evil.” Stevens 1973, 237.
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verbeelden, waar God kan optreden als badhuisbaas en waar je de Heilige Geest kunt 
vragen je eens lekker te verwennen. Ook kun je er de Heilige Maagd Maria vragen 
samen met jou in bad te gaan en kun je, als je na het bad ligt te rusten of tijdens de bij 
het bad behorende massage, de duivel naast je bed aantreffen (afb. 72).

Je kunt je ook tijdens het aderlaten voelen als een uitgezogen belastingbetaler, of 
je verwant voelen met de uit zijn wonden bloedende Christus aan het kruis, of er 
een paradijselijke rustplek vinden met een klaterende fontein, ruisend loof en heer-
lijk geurende bloemen. Ondertussen bevindt zich onder de vloer van het badhuis het 
vagevuur waar de zielen, gestraft met pijn, verdriet, honger en dorst, gelouterd wor-
den van hun zonden. Een ellende waarvan jij probeert ze af te helpen, als je de tijd 
die nodig is voor het bad gebruikt om te bidden voor hun verlossing en zo tegelij-
kertijd een extra aflaat verdient voor je eigen zielenheil. Het is ook een plaats waar 
je geconfronteerd kunt worden met de lachwekkende fratsen van je medebaders (en 
die van jezelf), en waar je ook kunt meemaken dat het badhuis een slagveld kan zijn.

Afb. 72 “Die fus riben.” 
Thomas Murner, Baden-
fahrt. Leerdicht nr. 18. 
München, Bayerische 
Staatsbibliothek, invent. nr: 
an: Yg 6435.
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7.4 Het verbeelde badhuis: hulpmiddel, metafoor en schouwtoneel

Het is een keuze uit de badscènes uit mijn collectie niet-documentaire middeleeuwse 
badverhalen die ik in deze paragraaf presenteer. Ze komen aan de orde al naar gelang 
de manier waarop ze door de auteurs ingezet worden als instrument om het doel 
te onderstrepen dat ze met hun verhaal willen bereiken. Ze gebruiken daarbij twee 
frames, die elk een aspect van het badhuisleven laten zien. Het eerste frame is dat van 
het badhuis als leer- en verdiepingsomgeving. Het badhuis is hier een gebedshuis, 
maar het wordt ook gebruikt als een leer- en bewustwordingsmodel. Ik illustreer dit 
frame met twee teksten uit het mystieke levensbereik en twee uit de pastorale wereld. 
Het tweede frame is dat van het badhuis als discussieplatform voor maatschappelij-
ke, ethische en politieke kwesties. Het badhuis wordt hier gebruikt als schouwto-
neel van menselijke zwakheden, en satire en hoon worden er gebruikt om de stand-
punten dan wel emoties weer te geven of te beïnvloeden. Het badhuis zien we hier 
als narrenbad, maar ook als huis van bloed, zweet en tranen. Ik heb om dit frame te 
laten zien een grote variëteit van bronnen gebruikt, zowel talige als bronnen met een 
combinatie van tekst en beeld. De presentatie van mijn keuze begint bij de religieuze 
bronnen, waarvan ik hier vier teksten presenteer. Om te laten zien hoe de vier au-
teurs gebruik maken van het ‘badvocabulaire’ heb ik de badwoorden uit alle vier de 
teksten in een schema verzameld. Zie hiervoor de bijlagen.

Twee van deze teksten kwamen al eerder aan de orde.23 Ze zijn van didactische 
aard: Thomas Murners Ganz andechtig geistliche Badenfart (1514) en Johannes 
Spangenbergs Ein geistlich Badt der Seelen/ angezeigt im leiblichen Bade/ Durch 
spr che der Schrifft beweret (Maagdenburg 1552). Het zijn didactische teksten, om-
dat ze niet zozeer gericht zijn op meditatie en verinnerlijking maar eerder op het 
overdragen en het verdiepen van kennis en bewustwording. Om te laten zien hoe de 
vier auteurs gebruik maken van het ‘badvocabulaire’ heb ik de badwoorden uit alle 
vier de teksten in een schema verzameld. Zie hiervoor de bijlagen.

7.5 Het badhuis een gebedshuis: twee mystieke teksten uit de zestiende eeuw

Twee van de vier teksten horen thuis in het mystieke gebruiksmilieu. Het zijn ge-
bedsoefeningen ter verdieping van de geloofsbeleving. Deze twee teksten dienen als 
uitvalsbasis voor de volgende paragrafen. Dat is, omdat hierin het meest inventief, 
uitgebreid en beeldend gebruik wordt gemaakt van de taal, van beelden en beteke-
nissen die gekoppeld zijn aan het badhuis, het bad, het baden en in relatie daarmee 
aan gezondheid en ziekte. Ze maken de complexiteit van de beeld- en betekenisstruc-
tuur van het corpus en het gebruik ervan goed zichtbaar. Het gaat om een tekst uit 
het handschrift L 103, 14v.-23v in de Badische Landsbibliothek, dat begint met “Hie 
nacher volgt ein seelenbadt und ein gaistliche würdtschafft [maaltijd] die ein mensch 

23   Zie hiervoor hoofdstuk 2.
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auf allerseelentag, oder wen er wil, machen mag” (ca. 1583)24. Het is een tekst uit een 
verzameling diverse gebedsteksten die beschreven wordt als Ein schöns betbüchlein, 
darinnen ein feine ordnung, wie man soll lernen sterben. De codex waarin deze tek-
sten te vinden zijn, is vermoedelijk afkomstig uit de kloosterwereld van de Benedic-
tinessen in Zuid-Duitsland. Het handschrift is afkomstig uit de bibliotheek van het 
klooster Lichtenthal, maar erg veel meer is er niet over bekend.

De tweede gebedsoefening, Die geistliche Padtstube, staat in een gebedsbroeder-
schapsboek uit de wereld van de Dominicanen, in het bijzonder die van de gebeds-
broederschap van Sint-Ursula in Straatsburg. Ze dateert van ongeveer 1500, de peri-
ode van de Devotio moderna.25 Deze beweging kenmerkt zich door intensief gebed 
en de intensieve meditatieve beschouwing van het leven van Christus, in het bijzon-
der het innerlijk (be-) schouwen van de lijdende mens als voetafdruk van God. Es-
sentieel hierbij is het volledig opgaan in de levensfasen van Christus en zijn parabelen 
en het nadenken over de zin en het doel van het lijden en sterven van Christus.26 Het 
laatste deel van deze codex bevat van een lange lijst met gebedsoefeningen die de be-
woners van het klooster Altomünster (Beieren) voor de leden van deze broederschap 
hebben uitgevoerd.27 Een daarvan is Die geistliche Padstube, dat zelf geen eigen titel 
heeft maar deel uitmaakt van het losjes georganiseerde materiaal in het manuscript. 
De oefening begint als volgt:

Darnach [En toen] haben sy all pruder und schwester dieser pruder schafft auch der brü-
der schafft des psalters der mutter gottes […] so getrewlich bedacht und für sechen mit so 
vil geistlichen gebewen und ander zierung das alles so von vil und manigen gepetten und 
andern geistlichen und würcklichen übungen […].28

En een van die gebouwen-in-de-geest is een badhuis:

Item zum ersten haben sy für all pruder und schwester in disem löblichen schifflein ein 
geistliche badstube zugericht mit aller zugehörung so ein matterliche padstuben bedarf zu 
nottdurfft und reinigung des leibs/ also her gegen haben sy mot geistlichen zueg alle ding 
versechen und zu gericht sam gehört zu reinigung der sel […].29’

In dit verbeelde badhuis dienen het badhuis, de mensen erin, de inrichting ervan, de 
stappen in de badroutine en de bijbehorende ervaringen, gewaarwordingen en ge-
voelens als visuele emotionele hulpstructuur. Deze hulpstructuur is noodzakelijk 

24   Karlsruhe, Badische Landsbibliothek, Handschrift L 103.14v-23v. Het handschrift stamt uit de biblio-
theek van het klooster Lichtenthal. Editie, transcriptie van de tekst en toelichting van Das Seelenbadt: 
Kumper. 2010, bd. 139. 87-99,

25   Berlijn Preußischer Kultuurbesitz SPK mgq 405, 62r-65r. Editie en toelichting: Schnyder 1984 31:1, 
146-157. Hierin ook een transcriptie van de tekst, waaruit ik hier zal citeren. Voor de Ursulabroeder-
schappen en hun teksten zie Schnyder 2002.

26   Kalisch 1999, 33. 
27   Schnyder, 1984, 146. 
28   Die geistliche Padstube, Schnyder 1984, 62, linkerkolom. Ik volg hier de editie van Schnyder. Hierna: 

Padstube.
29   Padstube, 62, rechterkolom. Met ‘schyff’ wordt de kloostergemeenschap bedoeld. 
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om geconcentreerd en zonder fouten de hele gebedsoefening op de juiste manier, 
dat is: met de juiste mentale houding en dus met het juiste resultaat, te volbrengen. 
Het opbouwen van een dergelijke hulpstructuur is een mnemotechnische techniek, 
afkomstig van de de ars memorativa, waar de meeste middeleeuwers die enige vorm 
van scholing gehad hebben, en dus niet alleen kloosterlingen, vertrouwd mee wa-
ren. Ze zijn daardoor van jongs af aan vertrouwd geraakt met het idee dat het men-
selijke brein een opbergplaats is, waarin je al je kennis, alles wat je gelezen en gezien 
hebt, al je ervaringen en gevoelens systematisch geordend op kunt bergen, om ze snel 
weer voor de geest te kunnen halen als je ze nodig hebt. Het is een niet onbelangrij-
ke vaardigheid in een samenleving waar boeken kostbaar zijn en lang niet iedereen 
lezen en schrijven kan. Het is dus niet bijzonder dat de vormgeving, de opbouw en 
de loop van het verhaal van deze religieuze badteksten sporen laten zien van de mne-
motechniek en in alle vier teksten zijn dan ook trekken van de geheugentechniek te 
herkennen.30 

Deze geheugentechniek, in haar middeleeuwse-christelijke vorm als hulpmiddel 
bij het preken, bij meditatie en ascese, ontwikkelt zich binnen het monastieke mi-
lieu. Ze verspreidt zich ook daarbuiten en wordt basismodel voor alle vormen van 
‘onthouden’ vanaf het leren memoriseren van teksten en muziek door leerlingen van 
de kloosterscholen die bij erediensten moeten zingen tot en met de juridische, ad-
ministratieve en bestuurlijke praktijk. Deze ‘monastieke’ versie van de techniek is 
ontleend aan die van de Romeinse rhetoricapraktijk, waar het diende als hulpmiddel 
voor de retor, de redenaar, om snel de noodzakelijke exempla ter illustratie van zijn 
betoog ter beschikking te hebben. Is het bij deze Romeinse vorm ‘tijd’ die gebruikt 
wordt als ordeningsprincipe om de geheugenbeelden ordelijk op te bergen, in de 
middeleeuwse-christelijke vorm die de monniken ontwikkelen is dat ‘plaats’, locus. 

Volgens Albert Magnus hebben mensen de notie van ‘plaats’ nodig om dingen zoals 
intenties, observaties, gewaarwordingen, emoties, beelden, geluiden en gevoelens in 
het geheugen op te kunnen slaan. Want om je iets te kunnen herinneren, moet het 
wel ergens in je hoofd zijn terug te vinden en ‘plaats’ is de notie die de ziel (geest) 
zelf maakt om dat te kunnen doen. Deze fictieve plaatsen kunnen gelijkenis heb-
ben met bestaande objecten, maar het zijn toch bovenal cognitieve schemata, men-
tale structuren, die tezamen een soort grid, een raster, vormen met in zwart-witte 
lijnen getekende contouren die de lege ‘ruimtes’ markeren waarin de herinneringen 
opgeborgen worden. Het vullen van die lege ruimtes is een actief en creatief proces 
dat vooral gebruik maakt van analogie en metafoor.31 Zo kun je bijvoorbeeld (als 
kloosterling) ‘vreugde’ associëren met de kloostertuin, ‘zwakte’ met de ziekenboeg 
van het klooster, rechtvaardigheid met een rechtszitting of, als je een instructieboek 
voor het maken van geheugenschemata maakt, het begrip ‘nat’ verbinden met een 
badhuis (afb.73).

30   De Wilde, Van Gijsen, Mortelmans en Stoop 2004, 7.
31   Campos Benitez 2019, 1-12. 
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7.5.1 Het badhuis van Sint-Ursula 

In het geestelijke badhuis dat de gebedsbroederschap van Sint-Ursula voor haar 
broeders en zusters met haar gebeden bouwde, zijn het de structuur van het ge-
bouw en daar binnen de ‘plaatsen’ (loci) waar de dingen die in een badhuis nodig 
zijn zich bevinden, die zorgen voor de structuur, de inkleuring en het verloop van 
de gebedsoefening. De instructie die de lezer/bidster krijgt nog vóór ze het badhuis 
binnengaat, is dan ook: “Vnd folgt her nach die auff richtung der badstuben.” Maar 
eerst wordt duidelijk gemaakt wat dit geestelijke badhuis vertegenwoordigt: “Und 
ist die padstub das leiden Jhesu Christu dar in wir söllen wol erwarmen und stets 
schwitzen”.32 Het betekent, dat in dit badhuis het lijden van Christus een ruimte is, 
een ruimte die je binnen kunt treden en die jou vervolgens helemaal zal omhullen en 
omvatten. Het is een ruimte waarin je ondergedompeld zult worden in warmte, ver-
driet, pijn, in het bloed en het zweet van Jezus en van jezelf; het is een ruimte waarin 
je je niet kunt onttrekken aan de ervaringen en de bijbehorende emoties die je erin 
opdoet en die je wezenlijk zullen veranderen.33 En als je met heel je wezen en al je 
zintuigen op scherp in dit badhuis naar binnen bent gegaan, kun je beginnen aan je 
reinigende route, een route die begint bij de vier wanden:34

32   Padstube, fol. 62r. 
33   Lentes 2008, 179-220.
34   Padstube fol. 62r. 

Afb. 73 Het badhuis als 
visualisering van het begrip 
‘nat’. Hie nach volget ein 
loblich büchlin. Zuo latein 
genant Ars memoratiua, 
Augsburg (ca. 1480). Mün-
chen, Bayerische Staatsbib-
liothek,  BSB-Ink A-760-G, 
afb. 0022. 
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Item zw dem ersten für vier wend der stuben, die denn die würm des geists behelt, haben 
sy gelessen die vier ewangelisten mit allen capitteln vnd da mit got gepetten vnd begert, 
das alle menschen die dannen wonen in den vier ortten der welt, wiederumb kumen zu der 
erkantnuß vnd warheit der ewangelischen ler.35

Daarna volgt een lange reeks materiële items die een voor een de route uitzetten langs 
de verschillende plaatsen (loci) die zich in het badhuis bevinden: Item voor de drie 
ramen […], item voor de wanden […], item voor de bodem […], item voor de goot 
in de vloer […], item voor de deur van het badhuis […], voor de oven […], item voor 
de stenen op de oven […], item voor het hout waarmee het bad verwarmd wordt […], 
item voor de rook die uit de oven komt […]. In totaal zijn het 27 items. Bij elk item 
wordt een verbinding gelegd van het item met de effecten van het contact ermee op 
het lichaam en daarmee op de ziel, en elk item gaat vergezeld van een bijbehorende 
gebedsopdracht:

Item für das laugen giessen, damit das haupt vnd antlitz [aangezicht] der sel gereinigt wirdt, 
j.m Pater noster vnd Aue Maria gepet dem abfliessenden plut des edlen herren in seiner 
kronung, da die laug so reichlich ward gegossen […].

Item für einen schonen guldin kessel iij c mal gelesen den schon ymnus ‘Rex sanctorum 
angelorum’, den man am oster abent ob der tauf singt in gedechtnuß, das wir da gereinigt 
sein worden vnd vns laider wider gevnseibert haben durch aygen sünd. Darumb mües wir 
nun ein schorpffere reinigung haben, solwir ein gein in den tabernackel der glori. Vnd ist 
die meinung der reinigung alle gericht auff das leiden Christi vnd auff püß wirckung, dar 
durch wir mügen vnd müssen gereinigt werden.36

Ik kan hier niet meer doen dan enkele voorbeelden geven. Ik doe dat in het besef dat 
ik daarmee ernstig tekort doe aan de diepte en de reikwijdte van wat er in de mentale 
ruimte die dit badhuis is, achter het desbetreffende voorwerp/gebouwdeel is opge-
borgen. Om die diepte te verkennen zou een aparte studie vergen van iemand die zeer 
goed thuis is in de gebedsliteratuur van het middeleeuwse vrouwenklooster. 

Alle gebeden zijn op de een of andere manier verbonden met het ‘voorwerp’ van 
het item, en er wordt dikwijls volstaan met het geven van de eerste regel. Zo is de op-
dracht bij het item ‘de bodem van het badhuis’ het gebed Miserere mei deus dat V C 
(500) maal gebeden moet worden. Het volgende item is de afwatering in de vloer van 
het badhuis. Die krijgt de opdracht mee om er xv c (1500) keer de psalm De profun-
dis bij te bidden. De tekst zegt erbij dat deze gebeden bestemd zijn voor de zielen 
die “da niden sein in dem fegfewer, denn sy dann auch begern reinigung und mittei-
lung des leidens Christi und aller güter werck.” Als je alle items, hun metaforische 
verbindingen en hun betekenis overziet en daarbij ook kijkt naar het aantal items dat 
eraan gewijd is, naar de lengte, de hoeveelheid en het aantal gebeden die erbij horen, 
dan zijn daarin een paar groepen in te onderscheiden. Het alles overkoepelende doel 

35   Padstube fol. 62r. 
36   Padstube fol. 63v.
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van de oefening is het boetedoen door stevige massages en reinigen, dat wil zeggen 
door het ondergaan van “der heilig geist püß wirckung und werck der püß sein auß 
reiben und seübern”.37 Daarbinnen zijn er drie thema’s te herkennen die verbonden 
zijn aan een materieel aspect van het badhuis. De eerste is de oven met haar warmte, 
rook en damp; de tweede is pijn, bloed en zweet die horen bij ‘gereedschappen’ zo-
als het laatijzer en het loog; de derde is de ‘bron’ met het water. De belangrijkste van 
de drie is warmte, waarvan de oven met het vuur en de rook de belangrijkste bron 
is. Ze wordt gekoppeld aan zweten en pijn lijden, aan de hardhandige massages, aan 
de hitte van het vuur dat het vuil wegbrandt van de stenen die op de oven liggen om 
damp te veroorzaken:

Item für stein auff den offen vij c mal die siben püß psalm mit der leteny vnd da mit vnssere 
hertzen vndertenig ze machen [te onderwerpen aan] dem fewr des heilligen geists pis zu 
auß treibung der kelt der siben tod sünd.

En het vuur in de oven? Dat is het vuur van de Heilige Geest dat met stevige massages 
en hardhandig reinigen de kilte van de zeven doodzonden verdrijft. Het binnenshuis 
houden van die warmte is daarom belangrijk, en dat is dan ook waar de vier wanden, 
de wandbetimmering en de deur voor staan. De brandstof voor dat vuur, het hout, 
staat voor de menselijke emoties/driften/neigingen/stemmingen, die de grootste ver-
oorzakers van zonde zijn.

Item für das holtz, da mit man das pad heitzt, jm mal ‘confiteor’ vnd ander schön gemein 
peicht. 

Item für das fewr j m ‘veni sancte’ damit angezint [aangestoken] wirt das holtz, das ist 
vnßer gemüt.38

Het tweede thema wordt gevormd door het bloed van het aderlaten en de brandende 
pijn van het loog waarmee het haar gewassen wordt; de pijn van het slaan met de tak-
kenbossen om het zweet op te roepen, takkenbossen als gesels waarin de ijzeren spij-
kertjes gevlochten zijn waarmee Christus werd gepijnigd; het bloed op zijn gezicht 
dat veroorzaakt is door de doornenkroon die Hij droeg aan het kruis. 

Item für laß eyssen j m pater noster vnd ave maria gepet der pein, die vnser erlöser hat ge-
habt jn seiner geißlung von den eyßen heglein, die in den geißeln sein gewessen.

Item für das laugen giessen, damit das haupt vnd antlütz [aangezicht] der sel gereinigt 
wirdt, j m pater noster vnd ave maria gepet/ dem abfliessenden plut des edlen herren in 
seiner krönung, [ter gedachtenis] da die laug so reichlich ward gegossen.

Het derde thema maakt gebruik van de bron. Ze voorziet het badhuis van het gene-
zende en reinigende water. Die bron is de gekruisigde Christus, een kostbare bron 

37   Padstube, 62r. 
38   Padstube, 62v. 
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met vijf gouden uitlaten, dat zijn de vijf wonden van de gekruisigde Christus, van 
waaruit alle redding komt. En ieder onderdeel van deze bron heeft daarom een eigen 
betekenis: het waterbekken, de spuiers, de kleine randjes om de spuiers.

Item sy haben auch mitten in dem pad versechen ein kostlichen rör prunnen mit fünff gul-
den rören vnd auß flüssen, die fliessend von genaden so vol, zu abwaschung der sünd; item 
für den stock [aanvoerleiding], dar auß die rören gien, hat jre geistliche vater ainer geleßen 
zwu meß [heilige mis] von dem heiligen Creütz der lebendig prunn ist Jhesus Christus 
hangend am creütz (afb. 74 ).39

Maar toch is er tussen al die ellende een rustpunt. Want om de badende broeders en 
zusters enig respijt te geven tijdens hun barre boetetocht door dit badhuis, hebben 
ze naast de bron met het genezende water twee van de aller, allermooiste bomen ge-
plant met heerlijke vruchten erin en met prachtig zingende vogels. 

Item sy haben auch mitten in dem pad versechen ein kostlichen ror prunnen mit fünff 
gulden roren vnd auß flüssen, die fliessend von genaden so vol, zu abwaschung der sünd 
[…] Item sy haben auch pey dem prunnen verordnet zwen die allerlustlichisten paumen 
mit süssen früchten vnd wol singenden vogeln; wem es lanck weilig wolt werden in dem 
pad der pußwartigkeit, das er dann pey dem prunnen vnd vnder den paumen fünd erkü-
ckung vnd ergetzlickait [beloning?].40

Het zijn beelden en emoties die het badhuis verbinden met pijn lijden, zweten, bloe-
den en angst, maar ook met genezing en herstel. Ze zijn gebaseerd op ervaringen die 
de baadsters niet vreemd zijn en ze kunnen ze daarom moeiteloos koppelen aan de 
notie van ‘afzien’ om beter te worden. Ze doen dat tegen de achtergrond van het be-
sef dat het vuil waarvan je ziel ziek wordt op dezelfde manier ontstaat als het vuil 
waarvan je lichaam ziek wordt. Dat is het vuil dat ontstaat als een mens zich laat lei-
den door emoties/ driften/ neigingen/ stemmingen; het zijn de ziekte-veroorzakers 
en de bijbehorende behandelingsstrategieën die we al kennen uit het Regimen sani-
tatis. 

De voorgeschreven keren dat een bepaalde oefening of gebed herhaald moeten 
worden zijn verbijsterend: duizendmaal het Onze Vader of het Ave Maria is niets 
bijzonders. Schnyder oppert hiervoor twee mogelijke verklaringen. De eerste is een 
meditatie-technnische: door het steeds weer herhalen, zou een ‘leegte’ ontstaan die 
diepere inzichten mogelijk maakt. De andere verklaring is sociaal-psychologisch van 
aard, zo denkt Schnyder. In de van de wereld afgesloten kloosters waar de nonnen 
dag en nacht zo dicht bij elkaar zijn, kunnen makkelijk allerlei rivaliteiten ontstaan. 
En een dergelijke omvangrijke bidopdracht zou onderlinge rivaliteiten kunnen ka-
naliseren of verminderen.41 Kümper daarentegen zoekt de verklaring meer in het feit 
dat een dergelijke gebedsoefening met zoveel herhalingen zeker niet bestemd is ge-
weest voor leken, en daar wijzen volgens hem ook de vele min of meer summiere 

39   Padstube, 64v. 
40   Padstube 64v. 
41   Schnyder 1984, 156-157. 
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Afb. 74 “ein kostlichen rör prunnen mit fünff gulden rören vnd auß flüssen, die fliessend von ge-
naden so vol, zu abwaschung der sünd.” Nederlands, 1495-1505 (ca.) Londen, British Museum, nr. 
1895, 0122.8.
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gebedsaanwijzingen naar.42 Maar mogelijk is de verklaring heel wat prozaïscher. De 
hoeveelheden opgedragen herhalingen zijn zó groot, dat het fysiek bijna onmoge-
lijk is om ze te uit te voeren behalve als ze over langere tijd gespreid zouden kunnen 
worden. En wie zou dat allemaal tellen en bijhouden? Dat is praktisch niet te doen. 
Zou het niet kunnen dat hier gewoon bedoeld is: veel, heel veel, buitengewoon veel, 
minder veel, heel weinig zoals in de middeleeuwen zo vaak gedaan wordt om dui-
delijk te maken dat het gaat om het belang van iets met volume? Schnyder zoekt de 
verklaring in nóg een andere mogelijkheid, namelijk dat het door het noteren van die 
grote getallen in het broederschapsboek mogelijk is aan de buitenwereld te laten zien 
hoeveel heil de broeder- en zusterschap bij elkaar heeft weten de bidden. Hierdoor 
zou ze voor nieuwe aanmeldingen of bidopdrachtgevers aantrekkelijker worden.43

7.5.2 Voor de arme zielen een warm bad “Oh herr Jesu Christe erbarme dich”

Is de zondige ziel in de Geistliche padstube aan zichzelf overgeleverd en moet ze zon-
der hulp tijdens haar route door het badhuis met zichzelf en haar zonden in het reine 
zien te komen, hoe anders is dat in het Seelenbadt und ein geistliche würdtschafft, 
de tweede mystieke gebedsoefening van de vier gekozen religieuze badteksten. Ook 
hier neemt het lijdende lichaam van Christus een centrale plek in, maar dan vooral 
als potentiële bron van troost voor de zielen die lijden in het vagevuur om gereinigd 
te worden van het vuil van hun zonden. Het is een zielenbad, een fenomeen waar 
we al eerder mee kennismaakten en waarin een burger een bad betaalt voor een arme 
medeburger, waarmee de eerste een of meer aflaten verdient. Dít zielenbad is echter 
niet bestemd voor de levenden, maar voor de doden en voor hun zielen die voor hun 
zonden boeten in het vagevuur. Zij krijgen van de bidster, die hierbij voor hen het 
erbarmen van de lijdende Christus afsmeekt, een bad aangeboden met daarop aan-
sluitend een geestelijke maaltijd. Deze gebedsoefening is één grote smeekbede om 
Christus over te halen zíjn pijn en ellende, zíjn zweet en smaad, zíjn angst en ellende 
te gebruiken om daarmee de zielen in het vagevuur schoon te spoelen van al hun 
zonden, schulden en pijn, zodat ze deze plaats van ellende kunnen verlaten. 

Het Seelenbadt is niet gericht op het aanbrengen en het ondergaan van pijn en het 
oproepen van zweet en bloed bij wijze van boetedoen zoals in Die geistliche Pad-
stube, maar op het verminderen daarvan door mededogen, door het geven van troost, 
hulp en bijstand aan de zielen in het vagevuur. Het is een oefening die dan ook bij 
voorkeur gebeden moet worden op Allerzielen: 

Hienacher volgt ein seelenbadt vnd ein gaistliche würdtschafft [maaltijd], die ein mensch 
auf allerseelentag, oder wen er wil, machen mag.44 

42   Kümper 2010, 90.
43   Schnyder 1984, 154. 
44   Seelenbadt 14v. 
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Ook in deze gebedsoefening zien we in de tekst een opsomming-achtige indeling van 
de opdrachten, maar wordt het geheugen van de bidster veel minder dikwijls aange-
sproken, doordat er minder verwezen wordt naar allerlei andere gebeden. Bovendien 
is de omvang van de bidopdrachten veel kleiner. De items van Die geistliche Padstu-
be heten hier ‘jetzund’, ‘doe dan nu’, en ze markeren daarmee de verschillende fasen 
in het verloop van de oefening. Beide teksten beginnen met het binnengaan in het 
badhuis, zij het dan dat het Seelenbadt dit doet op geheel eigen wijze, namelijk door 
wat het in het echt het einde van de route door het badhuis is te gebruiken als entree:

Etliche menschen, die geben das badgelt, wan sy aus dem badt gen. So wellen wir daßelbig 
geben für die glaubigen seelen ehe [voordat] wir sy in das badt füeren.45

De tekst draagt de bidster op om dat badgeld te verdienen door zeven Onze Vaders 
te bidden “Für das selb badtgelt bette zum ersten einmal die siben pater noster.” En 
waar in Die geistliche Padstube de bidster in de juiste mentale geestestoestand ge-
bracht wordt door haar erop te wijzen dat ze door het badhuis binnen te gaan ook 
intreedt in het lijden van de gekruisigde Christus, wordt hier, in het Seelenbadt, 
de entree van de ziel in het badhuis voorafgegaan door het afsmeken van Christus’ 
barmhartigheid voor alle in God gelovende zielen. Dat moet gebeuren door bij ie-
der van de Onze Vaders die bij wijze van badgeld gebeden moeten worden, Chris-
tus te smeken zich te ontfermen over de arme gelovige zielen en medelijden met ze 
te hebben. De opdracht gaat vergezeld van het oproepen van levendige beelden van 
de verschillende staties in de lijdensweg van Christus naar Getsemane. Ik geef daar-
van een paar voorbeelden:

Bij het derde Onze Vader:

Der III.: O herr Jesu Christe, der du an die sauli gebunden vnnd hertigklich geschlagen 
wardest, erbarme dich vber all christglaubig sellen.46

Bij het zevende Onze Vader: 

Der VII.: O herr Jesu Christe, der du spottlichen ausgefüert worden vnnd dein creutz sel-
ber zum todt getragen, erbarme dich.
O herr Jesu Christe, der du an dem stamme des h. creutz aufgericht bist worden, deme [ 
uw] handt vnnd füeß durchlechert, dem haubt von dorn bluetig, dessen augen voller ze-
her [tranen] des wundt vnnd ohren voll bluet waren, erbarm dich vber all christglaubige 
seelen.47

45   Seelenbadt 14v. Hier krijgen we onverwacht een klein maar interessant kijkje het dagelijkse badhuisge-
beuren: het badgeld wordt kennelijk bij het verlaten van het badhuis betaald en niet bij de entree. Als 
je je realiseert dat men in een badhuis verschillende diensten af kan nemen, is dat ook wel voor de hand 
liggend. Je betaalt bij het binnenkomen van een kroeg of herberg immers ook niet van tevoren, maar aan 
de hand van je verbruik achteraf.

46   Seelenbadt 14r. 
47   Seelenbadt 14v.
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En als de bidster na deze zeven Onze Vaders soms nog tijd over mocht hebben, dan 
moet ze de Heilige Maagd Maria en alle heiligen vragen om mee te helpen met het 
afsmeken van Christus’ barmhartigheid:

So du derweill hast, bette die.7. psalmen mit der letaney. Bit die muetter Gottes [und] all 
lieben hailligen, das sy für die lieben seelen bitten, das er von wegen seiner siben bluetver-
güessungen ire sündt, die sy beganngen, verzeüch [vergeeft]. Das ist da badtgelt, das du 
dem herren für die seelen sollest geben.48

En dan is het tijd om de zielen het badhuis binnen te leiden en wordt het duidelijk 
dat het hier over een heel ander aspect van het badhuis en het badproces gaat, en dat 
het lijden van Christus er een andere functie heeft. Hier gaat het niet om lijden, bloed 
en vernedering waarin je rond moet wentelen om met een harde, goddelijke hand ge-
nezen te worden, maar om een badhuis waarin dezelfde ‘geneesmiddelen’ op een an-
dere wijze worden toegepast, namelijk met liefde, zachtheid en zorgzaamheid. Het 
zijn de twee geneeswijzen die we al eerder zagen bij Magninus Mediolanensis en bij 
Johannes van Salisbury. In het Seelenbadt gaat dat zo: 

Nem yetzundt die seeln vnnd fuere sy in das schwaisbad an den ölberg. Bit den herren, 
das er seinen bluetigen schwais, die grose angst vnnd noth, schandt vnnd schmach, die er 
an dem ölberg gehabt, sambt anderm leiden vber die armen seelen gnedigklich well aus-
güessen vnnd sy von allen sünden, schulden vnnd peinen weschen. Bit den h. gaist, das er 
durch sein gottliche gnadt das fewr welle schiren [temperen] vnnd das thaw [dauw] seiner 
miltigkhaiit vber sy well ausguessen. Mach men auch ain guette, welschemckende [wel-
schmeckende?] laug, das ist, du sollest den herren biten vmb alle seine liechte [vloeiende] 
zeher [tranen], die er in seinem leben, biterer khronung und an dem creutz vergossen, das 
du die lieben seelen ihren haubter damit wellest [wilt] zwagen [wassen] vnnd sy rainigen 
von allen iren sünden, die sy durch hoffart [hovaardigheid, de moeder aller zonden] ge-
bangen [begangen?] habent.49

Angst en nood, schande en smaad en lijden in het algemeen kunnen kennelijk ‘uitge-
goten worden’ om iets ‘af te spoelen’. Ze moeten daarom in de middeleeuwse con-
ceptie een vloeistoffelijk karakter hebben. Dat is voor ons niet makkelijk voor te stel-
len. Het is echter wél een consequentie van de middeleeuwse opvatting, ontleend aan 
Aristoteles, dat alles in de schepping maar twee condities kent, namelijk óf vast óf 
vloeibaar en alle gradaties daartussenin, waarbij het vloeibare het levende, organische 
aangeeft en het vaste het dode, het anorganische. Na of buiten het vaste is er niets, 
en dat is ook voor het vloeibare zo. Assmann noemt ‘vloeibaar’ daarom een absolute 
metafoor, maar ik denk dat dit absolute karakter alleen van toepassing is op culturen 
die gebouwd zijn op een organische wereldopvatting. 

De hele tekst van Das Seelenbadt staat in het teken van het helpen, van het de zie-
len zo makkelijk mogelijk te maken, ze respijt te geven van hun ellende. Dat kan niet 

48   Seelenbadt 15r.
49   Seelenbadt 15v.
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zonder het badpersoneel, de badknechten en maagden, waarvan er een heel leger bij 
de gang van de zielen door het badhuis betrokken wordt, en waarbij ieders sterke 
kant ingezet wordt: “Jetzunder bestell du warter, die den seelen im badt helffen”: 

Bitt yetzund den h. Christopherum, der da lang vnnd starckh ist, den h. Paschasium, wel-
cher der grewlichen hitz des bads der büesenden [boetende] seelen im fegfewr etliche tag 
empfunden [hat], derwegen er wel ein gros mitleiden mit inen mag haben, auf das sy baldt 
[spoedig] erlest [verlost] werden.50

Ook de twee boetevaardige maagden Maria van Egypte en Pelagia (van Antiochië) 
worden aan het werk gezet. Hun wordt gevraagd “dienstbaar” te zijn aan de zielen 
en al hun goede werken op te dragen aan Christus in de hoop dat Hij de vastgezette 
zielen dan vlug uit het vagevuur zal verlossen.51 De heilige engelen worden ook aan-
geroepen, zíj moeten de zielen troosten en hun het goede bericht brengen dat ze snel 
verlost zullen worden. Voor de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël is er ook het 
nodige te doen: 

Bit sy, das sy alle glaubigen seelen aus dem pandt [boeien] irer pein in ains schôns stüblin 
[kamertje], das ist in das verwundt hertz Jesu Christi, wellen fùeren, darin sy nach dem 
badt wellen ruoen vnnd sy erkhüellen bis sy wider zw ihren khrefften khomen. Bit sy auch, 
das sy die lieben seelen wellen klaiden mit dem klaidt der vnschuldt, das ist mit dem ver-
diennen vnnsers lieben herren Jesu Christi. Also lase sy ruoen bis du den tisch zwrichtest 
[gedekt hebt].52

En dan is het tijd voor die heerlijke maaltijd die onderdeel van dit zielenbad is en 
wordt zichtbaar dat het badhuis ook hier een schouwtoneel is en de hele gebedsoefe-
ning in feite een uitgeschreven script is voor wat zonder probleem op een plankier-
toneel zou kunnen worden opgevoerd. Het is een script in drie bedrijven die zich 
op hetzelfde toneel afspelen. Het eerste bedrijf is het klaarmaken van de eetzaal, het 
tweede bedrijf het koken van de gerechten, en het derde het opdienen ervan. De apo-
theose van het stuk is het aanzitten van de zielen aan het maal. Het script dwingt be-
wondering voor de creativiteit en de speelsheid waarmee de verschillende props en 
rollen die bij een maaltijd van pas komen, worden ingezet en uitgeschreven. Ik geef 
het stuk in een zeer vrij vertaalde samenvatting, waarbij ik wel de soms rommelige 
opvolging van zinnen heb gevolgd. 53

De voorstelling begint met de oproep aan de heiligen om de eettafel klaar te zet-
ten waaraan de zielen, als ze uit het bad komen, hun gastmaal geserveerd zullen krij-
gen. De eerste heilige die dan het toneel opkomt, is de heilige Regina; zij begint met 

50   Seelenbadt 16r.
51   “Neme auch die zweuo büeserin Mariam Egipciacam vnnd Pelagiam. Bette yeyder ain pater noster oder 

was du wilt. Bit sy, das sy den lieben seelen in dem badt [Wdh. gestrichen] wellen dienstbar sein vnnd 
dem herren alle werckh, die sy gethann, auf wellen opfern, das er die gefanngnen seelen baldt aus dem 
fegfewr erlôse,” Seelenbadt 16r.

52   Seelenbadt 17r.
53   Kümper 2010, 87-99. De noten geven de tekstplaats.
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de vloer van de eetzaal goed te schoon te vegen. De bezem waarmee ze dat doet, zijn 
de takkenbossen en gesels waarmee de Heer geslagen is, toen Hij aan de smaadpaal 
stond vastgebonden. Dan komt de heilige Helena op om de tafel brengen; die tafel 
is het kruis van Onze Lieve Heer. Katharina brengt dan de zitbanken en de stoel. 
Daarop hebben de joden Onze Lieve Heer laten zitten, toen ze hem bespotten en 
Hem de doornenkroon opzetten. Nu moet de heilige Agatha het toneel opkomen om 
de borden op tafel te zetten. De borden zijn de penningen waarvoor Jezus door zijn 
leerling Judas werd verkocht. St. Prisca brengt de lepels, dat zijn doornen en stokken 
waarmee de Heer zijn doornenkroon op het hoofd gedrukt kreeg. Er moet natuurlijk 
ook zout op tafel staan, en daar zorgt de heilige Appolonia voor. De zoutvaten zijn 
de dobbelstenen waarmee de joden gespeeld hebben om de kleren van de Heer. De 
heilige Sibylla brengt de messen. Zij vertegenwoordigen de speer die in de zijde van 
heer gestoken werd. Christina komt de glazen en bekers brengen: de sponzen met gal 
en azijn waarmee de heer gelaafd werd toen hij aan het kruis hing. Dorothea brengt 
welriekende bloemen. Dat zijn de spijkers die door de handen en voeten van de Heer 
geslagen werden. En dan komt ook nog de heilige Cecilia, die voor iedere ziel een 
bloemenkransje bij zich heeft. Zij vormen de kroon van Onze Lieve Heer. Tot slot 
is daar dan de mooie maagd Cordula. Zij brengt het tafelkleed. Dat is de doek waarin 
onze heer werd begraven. Ze spreidt dat kleed uit op de tafel, die het heilige kruis is, 
waarna de andere jonkvrouwen de wapens (kruis, spijkers, speer en doornenkroon) 
op de tafel leggen. Hierna volgt een gebed. 

En dan, als de tafel is gedekt, moet het brood erop worden gelegd. Dat brood is 
het mooie wittebrood en voedsel voor de engelen, dat wil zeggen het sacrament. Aan 
de Moeder Gods moet worden gevraagd het brood op tafel te leggen, want zij is im-
mers de enige die waardig is dit hemelse brood in haar handen te houden. (Hier vol-
gen drie te bidden Onze Vaders.) Maar natuurlijk moet er ook wijn, rode en witte, 
zijn. Die moet naar binnengebracht worden door de heilige Franciscus en de heilige 
Bernard. Zij moeten deze wijn halen uit het edele vat van balsahout, dat wil zeggen 
de zijden van Onze Lieve Heer Jezus Christus waaruit rode en witte wijn vloeiden. 
Men vindt er ook malvezij en andere soorten wijn, het is maar net wat men hebben 
wil. Roep dan de lieve heiligen het toneel op en zeg ze dat zij haast maken en wijn ha-
len uit die edele balsamvaten, zodat de zielen hun dorst kunnen lessen. Je kunt echter 
ook de wijn kopen die uit de vijf kelders van de heer komt, dat zijn de vijf wonden 
van de gekruisigde Christus. (Hier volgen vijf Onze Vaders, die gekoppeld zijn aan 
het getal vijf: vijf vloeiende bronnen, vijf lichten, vijf lansen.) Dan is het tijd gewor-
den om de wijn in te schenken. Regel hiervoor de heilige Maarten en de heilige Ur-
banus. Vraag hun de zielen in te schenken en erop te letten dat deze wijn hen helpt 
bij het verdrijven van de pijn.

Je moet ook voor vijf koks zorgen die het maal moeten bereiden. Vijf gangen moe-
ten ze klaarmaken, waarbij iedere gang staat voor iets wat te maken heeft met de lij-
densweg van Christus. Het eerste gerecht bestaat uit verse eieren. Die krijgen de zie-
len voorgeschoteld zodra ze uit het bad komen. Ze worden klaargemaakt door de 
heilige Anna. De eieren zijn de gloeiende eierschelpen waarmee de Joden de Heer in 
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het huis van Caiaphas pijn hebben gedaan.54 Het tweede gerecht is een stevige soep 
en vlees, klaargemaakt door de heilige Elisabeth. Daarbij horen zeven psalmen die 
staan voor de zeven bloedvergietingen van Jezus. Het derde gerecht is goede rijst 
met amandelmelk. Bovenop moet suiker komen, en wijnbessen. Daar horen de 72 te 
bidden requiems bij die staan voor de 72 doornen in de doornenkroon. Het vierde 
gerecht is vis. Die moet klaargemaakt worden door de heilige Monica, Augustinus’ 
moeder. Zij moet die klaarmaken in de “pfannen der fewrigen lieben Gottes, in dem 
schmaltz [reuzel] des rosenfarben bluets Christi”. Het vijfde gerecht is een mooi stuk 
gebraad, dat de heilige Hedwig klaar moet maken. Die vijf gerechten moeten natuur-
lijk ook ergens op worden opgediend. Daarvoor moet je drie schotels en twee tin-
nen bladen gebruiken, dat zijn de vijf wonden van Christus. Ook kaas en fruit horen 
op tafel te staan en daar moet je Maria om vragen door een Salve regina te bidden.

Dan is het tijd voor het laatste bedrijf: de gasten zijn klaar met hun bad en wor-
den de eetzaal binnen geroepen en naar hun plaats aan tafel geleid door Jacobus en 
Johannes, die iedere gast een goede maaltijd toewensen. En als iedereen aan tafel zit, 
worden de gerechten aangedragen en op tafel gezet. Dat doen de zes edele ridders, 
Joris, Sebastiaan, Achatius [van Ararat], Mauritius, Eustathius en Longinus. Zij moe-
ten daarbij, voor de zoveelste en laatste keer in dit verhaal, de Heer herinneren aan de 
grote liefde die Hij heeft en Hem vragen erbarmen te hebben met de arme zielen, ze 
te helpen door ze te verlossen uit het Vagevuur en ze een plaats te geven in de eeu-
wige vrede. En zo:

[…] haben die seelen guette speis vnd tranckh. Las sy nur frolich vnnd guetter ding sein.
[…]55

En als het op Allerzielen avond is geworden en je gebedsoefening bijna afgelopen is, 
steek dan tot slot drie lichtjes aan. Bid daarbij drie Onze Vaders ter ere van de Hei-
lige Drievuldigheid en vraag de Heilige Augustinus aan de Heilige Drievuldigheid te 
vragen dat zij ervoor zal zorgen dat deze lichtjes altijd helder zullen blijven branden. 
En zo eindigt deze Allerzielendag en eindigt ook deze gebedsoefening, en daarmee 
het verhaal van de zielen in het vagevuur die een gratis bad kregen.

7.6 Het badhuis een leermodel

Bij de presentatie van de twee mystieke badverhalen in de vorige paragraaf heb ik 
maar een klein deel kunnen laten zien van de reikwijdte, de diepte en de gebruiks-
mogelijkheden van de metafoor die het badhuis ziet als een schouwtoneel van het 
leven en van de wereld. Ze laten zien hoe je, met een kleine keuze uit het hele beeld- 
en betekenisarsenaal van het concrete badhuis en zijn bezoekers, een intense beeld- 
en betekeniswereld kunt scheppen en op grond daarvan een gedragsrepertoire voor 

54   De tekst geeft ‘glüenden ayrschelffen’. Het evangelie van Mattheus heeft het over Joden die in het ge-
zicht van Jezus spuwen en van ‘eierschelpen’ is geen sprake. 

55   Seelenbadt 23v.
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kunt schrijven. De auteurs van de twee andere teksten, Thomas Murner en Johan-
nes Spangenberg, hebben heel andere doelstellingen. Zij zijn niet uit op die intense 
verdieping, op dat diepgevoelde medeleven met de lijdende Christus of met de zie-
len in de ellende van het vagevuur die zo duidelijk spreken uit de twee mystieke tek-
sten. Ze willen ‘be-leren’, ze willen hun lezers/toehoorders materiaal ter overweging 
bieden en bij hen het bewustzijn van de geloofswaarheden verscherpen. Ze richten 
zich daarom meer op het verstand dan op het gevoel. Beiden steken veel energie in 
het aantonen van de verschillen tussen hun beider levensovertuiging. Het bad van de 
doop is hierbij een heikel onderscheidingspunt. Toch, of misschien wel juist daarom, 
is voor hen het badhuis een geschikte plek om hun lezers en geloofsgenoten aan het 
denken te zetten over hun geloofspunten en over het hartstochtelijk betwiste belang 
van dat enige bad dat grondig reinigt, maar dat nooit in een echt badhuis plaatsvond. 

7.6.1 Thomas Murners Ein ganz andechtig geistliche badenfart56

Thomas Murner (1475-1537) wordt wel eens één van de briljantste satirische auteurs 
van de eerste helft van de zestiende eeuw genoemd, maar hij was veel meer dan alleen 
dat. Hij was ook een zeer actieve auteur, polemist en commentator in het felle debat 
rond de Reformatie. Tegelijk was hij een gepassioneerd leraar en een zeer belezen, 
fantasierijke taalvernieuwer, die zich van het belang van de volkstaal als instrument 
bij kennisoverdracht en meningsvorming zeer goed bewust was. Zijn sporen zijn tot 
op de dag van vandaag in ons taalgebruik nog terug te vinden, bijvoorbeeld in het 
spreekwoord ‘het kind met het badwater weggooien’, dat hij bedacht. De Badenfart 
is een van zijn niet-satirische werken en Michels, de editeur, vindt dat het er, naast 
de warrige compositie van de tekst, vooral ontbreekt aan wat Murners werk juist zo 
interessant maakt, namelijk “seinen schlagfertigen Witz, seine treffende Satire, sei-
nen drolligen Humor.”57 Misschien komt het ontbreken daarvan wel, omdat hij de 
Badenfart schreef om de tijd te doden tijdens een badkuur die hij tegen wil en dank 
om gezondheidsredenen moest ondergaan in Straatsburg:58 

Nun zwingt die not deß libes mich/ das in ein bad muß sitzen ich/ Wil ich von kranckheit 
gar genesen [..] So mag ich slecht nit Mussig [ledig zijn] gan […]. Müß ich ie baden/ und hie 
sitzen, so will ich doch min sin und witzen/ Bruchen. […].59

56   Ik gebruik hier de originele schrijfwijze. 
57   Michels 1927, ix.
58   De Middelhoog-Duitse citaten in deze paragraaf zijn onvertaald gelaten, omdat er bij de vertaling zo 

veel aan kleur verloren gaat. Ze zijn als ze fonetisch gelezen worden echter goed te volgen. Bij de niet 
voor de hand liggende woorden staat de vertaling er tussen vierkante haakjes bij.

59   Murner, Badenfart, 3, v. 11-12; v. Murner gebruikt hier het woord ‘einsitzen.’ Dat is een begrip dat ken-
merkend is voor het baden in een kuuroord, waarin mensen stapsgewijs steeds langere periodes in het 
minerale water moeten zitten, tot hun huid problemen begint op te leveren. Op dat tijdstip begint het 
‘abbaden’, de stapsgewijze afbouw van het verblijf in het minerale water en het baden in zoet water om 
de huid weer te genezen. Zie Van Dam 2003. Murner zelf noemt in zijn afsluitende tekst Frankfurt in 
plaats van Straatsburg als plaats waar hij een kuurbad moest nemen. Zie voor een verklaring hiervoor de 
editie en de toelichting hierop: Michels 1927, xxiii-xxv.
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Op het titelblad zien we Murner in een badkuip zitten met achter de badkuip een 
pomp, terwijl een arm die uit de wolken komt (de arm van God dus) met een kan 
water bijgiet in Murners badkuip. Aan het voeteneind van de badkuip zit een jonge 
monnik met op zijn knie een opengeslagen boek met één beschreven en één blanco 
pagina, en in zijn hand een ganzenveer. Hij moet Murners dictaat noteren: “Darum 
mein junger, setzt dich har, Und nym al miner reden war.” In de volledige titelbe-
schrijving op de titelpagina wordt duidelijk voor wie die boek bestemd is, namelijk 
voor “gelert und ungelerten nutzlich zu predigen und zu lesen.” Alleen al het feit dat 
de tekst in de volkstaal en niet het Latijn is geschreven, laat zien dat het boek voor 
een breed publiek bestemd is, hoewel het nooit tot een herdruk kwam. In de in totaal 
met 35 houtsneden geïllustreerde leerdichten die elk een (zeer breed uitgesponnen) 
onderdeel van de badroutine weergeven, laat Murner zien hoe de ziel aan de hand 
van God als badhuisbaas een bij tijd en wijle hardhandige reinigingskuur ondergaat. 
Het is een reinigingskuur die zal eindigen met een ziel die na het bad kan rusten in 
de vrede van God, zoals de mens zich na het bad te ruste legt in de geruststellende 
wetenschap dat zijn hele lichaam weer in evenwicht is.

Twee delen heeft het boek, met in totaal 36 hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk, 
Der baderin dancken, is gewijd aan de heilige Anna. Het is duidelijk een latere toe-
voeging. Dat is zichtbaar, omdat het voorgaande hoofdstuk afgesloten wordt met 
“Selich getruckt durch Johannes Grüninger zu Straßburg im Jar M.d.xiiii uff sant 
Oswalts tag.” Het grootste deel van het boek, 24 hoofdstukken, speelt zich af in het 
badhuis. Het concentreert zich daarbij op de badroutine en in het bijzonder op de 
handelingen daarin. Het tweede deel van de Badenfart kun je een ‘vergeestelijkte’ 
versie van een kuurreisgids noemen, een ook al in de vroege zestiende eeuw populair 
genre, dat bij de ontwikkeling van het kuurwezen een grote rol speelde.60 Murner 
heeft zeker een aantal van deze gidsen gekend en ook gebruikt. 

Alle hoofdstukken in de Badenfart, inclusief het voorwoord, hebben een eigen 
houtsnede en een berijmde tekst van meestal zeventig regels. In de marge staan vele 
glossen die verwijzen naar de bijbel, maar ook bijvoorbeeld naar de Disticha Catonis, 
Petrus Lombardus’ Sententiae, Duns Scotus, Cicero en vele anderen. Eigenlijk is de 
Badenfart één groot geheugensysteem, opgeslagen in het boek dat het geheugen ook 
is.61 Als je bedenkt dat Murner zijn Logica memorativa. Chartiludium logice, sive to-
tius dialectice memoria schreef in 1506 en de Badenfart in 1514, dan is dat misschien 
niet eens zo’n vreemde constatering. Zou Murner misschien daarom ieder hoofdstuk 
voorzien hebben van een bijna schematische houtsnede, waarop altijd tenminste één 
iconisch ‘badvoorwerp’ te zien is zoals dat ook voorkomt in het profiel van het bad-
huis in het eerste deel van dit boek? Iedere houtsnede zou dan, samen met de com-
pacte titel die Murner aan ieder hoofdstuk meegegeven heeft, dezelfde functie heb-
ben als de items in de Geistliche Badtstube en de ‘jetzund’ in het Geistliche Seelenbad 
die ieder een volgende stap in het reinigingsproces aanduiden.

60   Daarin worden individuele minerale bronnen, hun ligging in het landschap en hun specifieke geneeskrach-
tige eigenschappen beschreven, en ze geven ook richtlijnen over hoe je in deze bron het beste kunt kuren. 

61   Voor het geheugen als boek, zie Draaisma 1995.
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Glossen spelen in de Badenfart een grote rol: het zijn er bijna driehonderd. Ze 
vormen een complex verwijzingssysteem, waarvan de relatie met de tekst echter lang 
niet altijd duidelijk is. Tenminste, dat is de conclusie van Michels, die ze verzamelde 
en naliep en in een bijlage bij de editie weergaf. Een (eenvoudig) voorbeeld van die 
glossen waarbij de relatie met de tekst wel duidelijk is, zijn de eerste twee regels uit 
het eerste hoofdstuk:

In das Bad laden 

So uns got selb zu baden bitt,
So kanstu dich enschuldigen nit.62

De glosse in de marge is Luc. 14:21 ff. Iemand die vertrouwd is met de Bijbel, zoals 
zo veel middeleeuwers, weet dan dat het hier gaat over de parabel van de man die een 
groot feestmaal gaf waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Toen hij zijn slaaf 
erop uitstuurde om de gasten aan tafel te roepen, had iedereen een smoes om niet te 
komen. Dat maakte de gastheer boos. Hij zei dan ook tegen zijn slaaf:

Vlug, ga de straat op en de stegen van de stad in en breng de armen, de gebrekkigen, de  
blinden en de kreupelen hier binnen.63 

Toen de slaaf tegen hem zei dat dat al gedaan was, stuurde de gastheer hem opnieuw 
op pad:

Ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt.

Het is een niet mis te verstane, bijna hartstochtelijke uitnodiging van Murner dan 
wel God zelf aan de mens om met Murner/God op Badenfart te gaan, een uitnodi-
ging die een mens toch moeilijk naast zich neer kan leggen. Zo geeft de glosse extra 
diepte aan Murners beginwoorden en aan de autoriteit en de zeggingskracht van zijn 
tekst. Murner gebruikt ook een glosse om te laten zien, wat de bedoeling van deze 
Badenfart is en wat het einddoel ervan is. Je leest de glosse bijna automatisch, nog 
voor je aan de tekst zelf kunt beginnen, omdat zij met grote letters onder de intro-
ductie staat:

Wer sich in disem bade reint,
Und, wie ich schrib, mit got vereint,
Der west [wast] in einen bad zumol
Lib/ und seel/ als er dan sol.64

Daaronder staan, ook niet te missen, in diepzwart afgedrukt de twee glossen die het 
te behalen einddoel van deze Badenfart schilderen:

62   Badenfart, 1. Ik volg hier de editie die uitgegeven is door Viktor Michels (Berlijn 1927). 
63   Lucas 14:21 ff.
64   Badenfart, 2.
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Wast u, reinigt u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houdt op met kwaad doen.
Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn; was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn.65

En aan het eind van de Badenfart, als de route langs de 34 loci die de hoofdstukken 
van het geheugensysteem vormen, afgelegd is, is de cirkel rond. Want daar verwijst 
glosse 290 in het laatste hoofdstuk met de titel Dem bader Dancken weer terug naar 
de eerste pagina en de daarbij geplaatste glosse die verwijst naar Jesaja 1,16. “Wast u, 
reinigt u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houdt op met kwaad doen.”66 

Van de tekst van de Badenfart gebruik ik hier alleen het badhuisdeel, dat 25 
hoofdstukken heeft, met 25 houtsneden en 213 glossen.67 Murner gebruikt de bad-
routine en vooral de handelingen daarin als aanknopingspunten om zijn wijze lessen 
structuur, inhoud en betekenis te geven. Hij is hierin minstens zo vindingrijk als de 
auteur van het Geistliche Seelenbad met de maaltijd die de zielen in het badhuis na 
het bad voorgeschoteld kregen. En, bijna karakteristiek, veroorlooft hij zich hier de 
nodige vrijheden bij de traditionele badroutine zoals Spangenberg die zo compact 
beschreef in Die geistliche Badtstube.68 In een bijlage heb ik een overzicht opgeno-
men van de 24 titels van de hoofdstukken waarin God als badhuisbaas handelingen 
verricht bij degenen die zijn ingegaan op zijn uitnodiging om zijn badhuis binnen te 
treden en daar ziel en lichaam te reinigen om daarna nooit meer te zondigen.

Murners tekst, met alle verwijzingen en hun onderlinge verbindingen, vormt een 
ingewikkeld en voor ons nauwelijks te doorgronden beeld- en betekenissysteem. We 
beschikken niet over de omvangrijke geheugen-, beeld- en betekenisverzamelingen 
die Murner en sommige van zijn lezers hebben gehad. Het zou een studie van jaren 
door verschillende specialisten kosten om inzicht te krijgen in het kennis- en bete-
kenissysteem waarop de Badenfart berust. Wat het er niet makkelijker op maakt, is 
Murners grote belezenheid, het plezier en de handigheid waarmee hij zijn bronnen 
gebruikt en hoe hij “die sich umnächst biedende Quelle nur fluchtig nutzt, dagegen 
mit reicher Erfindungsgabe ihm aus allerhand anderen Quellen zustromenden Stoff 
gern aufgreift und flink gestaltet”, zoals Michels het formuleert.69 

7.6.1.1 Thomas Murners “reiche Erfindungsgabe”en de “aus allerhand anderen 
Quellen zustromenden Stoff”: De Badenfart en de Pfüllinger Liederanhang
Het is God zelf als badhuisbaas die Murner de hoofdrol laat spelen in de Badenfart. 

65   Esaja 1. 16, Lavamini mundi estote malum, cogitationum vestrarum ab oculis meis: quiescete pervers; Ps. 
51.9, Et super nivem dealbabor.

66   Michels 1927, 169: notenapparaat bij de editie dat ook een overzicht geeft van alle glossen. Er is nog een 
later toegevoegd hoofdstuk 35 “Dem Baderin dancken” dat gewijd is aan de Heilige Anna. 

67   Viktor Michels liep alle glossen na en geeft ze in zijn editie van Die Badenfart (1927). 
68   Michels 1927, xv.
69   Eduard Fuchs bracht Murners bronnengebruik in Geuchmatt, een van Murners bekende werken, in 

kaart. Het resultaat is een bijna adembenemende lijst van bronnen, al dan niet gelezen, al dan niet van 
horen zeggen: uit de bijbel, het Nieuwe Testament, antieke mythen en sagen, Oosterse vertellingen, me-
disch-Perzische, Egyptische en joodse geschiedenissen, de Alexandersage, de Romeinse geschiedenis, 
middeleeuwse verhalen en verhalen uit Murners eigen tijd, Fuchs 1922, 741-758. 
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Híj is het die de oven stookt en het vuur brandend houdt, die voor het water zorgt, 
die met een trompet de omgeving laat weten dat het badhuis klaar is om baders te 
ontvangen. Hij is het ook die de aderen laat, de haren knipt en wast, het loog bereidt, 
de voeten wast, het lichaam masseert, die toeziet op de rustperiode na het uitzweten 
en die na het bad de bader een ‘veilig thuis’ toewenst. Maar Hij kan kennelijk niet 
voorkomen (of misschien wil hij dat ook niet) dat de duivel bij de massage na het bad 
de door het bad ontspannen bader belaagt met zondige verlangens. 

God als badhuisbaas is in de geschreven en afgebeelde wereld van de middeleeuw-
se baders geen vanzelfsprekende verschijning. Is hij dan een typisch Murneriaanse 
uitvinding, waarbij hij met zijn “reicher Erfindungsgabe ihm aus allerhand anderen 
Quellen zustromenden Stoff gern aufgreift und flink gestaltet” heeft? Dat is niet uit 
te sluiten, maar toch zullen Murners lezers en toehoorders niet écht vreemd op heb-
ben gekeken van deze badhuisbaas. Sommigen van hen zullen in hem vermoedelijk 
wel enige verwantschap hebben gezien met de figuur van Christus medicus, Christus 
als geneesheer. Dat is een figuur die al vóór de middeleeuwen ontstond, op het mo-
ment dat de genezende Goden uit de klassieke Oudheid en de lichaam en ziel gene-
zende God van het vroege Christendom een verbond aangingen.70 Maar het is wel de 
vraag, of de figuur van Christus medicus in de gedaante van een badhuisbaas die zijn 
potentiële badklanten per trompet uitnodigt naar zijn badhuis te komen wel zo’n 
vertrouwd beeld is – hoewel men niet vreemd opkeek van een God als schoorsteen-
veger of als klokkenmaker.71 Zouden we hier mogelijk te maken kunnen hebben met 
een typisch Murneriaanse nieuwvorming, of misschien toch met een knap staaltje 
van ontlening uit andere bronnen? Michels denkt het laatste. Hij baseert zijn mening 
op een tweetal geestelijke ‘badliedjes’ in de zogenaamde Pfüllinger Liederanhang, 
een deel van het handschrift Württemberg Cod. theol. et philos. 4° 190.72 De Liede-
ranhang wordt voorafgegaan door een prozatractaat dat zeventien teksten bevat die 
het geestelijk jaar begeleiden. Het begint met een ‘Geestelijke Meimaand’, loopt dan 
alle maanden van het hele geestelijk jaar door via een ‘Geestelijke Kerstnacht’, om 
dan weer uit te komen bij de maand mei: een maand waarvan het jaarlijkse meibad 
in de middeleeuwse cultuur zo’n belangrijke gebeurtenis is, en dat zulke diepe wor-
tels heeft in de Germaanse wereld.73 In een onafzienbaar aantal regimina sanitatis en 
calendaria is er sprake van een bad in de maand mei. Dat is, omdat er tijdens de win-
ter allerlei afvalstoffen in het lichaam achtergebleven zijn die er voor een goede ge-
zondheid na de winter uit verwijderd moeten worden. Een bad bij het begin van het 
voorjaar is daarvoor de aangewezen methode. Van oudsher wordt in heel Europa het 
meibad ook gezien als een verjongingsbad, een vernieuwing van de vitaliteit van het 

70   Over het vroege Christendom als een genezende Godsdienst: Lutterbach 1996, 239-281. 
71   Rossner 1957, 196. 
72   De zogenaamde Pfüllinger Liederanhang maakt deel uit van een anoniem overgeleverde papiercodex 

uit het voormalige Klarissenklooster in Pfüllingen, dat opgeheven werd tussen 1648/1649. Het wordt 
bewaard in de Württembergische Landesbibliothek met als signatuur Cod. theol. et philos. 4  190. Het 
wordt gedateerd op ca. 1470-1480.

73   Zie hiervoor bijvoorbeeld Bächtold-Staubli 1942. 
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geestelijke en lichamelijke leven, een aangewezen gelegenheid om de deuren van li-
chaam, geest en huishouden open te zetten, het eind van de winter te vieren en vro-
lijk, gelukkig en blij met het leven te zijn. Michels is er zeker van dat Murner deze 
twee liedjes en de tekst van het prozadeel heeft gekend en dat ze, in verbinding met 
zijn medische conditie en zijn noodzakelijke badkuur, de belangrijkste aanzet heb-
ben gegeven voor de Badenfart-allegorie. Hij denkt dit onder meer, omdat er zo’n 
treffende overeenkomst bestaat tussen de titel en de beginstrofe van Badenfart en de 
beginstrofen van twee ‘badliedjes’ in dat handschrift.74

Woluff im geist gon Baden
Do hin hat uns geladen
Des vatters gütikeit

En de eerste strofe van het ‘zusterliedje’ gaat als volgt:

Woluff im geist gon baden
Ir zarten frowelin
Do hin hat uns geladen
Jhesus der here min75

Afb. 75 De eerste strofe van de liedtekst van “Woluff in geist gon baden” met de te zingen 
melodie.76 Uit: Volker Kalisch, “Ich bin doch selber ich.” Spuren mystischer Frommigkeit im 
geistlichen Liedgut des 15. Jahrhunderts: Der Pfullinger Liederanhang, (Essen, 1999), 160.

De liedjes zijn vermoedelijk op bovenstaande toon gezongen (afb.75). Het zijn zoge-
naamde contrafacturen, wereldlijke liedjes die een religieus jasje hebben gekregen.77 
Van de twee wereldlijke versies van deze liedjes zijn geen fragmenten overgeleverd, 
maar ze hebben zeker deel uitgemaakt van een groter corpus van badliederen die in 
het badhuis of het kuuroord gezongen werden om de verveling en de tijd te verdrij-
ven.78 En hier, in deze twee liedjes, vinden we de Murneriaanse God als de badhuis-
baas terug, een badhuisbaas die zijn potentiële gasten met een trompet uitnodigt zijn 
badhuis binnen te gaan. 

74   Voor andere overeenkomst in het bijzonder in het kuurreisgedeelte, zie Michels 1927, xviii-xxii,
75   Beide liedjes zijn te vinden in Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied II (1867) nr. 820 en nr. 821 en in 

Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deutschen Kirchenliedes 1854, nr. 37 en nr. 38. 
76   Ontleend aan Kalisch 1999, 160.
77   Kalisch 1999, 39.
78   Kalisch 1999, 160. 
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De twee liedjes ademen een bijna feeërieke, paradijselijke sfeer, waarin God de va-
der met zijn badgasten blij en vrolijk een dansje maakt, waar de Heilige Geest en de 
Zoon de gasten lekker verwennen met massages, waar de Moeder Gods Maria een 
badgenoot kan zijn; waar het reinigende water altijd ruist, de vogeltjes en de engelen 
lieflijk zingen. Maar dat geluk valt je pas ten deel, als je je ontdoet van de last van je 
zonden, voldoende de aderen laat, matig leeft, voldoende lichaamsbeweging neemt 
en er goed op let geen kou te vatten na het bad.

Het mag dan zo zijn dat Murner gebruik heeft gemaakt van deze twee liedjes om 
een mooie ‘binnenkomer’ voor de Badenfart te hebben, ze maken daarmee voor ons 
wel een aspect van het bad en het baden zichtbaar dat in andere bronnen zo op het 
eerste gezicht zo goed als afwezig lijkt. Het is een aspect waarvan talloze voorbeel-
den te vinden zijn, als je het eenmaal weet te herkennen. Het is wat Michels benoemt 
als “d[ie] verzückte Freude aan den Schönheiten einer idealisierten Welt” en “een late 
uitdrukking van de Straatsburgse mystiek van de veertiende eeuw”.79 En misschien 
zou Huizinga het wel een spel genoemd hebben, een situatie waarin de spelers zich 
buiten het gewone leven hebben geplaatst, om zo beter met de realiteit van het leven 
om te kunnen gaan. Maar wat, als het nu eens om iets heel anders zou gaan? Als het 
ook zou gaan om het verbeelden van sociale, reële, oprechte, niet-erotisch geladen 
emoties, zoals op anderen gerichte, belangeloze liefde, genegenheid en vriendschap, 
zorgzaamheid en saamhorigheid? Dat zijn abstracte emoties waarvoor de gewone 
taal en beeldtaal mogelijk geen adequate uitdrukkingsmogelijkheden heeft gehad, 
juist omdat ze zo abstract zijn, maar ze waren wel zeer aanwezig. Dan is het verbeel-
dend scheppen van een zichtbare en leesbare fictieve wereld die in metaforen frag-
menten weergeeft van het leven in de reële wereld die je wilt beschrijven een expres-
sievorm. Een expressievorm die door vele middeleeuwers direct en correct herkend 
zou worden, maar die voor ons veel minder vanzelfsprekend is. Wij hebben immers 
geleerd dit iconografische schema en de bijbehorende taal te zien en te lezen als ero-
tisch geladen. Het is een vermoeden dat bij mij ontstond door de vele afbeeldingen 
van in bad zittende mensen die heel dicht bij elkaar zijn, die elkaar aanraken, dikwijls 
op de borst, die samen eten en drinken en plezier maken. Het gaat dan om afbeeldin-
gen of beschrijvingen van situaties die zich bevinden in een context waarin enige ero-
tische betekenis van dat gebaar en van die fysieke nabijheid zo goed als uitgesloten is. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de badliedjes in de Liederanhang, of aan de titelpagina 
van Die Stove van Jan van den Dale, waarop twee met elkaar sprekende vrouwen te 
zien zijn, van wie een van de twee een van de borsten van de ander aanraakt. Maar het 
gaat bijvoorbeeld ook om het voorval uit dat intrigerende verslag van een rechtszit-
ting in Brugge in de vijftiende eeuw, waarvan in dit boek eerder sprake was. Hierin 
wordt een man beschuldigd van sodomie, hier bedoeld als homo-erotisch gedrag, in 
het badhuis. Hij verklaart als verdediging tegenover zijn rechters, dat hij daaraan niet 
schuldig is. Hij heeft immers niets anders gedaan dan “de penis van mijn metgezel 

79   Michels 1927, XXIII.
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aan te raken, zoals ik gewoon ben te doen als ik in het badhuis ben”.80 Wij zien een 
dergelijke aanraking als een homo-erotisch gebaar en niet anders. Toch kan het dat 
in dit geval niet geweest zijn, want anders zou hij dat immers nooit ter verdediging 
hebben durven aanvoeren.

7.6.2 De wereld en haar bewoners door de ogen van een evangelische prediker-bad-
baas: Johannes Spangenbergs Ein geistlich Badt der Seelen/ angezeigt im leiblichen 
Bade/ Durch spr che der Schrifft beweret

Johannes Spangenbergs nooit geëditeerde Ein geistlich Badt der Seelen/ angezeigt 
im Leiblichen Bade/ Durch spr che der Schrifft beweret (1540) is de tweede, vooral 
didactische tekst in mijn verzameling.81 Het is een goed voorbeeld van mijn stelling 
dat artesliteratuur vruchtbaar studiemateriaal is voor de ideeëngeschiedenis.82 Dat is 
omdat hier, door de manier waarop Spangenberg het badhuis, het bad en het baden-
de menselijk lichaam gebruikt als didactisch frame, de evangelische ideeën zichtbaar 
worden over de samenleving, over de functie van de zielzorger en de manier waar-
op hij te werk gaat. Hij doet dat op een heel praktisch, down-to-earth en voor le-
ken goed te volgen, te onthouden en te praktiseren niveau. Tegelijkertijd maakt hij 
van het menselijk lichaam in één vloeiende, effectieve, didactische beweging een na-
slagwerk, een mentaal visueel geheugensysteem, waar in puntige zinnen aan ieder li-
chaamsdeel een eigen betekenis wordt gehecht. Ik zal van deze didactische bewegin-
gen een aantal voorbeelden geven.

Ein geistlich Badt der Seelen is na de eerste uitgave in 1540 in 1552 door Johannes’ 
zoon Cyriacus samen met het door de laatste geschreven Ein einfeltiger/ aber doch 
Christlicher Gedanck/ vom Geistlichen Furwerckin één bandje uitgegeven. Dit heeft 
hetzelfde format als het Geistlich Badt der Seelen, maar gebruikt hier een “leiblich” 
voertuig als beeld om het verhaal te structureren. Cyriacus gaf zijn eigen tekst uit na 
de dood van zijn vader en we kunnen daarom aannemen dat de inleiding, die kenne-
lijk bestemd is voor Vom Geistlichen Furwerck, ook op het Geistlich Badt van toe-
passing is. Beide auteurs, en zeker Cyriacus, waren nauw betrokken bij de interne 
twisten rondom de Reformatie. We mogen daarom aannemen dat de doelstellingen 
van vader en zoon, als het gaat om de verspreiding van het evangelische denken en 
de manier waarop dat moet gebeuren, hetzelfde zijn. Een cruciaal twistpunt onder 
de volgers van Luther was de betrokkenheid van niet-theologisch geschoolde men-
sen bij theologische discussiepunten en hun vermogen om mee te discussiëren over 
geloofskwesties. Een aantal jaren later zou deze twist zó hoog oplopen, dat Cyria-

80   “que luy en buvant avecques icelluy Thiry tasta et prinst sa verge en sa main, lequel il confessa bien pa-
reillement avoir fait avecq plusieurs hommes avecques quil avoit esté aux estuves, sans rien autrement 
avoir meffait ou voloir congnoistre,” geciteerd uit Boone 1993, 14.

81   De eerste uitgave van 1540 is niet gedigitaliseerd. Ik heb daarom hier de gedigitaliseerde versie gebruikt 
van de heruitgave van Cyriacus Spangenberg uit 1552. Op de voorpagina heet het “bewert”, op de be-
ginpagina van de tekst wordt “beweret” gebruikt.

82   Voor een mooi voorbeeld daarvan, waarbij Duitse begrafenispreken als bron zijn gebruikt, zie: Dugan 
1989.
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cus moest vluchten, verkleed als vroedvrouw.83 Voor Johannes en Cyriacus was die 
vaardigheid van leken om mee te discussiëren een uitgemaakte zaak. De verspreiding 
en inprenting van de geloofswaarden bij niet-clerici was dan ook een belangrijk on-
derdeel van hun public relations-strategie.84 De uitgave van Cyriacus met deze twee 
teksten, die duidelijk bestemd zijn voor een niet-theoretisch en niet-theologisch ge-
schoold publiek, moet dan ook in dit licht worden gezien.

Johannes Spangenberg en Thomas Murner waren tijdgenoten, beiden gepassio-
neerde leraren en opleiders. Zo was Johannes lange tijd hoofd van de Latijnse school 
in Tal Mansfeld en ook hij schreef, nog vóór het Geistlich Badt der Seelen, een mne-
motechnisch leerboekje Libellus Artificiosae memoriae in usum studiosorum collec-
tys, dat verscheen in Leipzig in 1539. Als Cyriacus in zijn inleiding opmerkt dat zijn 
boekje bedoeld is om de lezer “figurweise” te herinneren aan “die furnehmste ar-
tickel die seligkheit unnd dat gantze christliche leben belangende”, dan verwijst hij 
naar het basisprincipe van de mnemotchniek.85 Hierbij zijn de ‘figuren’ van dit “fi-
gurweise” als de figuren die Murner zijn leerlingen voorschotelt in zijn Logica me-
morativa, waarbij ze dezelfde functie hebben als de items in Ein geistliche badtstube 
en het “jetzund” in Das geistliche Seelenbad. Ook hier, net als in Die Badenfart, zijn 
in het Geistlich Badt der Seelen, de ‘figuren’ gekoppeld aan glossen die zorgen voor 
de verankering van de boodschap in de Schrift. Dat moet betekenen dat de lezers in 
ieder geval een redelijke bijbelvastigheid moeten hebben gehad. Als je het Geistlich 
Badt beziet op zijn kwaliteiten als didaktische tekst voor een in theologisch opzicht 
niet zeer belezen publiek, dan kun je constateren dat Johannes Spangenberg een uit-
stekend pedagoog is geweest. Zeker als je daarbij bedenkt, dat hij het schreef in een 
tijdperk waarin geloofswaarden en handelingspraktijken door verschillende partijen 
betwist werden en de binding van de gelovigen aan de geloofsgemeenschap daarbij 
doorslaggevend was. Dat wordt goed zichtbaar als je je realiseert dat de staccato be-
schrijving van het badhuis en de badhuisroutine aan het begin van de tekst in feite 
de hoofdstukindeling is van het gehele verhaal.86 Het is, bijna in sleutelwoorden, een 
compact overzicht van wat de lezer te wachten staat. Hierna begint het eigenlijke 
verhaal, aangegeven door een eigen titel: Das Misterien und Geistlich Badt. Nu start 
Johannes zijn zorgvuldige opgebouwde ‘les’ in de evangelische leer. Hij doet dat met 
een korte omschrijving van de drie basisbegrippen waar de lezer mee te maken krijgt; 
die zal hij verderop nader uitwerken. Ten eerste is er het badhuis en zijn belangrijk-
ste kenmerken, want “Die badstube ist diese welt’ zo legt Johannes uit. Immers, ook

Darinn kommen alle Menschen nackt unnd bloss/ da ist feuchtigkeit mit hitze unnd kelde 
vermischt, freude mit trübsal unnd angst vermischt/ da sein arm/ reich/ jung/ alt/ aller-
lei menschen/ gut und böse/ gerecht und ungerechte [rechtvaardige en onrechtvaardige] 
durch einander vermengt.87 

83   Christman 2008 1003-1019.
84   Rossner 1957, 194. 
85   Geistlich Badt, 3, rechterkolom.
86   Ik gebruikte deze beschrijving hier eerder in hoofdstuk twee bij de introductie van de badroutine.
87   Geistlich Badt, 5, linkerkolom.
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En met al die mensen is het volgens Johannes gesteld zoals met het zaad in de para-
bel in Mattheus 13: het zaad dat valt op de rotsen komt niet op, het zaad dat langs de 
weg valt komt schameltjes op, het zaad dat in vruchtbare grond (voor een goed ver-
staander: de evangelische leer) valt, dat komt goed op en geeft een goede oogst. Ten 
tweede is er het bad zelf, zijn betekenis en tegelijkertijd het doel ervan: 

Das Badt ist die Tauffe/ darzu kommen die Menschen aller Geistlichen g ter und Gött-
licher gnad nackt unnd bloss im willen zu empfangen reinigung unnd vergebung aller ihrer 
S nde/ unnd zu erlangen die gnade des heiligen Geistes durch das Wasser der widerge-
burt.88

Het derde en laatste kenmerk, zeker niet minder belangrijk, is het badpersoneel en 
de taak en functie die zij hebben, de middelen die ze daarbij in kunnen zetten om het 
doel te bereiken en de manier waarop ze dat doen.

Der Bader unnd sein Gesinde/ sind Pfarrer/ Prediger/ Beichtvater/ Diaken/ Diener der 
gemeine welche dis Badt die Tauff von wegen der Kirche austeilen/ waschen unnd reinigen 
die unfletigen Sünder/ helffen unnd rathen die Krancken/ mit Köpfen/ Aderlassen/ pflas-
tern [pakkingen] und wundtranck/ das ist mit allerley trostsprüchen/ auff das sie nicht 
schaden nemen an der Seelen/ unnd inn Sünden verterben.89

7.6.2.1 De “drie standen”
Nu de basisprincipes en de verhoudingen tussen badbezoeker en badpersoneel, tus-
sen pastores en gemeenteleden, in grote lijnen zijn aangegeven, is het tijd om dui-
delijk te maken waarom het badhuis zo lijkt op de wereld, of omgekeerd: waarom 
de wereld zo lijkt op een badhuis. Dat is niet alleen omdat de samenstelling van het 
publiek vergelijkbaar is, het is ook omdat de inrichting van het badhuis lijkt op die 
van de wereld, van de samenleving. De badruimte in het badhuis kent drie lagen: de 
begane grond, de eerste zweetbank, en de tweede zweetbank, die van elkaar verschil-
len in hittegraad, dan wel verschillen in de mate en de soort van beproeving. Op het 
onderste niveau is het het minst warm, op de derde het heetst en op de tweede is het 
‘ertussenin’, gematigd warm dus. De temperatuur is hierbij de graadmeter voor de 
zwaarte en de complexiteit van het verblijf op een bepaald niveau. Net als het badhuis 
heeft de wereld drie lagen. Het zijn de drie sociale groepen die, net als het publiek op 
de banken in het badhuis, van elkaar verschillen in de zwaarte van hun bestaan in het 
zweetbadhuis dat de wereld is. Het gaat om de stand van de gehuwden, van de we-
duwen en die van de “Junckfrawen”.

7.6.2.2 “Der Unterbanck an der erden”
Het is de begane grond, de vloer van het badhuis, “der Unterbanck an der erden”, die 
de juiste plek voor de gehuwdenstand is. Daar is het het drukste met allerlei volk dat 

88   Geistlich Badt, 3 rechterkolom. 
89   Geistlich Badt, 5, rechterkolom. 
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komt en gaat, en daar gebeurt ook het meeste. Het is immers de meest intensief ge-
bruikte plek in het badhuis. Daar wordt de huid gekrabd, de aderen gelaten, gescho-
ren, gewassen en dergelijke. Het is de juiste plaats voor deze stand, omdat daar, in het 
huwelijk, de tegenslagen, de verleidingen, de zorgen en het werk het grootste zijn. 

Also is im Ehelichen stande das creutz/ anfechtung/ sorge unnd arbeit am meisten/ da sor-
get der Mann für das Weib/ das Weib für den Man/ die Eltern für die kinder/ die Kinder 
für die Eltern/ Da wil man essen unnd trincken/ Da wil man kleyder und schuch haben/ 
etc. Schickt Gott ein unfal uber Eltern oder Kinder/ So ist abermal angst unnd noth auff 
beyden seyten/ 
Wechst aber zanck/ hader unnd unwille/ unter Eltern und Kinder/ Man oder Weibe/ So 
ists so viel erger.90

Het huwelijk zoals Spangenberg dat beschrijft, lijkt een redelijk correcte beschrij-
ving van het gezinsleven zoals wij dat kennen. Wat Spangenberg hier echter doet, 
is in zeer kort bestek de Lutherse visie op het huwelijk te definiëren, op het gezin, 
op de relatie tussen man en vrouw, op die tussen ouders en kinderen en, impliciet, 
op de functie van het seksueel verkeer tussen de huwelijkspartners. Het is een visie 
die heeft geleid tot een grondige herziening van het huwelijksrecht in Noordwest-
Europa. Dat het huwelijk en het gezin hier op de vloer van het badhuis, dat is: van 
de samenleving, geplaatst worden, is niet alleen vanwege de drukte en de verschei-
denheid aan activiteiten en gebeurtenissen die daar voortdurend plaatsvinden. Het 
is ook, omdat het gezin in Spangenbergs optiek de basis is van de samenleving, die 
onderworpen is aan het wereldlijk gezag en niet, zoals bij de Katholieken, een infe-
rieure levensstaat onder zeggenschap van de Kerk.91 In Spangenbergs wereldbeeld 
heeft God het huwelijk ingesteld om de wereld voort te kunnen laten bestaan en wel 
tot het einde der dagen:

[…] auff den heutigen tag nicht allein knaben und söne, sonder auch meidlein und töchter 
geboren werden. Nicht zu sünden unnd untugent/ sondern das das menschlich geslecht 
durch den Ehestand/ biss ans ende der welt erhalten werde.92

Het is echter niet alleen daarom dat God het huwelijk schiep. Het is ook om die gro-
te vijand van het mensdom, de vleselijke lusten in de gedaante van de Satan, die ons, 
dankzij de zonde van Adam, voortdurend bedreigt en die het ons zo lastig maakt. 
Maar God, als de goede geneesheer die Hij is, heeft hiervoor een zeer effectief ge-
neesmiddel bedacht. Dat geneesmiddel is het huwelijk.

So hat der almechtige Gott wie ein guter artzt/ eine gute ertzeney darfür erfunden/ und der 
Ehestandt verordent.93

90   Geistliche Badtstube, 6, linkerkolom. 
91   Witte Jr. 1986, 296.
92   Ehe, 14. 
93   Ehe, 15. 
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Het is kennelijk een effectief en zeer waardevol medicijn, want

[…] daß Eheleute lust und liebe zusammen haben/ gern bey einander leben, glücklich und 
lang bey einander leben/ das ist ein sonderere Segen Gottes.94

7.6.2.3 “Der Mittelbanck”
Op de middelste bank is het niet te heet en niet te koud, maar matig warm. En zo is 
het ook in de weduwenstand, een stand waarin het leven ook zwaar is, want

[…] weil sie gemeiniglich an Elter Kinder unnd Gesinde sein/ sind sie vieler mühe und 
arbeit/ anfechtung unnd sorge/ angst unnd trübsal uberhaben/ unnd ob sie wol von der 
Welt verlassen sein.95

Een weduwe heeft het zwaar, want ze mist niet alleen haar echtgenoot en daarmee de 
juridische bescherming van de huwelijkse staat, maar op haar rust ook de zware taak 
van de verantwoordelijkheid en de zorg voor haar familieverband. Die taak te dragen 
wordt voor haar extra moeilijk, omdat ze door het overlijden van haar echtgenoot in 
een juridische en daarmee ook in een sociale en morele spagaat terecht is gekomen. 
Door het wegvallen van haar binding in het huwelijk, is ze namelijk “loss vom Ge-
zetze”, buiten de morele en juridische band van het huwelijk komen te staan.96

“Ein Weib das unter dem manne ist/ dieweil der mann lebet ist si verbunden an das Geset-
ze/ aber der Mann stirbt/ ist sie loss vom gesetze/ das den mann betriefft.” 

Het betekent dat het familiale vangnet dat in de middeleeuwen voor iedereen van 
levensbelang is, wegvalt. Want vanaf het overlijden van haar echtgenoot geldt het 
spreekwoord “wenn eim Weib der Mann stirbt so stirbet ihr ehr unnd gut” en moet 
zij met haar kinderen noodgedwongen “die fußschemel der welt seyn”.97 Zo be-
schrijft hertogin Elisabeth van Braunschweig-Calenberg de situatie van de weduwe 
en haar kinderen in het boekje Der Widwen Handbüchlein, dat zij, zelf weduwe ge-
worden, in 1555 voor haar lotgenoten schreef. 

Het feit dat dat een weduwe niet meer aan de wet van het huwelijk gebonden is, 
en dus ook vrij is van echtelijke plichten, betekent dat ze vrij is om zelf relaties aan te 
gaan. Daarom heeft ze nu drie keuzemogelijkheden om haar leven in te richten, drie 
keuzemogelijkheden waarover de samenleving zeer uitgesproken meningen heeft. 
De eerste is, van nu af aan doen en laten wat ze wil en er maar wat op los leven; ze 
kan ook weer een ander huwelijk aangaan en een nieuw gezin stichten. Ze kan echter 
ook besluiten om voor de rest van haar leven vrijwillig celibatair te leven en daarbij 
de herinnering aan haar echtgenoot hoog te houden, haar huishouden voorbeeldig 
te managen en goede werken te doen. De vele teksten met titels als Weduwentrost 

94   Witwe 47,
95   Geistlich Badt, 5, rechterkolom. 
96   Ehe, 25.
97   Braunschweig-Calenberg 1598, 34. Het is een herdruk van de eerste, niet-gedigitaliseerde druk van 

1555.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   223 10-11-2020   18:09



224 7 het openbare badhuis een schouwtoneel

die vol staan met preken, adviezen, gebeden, vermaningen en wijze raad, zoals het 
boekje van Elisabeth van Braunschweig (en ook Spangenberg schreef een Weduwen-
trost), kunnen maar niet ophouden erop te hameren hoe verwerpelijk de eerste vari-
ant is, en hoe verstandig, moreel juist de laatstgenoemde levensvorm, hoeveel respect 
en mededogen de weduwe daarmee verwerft en op hoeveel hulp en bijstand van de 
gemeenschap ze kan rekenen. Zij is de ideale weduwe, zij is de “Gute Witwe” en zo 
is ze zoals een weduwe hoort te zijn.98 Maar Elisabeth, en bijvoorbeeld ook Span-
genberg, is wel reëel en praktisch genoeg om een tweede huwelijk niet af te wijzen, 
zeker niet voor een jonge weduwe. Zij zou anders in het lange, harde eenzame leven 
dat zij als weduwe met opgroeiende kinderen zou moeten leiden, makkelijk kunnen 
bezwijken onder de verleidingen van Satan. 

7.6.2.4 “Auff der Oberbanck”
Daar, op de bovenste bank in het badhuis, is het het allerwarmste. Het is er zó warm, 
dat je overvloedig moet zweten en jezelf slaan met je badkwast, en daarom is het de 
toepasselijkste plaats voor de stand van de “Junkfrawen”. Voor ons is “Junkfraw” 
een verwarrende titel, omdat het doet denken aan maagden of edelvrouwen, twee 
groepen die je zeker niet verwacht in Spangenbergs badhuis. Het gaat hier echter om 
een in Lutherse ogen zeldzame mensensoort, namelijk om hen die, geheel vrijwillig, 
niet gedreven door eigenbelang of hoogmoed en niet gedwongen door een afgelegde 
kloostergelofte, ongehuwd en dus zonder partner en kinderen celibatair leven en dat 
leven ten dienste stellen van het welzijn van anderen, zoals Jeremia en Johannes de 
Doper dat deden. 

Auff der Oberbanck/ ist trefflich grosse hitze/ da mus man immerzu schwitzen/ que-
sten unnd umb sich schlahen […].99 

Het is een roeping, een gave van God die niet afgewezen kan worden, en het is die 
roeping die maakt dat de ontvanger niet aan Gods opdracht “Gaat heen en vermenig-
vuldig u” gehoor kan geven. Slechts één op de duizend is sterk genoeg om een derge-
lijk leven aan te kunnen. Dat is, omdat het verblijf daar op die “oberbanck” zó zwaar 
is, dat er niet veel mensen zijn die het er uithouden, belaagd als ze worden door de 
vele en heftige verlokkingen des levens (lees: des vlezes). Het gaat er heftig aan toe, 
daar hoog op die allerheetste zweetbank. Zó heftig, dat niet veel badgasten het er lang 
uithouden. Ze worden bevangen door de hitte en vallen dan naar beneden. “Blei-
ben etlich nicht viel droben/ etlich fallen baldt herab.”100 Het is vast niet voor niets 
dat Johannes de bewust-celibatairen op de ‘heetste’ en hoogste bank in het badhuis 
plaats laat nemen. Het is immers een van de ‘heetste’ twistpunten in de Reformatie, 
een twistpunt dat gaat over de hoogmoed en de eigendunk van hen die de klooster-
geloften van armoede, seksuele onthouding en gehoorzaamheid afgelegd hebben. Zij 
die deze geloften hebben afgelegd, beschouwen zichzelf, tot grote ergernis en ver-

98    Walter 2018, 347-398.
99    Geistlich Badt, 6, linker kolom.
100   Geistlich Badt, 6, linker kolom.
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ontwaardiging van Luther en zijn volgelingen, voor zowel het oog van God als voor 
dat van de wereld, als meer waard dan anderen die dat niet hebben gedaan. Intussen 
blijkt in de praktijk van het dagelijks leven dat het aan de uitvoering en de beleving 
van die geloften nogal eens schort. De vele ongegeneerde grappen en satirische anek-
dotes over het gedrag van religieuzen in badhuizen en badkuipen getuigen daar wel 
van. Het moet de ironie van het lot zijn dat Luther, de uitgetreden monnik, een van 
die velen was die “nicht droben bleiben” en die “bald herab gefallen” zijn door zijn 
huwelijk met de non Katherina van Bora. Hij hielp haar om met een paar medezus-
ters haar klooster te ontvluchten. Later trouwde hij met haar, waarmee hij dus in de 
ogen van zijn vijanden incest pleegde: ze was immers, als non, in de geest zijn zuster. 
Het is een stap die hem regelrechte en onverhulde hoon, smaad en verachting ople-
verde, zowel binnen zijn eigen gemeenschap als daarbuiten.101

Nonnen die in reynicheyt geloofden en swoeren,
Loopen uut clooster en worden hoeren.
Een verloochent munck trout een bagijne.
Wat sal ic seggen van dese voeren?
Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne.102

Dat is de mening van Anna Bijns in 1528.

7.6.2.5 Een bad om nooit te vergeten
Een bad, zoals dat van de doop zoals Johannes Spangenberg die in Die Geistliche 
Badtstube beschrijft, is een ingrijpende gebeurtenis, die diep en voor altijd in het ge-
heugen van de dopeling gekerfd moet worden. Zó diep, dat die deel uit gaat maken 
van het gewone leven van alledag en dus nooit meer vergeten zal worden. Spangen-
berg doet dat, door aan ieder lichaamsdeel dat door de prediker-badhuisbaas onder-
handen genomen wordt een leerstellige betekenis te verbinden. Hij maakt daarvoor 
van het lichaam een soort mentaal plaatjesboek, met bij ieder plaatje een eenvoudige 
leerstellige tekst. En hierin is Spangenberg minstens zo creatief als de drie andere au-
teurs uit mijn verzameling. Zo bereikt hij dat het voor de bader, nadat de prediker-
badhuisbaas hem of haar onderhanden genomen heeft, eigenlijk onmogelijk is om 
nog een bad te nemen, of gewone dagelijkse handelingen te verrichten, zonder aan 
die leerstellingen herinnerd te worden. 

7.6.2.6 Scheren, nagels en wenkbrauwen bijknippen
Zo is het scheren, haren en nagels knippen bedoeld om de bader te herinneren aan 
goedheid, mildheid en barmhartigheid. En niet alleen dat, hij wordt er ook aan her-
innerd dat hij aalmoezen moet geven aan de anderen: dat draagt immers bij aan zijn 
[geestelijke en lichamelijke] reinheid. Johannes verwijst hier naar Lukas 11: 42, naar 
de parabel van de Farizeeërs, die zich druk maken om een niet afgewassen beker bij 

101   Fudge 2003, 322.
102    Anna Bijns, Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528), ed. 

Keßler e.a. 2007. Digitale editie DBNL. 
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de maaltijd. Jezus tikt ze hiervoor op de vingers. Volgens Hem kunnen ze zich beter 
druk kunnen maken om hun innerlijke reinheid dan om een vuile beker. En wat dat 
weggeven betreft: dingen weggeven aan anderen, ze verwijderen uit wat je hebt, weg-
doen wat je te veel hebt, is eigenlijk een daad van innerlijke hygiëne, het is een vorm 
van purgatie, waarin je immers ook dingen verwijdert uit je lichaam en het daarmee 
schoner maakt. 

Aan het haar van de wenkbrauwen en het knippen daarvan verbindt Johannes 
weer een heel andere associatie: namelijk die met het zien, met het gezichtsvermogen 
en met de zonden die je met je ogen kunt begaan. Daarom kan het (bij)knippen van 
de wenkbrauwen je helpen te herinneren aan het ontuchtige kijken dat je zo mak-
kelijk doet, maar ook, in gedachtenis aan Job, kan het je eraan herinneren dat je om 
moet kijken naar de armen, ze moet helpen en goede raad moet geven. 

7.6.2.7 Handen en voeten
Het verzorgen van handen en voeten heeft weer heel andere associaties. Zo kan het 
knippen van de nagels van de handen de bader eraan herinneren dat handen “un-
zuchtig” kunnen grijpen, dat ze kunnen stelen en roven. Maar ze kunnen ook dienen 
om de mens eraan te herinneren dat hij met die handen de armen kan helpen. Het 
knippen van de nagels van de voeten kan gebruikt worden om de bader eraan te her-
inneren dat je met je voeten ook zondige kanten op kunt gaan in plaats van goede. 
Het schaven van het eelt van de voeten en het masseren van de voeten is echter niet 
voor iedereen nodig, alleen bij hen die hardnekkig zondigen. Bij die mensen moet je 
het geweten stevig masseren, het bijschaven, het onderzoeken en het goed bestude-
ren, en moet je de bezitter ervan aan zijn hardnekkigheid herinneren, zodat hij tot 
inzicht komt. En dan is er de niet te missen en ernstige vermaning dat je je voeten 
nooit genoeg kunt wassen, want ze zijn de zetel van “zufellige begierde unnd affect”. 
Dat zijn emoties en gedachten die je, zonder dat je het op tijd door hebt, dáár kun-
nen brengen waar je niet had willen en mogen zijn en waarvan een mens zich maar 
moeilijk los kan maken.

7.6.2.8 Het hoofd
Ook het hoofd, de oren, de mond en de tanden kennen hun wijze lessen. Zo staat het 
reinigen van de oren voor het openen ervan, zodat de bader bereid is Gods woord 
met overgave aan te horen en zijn leven daarnaar in te richten. Maar het is ook een 
vermaning om de oren te sluiten voor al het onnodige gezwets in de wereld. Ze moe-
ten daarentegen wél opengezet worden voor het horen van de klaagzang van de ar-
men. De mond reinigen is bedoeld om haar te reinigen van de gevolgen van het vreten 
en zuipen, en ook te reinigen van het onnodige geklets, van boze woorden, schelden, 
van vloeken, ruzie maken, liegen en bedriegen, zweren, veroordelen en roddelen. De 
tanden reinigen kan gebruikt worden om je eraan helpen te herinneren om toornige 
gebaren te onderdrukken en al het gemurmureer, kwaadsprekerij en laster en derge-
lijke van je af te schudden. Het zijn allemaal verschrikkelijke zonden waardoor de 
mensen die dat doen het Rijk der Hemelen niet binnen kunnen gaan. 
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7.6.2.9 De pedagogie van angst en vreze
Het reinigende, genezende effect van een bad, ook in een geestelijk badhuis, hangt af 
van de kwaliteiten van de badhuisbaas. Maar wat zijn die kwaliteiten, waarin onder-
scheidt een goede badhuisbaas zich van een slechte? Johannes weet het antwoord, 
zoals iedereen in zijn tijd. Een goede badhuisbaas is iemand die weet hoe hij zijn oven 
goed hoog moet opstoken, zodat de badgasten flink gaan zweten en samen met het 
zweet het vuil van een in de war geraakte spijsvertering dat zich door het hele lichaam 
verspreid heeft, uitgescheiden wordt. En dat is precies wat een goede prediker of een 
biechtvader doet. Die weet immers ook hoe je mensen aan het zweten kunt krijgen. 
Bijvoorbeeld door ze schrik aan te jagen en ze met Gods wet in de hand panisch van 
angst te maken.

Unnd wie man den für ein guten Bader helt/ der seinen ofen weis zu hitzen/ und die
Leute machen schwitzen. Also ist das ein guter Prediger oder Beichtvater/ der die Men-
schen weis zuerschrecken/ unnd mit Gottes Gesetz zu engsten/103

Het gaat er daarbij niet zachtzinnig aan toe en je vraagt je af, waar die wijze, geduldige 
geneesheer gebleven is, die met liefde en mededogen het bittere en pijnlijke medicijn 
pas hanteert als alle andere middelen gefaald hebben; de geneesheer zoals die we heb-
ben leren kennen in het Regimen sanitatis, in het Hooglied en in de Policraticus. Want 
hier zien we een heel andere geneesheer, een die alles verbrijzelende angst als genees-
middel hanteert en dat doet door in levendige beelden voor het geestesoog van zijn 
badgast-gelovige alle verschrikkingen te schetsen die er in de Schrift te vinden zijn:

alle greuliche unnd erschreckliche plage und straffe Gottes/ die er uber die Sünder hat 
gehen lassen/ vom anfang der welt/ darzu die greulichen Bilde des Teuffels/ Todes/ der 
Sündden unnd Hellen/ den untreglichen zorn Gottes/ uber die ubertretter seiner Göttli-
chen gebot/ Das der Mensch gleich anhebt/ für grosser angst und schrecken zu schwitzen/ 
das ihm der schweis allenthalben ausbricht/ und weis fur angst nicht zu bleiben.104

Na deze visualisering van ellende loopt het zweet de badgast zeker tappelings van het 
lijf en zal hij zich er diep bewust van worden hoe zondig hij is en God smeken om 
hem, arme zondaar, genadig te zijn. Als hij dat stadium van zelfreflectie heeft bereikt, 
dan komt de badhuisbaas om met lauw water al dat zweet van hem af te spoelen. Hij 
wil hem daarmee troosten, hem laten bekomen van de schrik en de angst, en ondanks 
alles toch vertrouwen in God te hebben. En zodra de bader heeft laten zien dat hij 
dat begrepen heeft en duidelijk heeft gemaakt dat hij verder een christelijk leven wil 
leiden, komt de badhuisbaas om bij hem laatkoppen te zetten. Die laatkoppen staan 
voor de slechte mensen, voor tirannen, dieven, moordenaars en andere goddeloze 
mensen, die de bader/badgast zonder ophouden in alle opzichten uitzuigen en zijn 
leven bitter en zuur maken. Zij zijn, net als de Egyptenaren en hun Farao, regelrechte 
bloedzuigers van de kinderen van Israël.

103   Badtstube, 7. 
104   Badtstube, 7.
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Als de laatkoppen hun werk hebben gedaan, dan komt de badhuisbaas er weer 
aan, maar nu om zijn haar te wassen. Hij doet dat met sterk en scherp loog. Dat 
loog bestaat uit de exempelen van de ongelovigen en de ondankbaren over wie Gods 
toorn zich heeft uitgestort. De prediker houdt ze de badgast voor om hem te laten 
zien hoe sterk en bijtend het loog is waarmee God de zondaar zal overgieten, net zo 
lang tot de huid van de zondaar hem brandend pijn doet. Daarom is het loog van as 
gemaakt. Dat betekent, dat de prediker jegens de zondaar eerst streng en ernstig zal 
zijn, hem dus geheel zal overgieten met loog. Hij zal hem zijn arm, ellendig wezen 
en leven voorhouden, opdat hij, daarop terugkijkend, zich zal realiseren waar hij van 
gemaakt is, namelijk van stof en as, om zich daarna voor te nemen om nooit meer te 
zondigen. Dan is het tijd geworden om het bad af te sluiten en de badhuisbaas doet 
dat door de badgast af te spoelen met warm water. Dat warme water is het goede 
voorbeeld van het leven van de heiligen en van Gods vrienden. Die goede voorbeel-
den hebben kennelijk een vloeistoffelijk karakter en zij laten zien hoe zij door ge-
loof, liefde en het doden van het zondige vlees de vernieuwing van hun geest en de 
zaligheid verworven hebben.

Darnach erquicket er ihn widder mit warmen wasser/ helt ihm für die mancherley gute 
exempel/ leben unnd that der lieben heiligen/ unnd Gottes freunden/ aus der Schrifft/ wie 
sie durch den glauben/ liebe/ und tödtung des fleisches/ und newerung des Geistes/ die 
seligkeit erlangt haben.105

En dan, aan het eind van de badroutine, worden de voeten nogmaals gewassen. Dat 
is om de bader eraan te herinneren dat ze niet vaak genoeg gewassen kunnen worden. 
Zij nemen de mens immers mee op het pad van de ongecontroleerde begeerten en ge-
voelens. En dan, na deze laatste voetwassing, is het bad gedaan. De badhuisbaas en 
zijn personeel wensen je nu heil en zegen en feliciteren je. Dat doen ze, omdat Gods 
engelen zich nu kunnen verheugen over een zondaar die boete heeft gedaan en die 
zich nu met een gerust hart te ruste kan leggen, omdat ziel en lichaam in rust, in vrede 
zijn. Dat rusten staat voor twee dingen. Op de eerste plaats voor een gerust geweten, 
want deze zondaar zijn al zijn zonden nu vergeven. Ten tweede betekent die rust ook 
dat deze zondaar van nu af aan kan leven in het geruststellende besef 

Das kein Todt wirdt mehr scheint/ noch leidt/ noch geschrei/
noch schmerz/ sondern ein unendliche freude/ friede/

selichkeit/ und ewiges leben/
darzu helff uns Gott

AMEN106

105   Geistlich Badt, 8, rechterkolom.
106   Geistlich Badt, 11, rechterkolom.
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7.7 Het badhuis als metafoor: een Narrenspiegel en een Huis van Bloed, Zweet 
en Tranen

Ooit karakteriseerde iemand, niet onterecht, mijn badhuisbronnenverzameling als 
‘disparaat’. Een kwalificatie die zeker van toepassing is op bronnen die het badhuis 
en alles daarin en daaromheen gebruikten als discussieplatform voor maatschappelij-
ke, ethische en politieke kwesties. Maar als je met een helikopterblik naar deze bonte 
verzameling kijkt, de vele afbeeldingen beziet en tussen de regels door leest, vallen er 
een paar dingen in op. Het eerste is, dat ze allemaal op de een of andere manier iets 
te maken hebben met ontregelen of regelen. Hetzij is er iets wat ontregeld of gere-
geld wordt en dus het lijdend voorwerp is, hetzij dat er een actor aanwezig is, iets of 
iemand die regelt of ontregelt. Het tweede is, dat ze te rangschikken zijn onder twee 
metaforen die ieder ervaringen, emoties en herinneringen aan een bepaald aspect van 
het bad in het badhuis bundelen, ze zin en betekenis geven, en bespreekbaar maken. 
Ze visualiseren zo belevings- en ervaringswerelden die voortvloeien uit de lichaams-
conceptie die zichtbaar wordt in teksten zoals het Regimen sanitatis van Magninus 
Mediolanensis. De eerste van de twee is de metafoor die het badhuis ziet als narren-
badhuis, een narrenspiegel, een Navis stultorum waar zelfbeheersing het sleutelbe-
grip is. De tweede is de metafoor die in het badhuis een Huis van Bloed, Zweet en 
Tranen ziet, als een plek waar je leeggezogen en beschadigd wordt in plaats van ge-
zond en vitaal te worden.

De eerste metafoor heeft te maken met het al uit het Regimen sanitatis bekende 
risico van de verstoring van het evenwicht in het organisme van de verhoudingen 
tussen de samenstellende delen, de vloeistoffen of kwaliteiten waaruit het bestaat. 
Het omslagpunt van dat evenwicht ligt bij het te veel of te weinig van een van die 
vloeistoffen of kwaliteiten. We hebben in het Regimen sanitatis kunnen zien dat ie-
mands zelfbeheersing bij de instandhouding en bescherming van dat evenwicht van 
doorslaggevend belang is. En het is het personage van de nar als ordeverstoorder, als 
personificatie van het gebrek aan zelfbeheersing of zelfinzicht, dat in deze metafoor 
verbonden wordt met het bad en het badhuis. Het is immers deze nar die door zijn 
gedrag (middeleeuwse narren zijn bijna altijd mannen) de juiste verhoudingen, ook 
in sociaal opzicht, uit het oog verliest en daarmee die van anderen en de samenleving 
gevaar brengt. Het badhuis wordt dan een Narrenbad, een Narrenspiegel, een Na-
vis stultorum. Het badhuis en het bad vormen geen onbegrijpelijke combinatie. Im-
mers, door hun beider vermogen de fysiologische en, in de middeleeuwse conceptie, 
ook de mentale orde van de baders te verstoren, zijn ze de aangewezen plaats voor 
een notoire ordeverstoorder als de nar. Een figuur die zich daar bovendien, net als 
alle andere ‘narren’ in het badhuis, in zijn volle dwaasheid toont door de verplichte 
naaktheid van de badhuisbezoekers. De bronnen laten zien hoe hoon en misprijzen, 
verborgen onder een lach die soms lijkt op die van een boer die kiespijn heeft, het 
loon is dat aan deze narren wordt uitbetaald, nadat ze veroordeeld zijn tot een soms 
genadeloze corrigerende badbehandeling.

Met de tweede metafoor, die zegt dat het badhuis een Huis van Bloed, Zweet en 
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Tranen is, hebben we deels al kennis gemaakt bij Die geistliche Padstube, waarin pijn, 
hitte, zweten, bloed, verdriet en afzien zo’n grote rol spelen bij de reiniging van de 
ziel. Het bereik van de vertelruimte van deze metafoor treedt echter ver buiten het 
religieuze levensbereik en raakt minstens even heftig aan dat van de politiek en de 
maatschappijkritiek. In dit badhuis worden de badhuisbezoekers ‘mishandeld’. Soms 
is dat voor hun bestwil, maar dikwijls wordt hun gezondheid in gevaar gebracht door 
badhuisbazen en badhuispersoneel, die hun bezoekers vooral omwille van hun al dan 
niet politieke eigenbelang uit- en leegzuigen en ze leeggezogen en wel weer buiten de 
deur zetten. De bronnen laten de pijn en de ellende van deze purgatie zien, maken de 
woede, het verdriet om de machteloosheid om aan die de purgatie te ontkomen zicht-
baar, en de rouw om het verlies van dat wat afgenomen werd, wordt invoelbaar. De 
intense verontwaardiging en de zwarte humor waarvan de bronnen getuigen, func-
tioneren hier, ironisch genoeg, als een zelf toegediend purgeermiddel, als ontlading 
en geneesmiddel voor de toegebrachte wonden, waarbij de metafoor van het badhuis 
als schouwtoneel het delen van deze emoties met andere slachtoffers mogelijk maakt.

7.7.1 De eerste metafoor: Het badhuis een narrenspiegel

7.7.1.1 Geneesheren, dwazen en het badhuis: de geneesheer van melanen

Het was hier voermaels een poorter van melanen [Milaan] der ontsinnigher ende dwaser 
medicijn die aen nam te ghenesen binnen sekeren benoemden tijden alle die ghene die men 
hem aenbrochte die ontsinnich waren. Die genesinge geschiede in deser manieren want hi  
hadde in sijn huys enen vloer ende in dien enen poel oft plasch van vuyle ende stinckende 
watere inden welcken hi bant naect aen den staeck die gene die hem aldus onghesont ae-
nbracht warden, die sommighe totten knyeden, enige totter lendenen, ende andere noch 
diepere na dat si van deser siecten gequelt waren ende heeft die ghequelt metten water ende 
armoeden also langhe tot dat si gesont schenen te sine.107

Dit is een fragment uit de fabelverzameling van Esopus, verzameld en uitgegeven 
door Gheraerd Leeu in 1485 in Leiden. De openingszin van dit boek maakt al met-
een duidelijk wat de auteur zijn lezers wil bieden: 

Hier beghint een proper profitelijck boec van die substijlheyt der fabulen ende |ghenoech-
like hystorie ghemaeckt by eenen mensche die zeer substijl van gheest |ende van sinnen was 
gheheyten Esopus int welcke alle die menschen die dit boeck sullen lesen. moghen leeren 
ende verstaen by dese fabulen hem seluen wel te regerene […].108

107   Citaat uit ‘Dat elfste bewijs: van den jaghen ende vlieghen’ in Dye hystorien ende fabulen van Esopus 
door Gheraert Leeu (Leiden 1485). Diplomatische editie van Hans Rijns en Willem van Benthum 
in de gedigitaliseerde versie in DBNL 2013, 281. https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu-
002hyst02_01_0205.php.

108   Aesopus (Leiden 1485). Diplomatische editie van Hans Rijns en Willem van Benthum in de gedigitaliseer-
de versie in DBNL 2013, 281. https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01_0205.
php. 
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En dat is precies wat de behandeling die deze ‘geneesheer’ aan deze “ontsinnighen” 
in zijn bad voorschrijft: ze moeten net zo lang in het vuile en stinkende badwater 
staan of zitten tot ze “ghesont” zijn, dat wil zeggen totdat ze weten “hem seluen 
wel te regerene”, dat is: zichzelf goed te gedragen dan wel zich te beheersen, onder 
controle te houden. De verteller van het verhaal is een van zijn patiënten. Hij is vol-
doende genezen om af en toe ‘los te mogen lopen’ en bijvoorbeeld aan de deurpost 
van het badhuis van de geneesheer te mogen staan. Op een goede dag komt er een 
jongeman te paard aanrijden met een valk op zijn hand (afb.76). De patiënt, voor wie 
paard en valk kennelijk onbekende fenomenen zijn, vraagt de jongeman wat dat zijn. 
Als deze antwoord geeft, wordt het de patiënt duidelijk dat zowel paard als valk tijd 
en geld kosten en niets opleveren. Een situatie die hij zo krankzinnig vindt, dat hij de 
jongeman aanraadt snel weg te rijden. Want dadelijk komt de geneesheer thuis, die 
in de ruiter met zijn paard en zijn valk zeker een ernstige patiënt zal zien die hij on-
middellijk op zal willen nemen in zijn ‘badhuis’ om te genezen van deze dwaasheid. 

7.7.1.2 De geneesheer in het Proscenium Vitae Humanae
In dit middeleeuwse narrenbad komen we meer ‘geneesheren’ en hun patiënten te-
gen.109 Het badhuis is immers, naast de jaarmarkt en het kruidenvrouwtje om de 
hoek, een voor de hand liggende plek om heen te gaan als je je zorgen maakt om je 
gezondheid. Je weet immers dat daar altijd wel een lotgenoot of een hulpvaardige 
‘geneesheer’ (voor de goede verstaander: een narrendokter) te vinden is. Of die nu 
zo deskundig is als hij zich voordoet, is echter een ander verhaal. Dat jij je je kwalen 
misschien wel hebt ingebeeld of te dom bent om te begrijpen wat er met je aan de 
hand is en hij je daarom geld uit je zak laat kloppen, doet er niet zo veel toe. In Het 
Schouwtoneel des Levens, Proscenium vitae humanae sive Emblematum Secvlarum, 
Ivcundissima, & artificiosa varietate Vitae […] van Theodor de Bry vinden we een 

109   Jurina 1985, 257-284.

Afb. 76 Het badhuis van 
de “dwazer medecijn van 
melanen”. Illustratie bij het 
‘Dat elfste bewijs: van den 
jaghen ende vlieghen’ in 
Dye hystorien ende fabulen 
van Esopus, Gheraert Leeu, 
(Leiden 1485). Den Haag, 
Huis van het boek, MMW 
1B1 fol.109.
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afbeelding van zo’n typische badhuis-geneesheer mét de narren die zijn patiënten 
zijn: hij is een stultorum medicus: een arts van dwazen (afb. 77).110 Hij heeft een uri-
naal in de hand, waarmee we weten met een piskijker van doen te hebben, een po-
pulair middeleeuws mikpunt voor allerlei grappen. In deze urinaal zien we een nar. 
Deze geneesheer presenteert zichzelf als een vakman, die iedereen die last heeft van 
allerlei grote en kleine narigheden oproept naar zijn badhuis te komen. Hij belooft ze 
allemaal van hun kopzorgen te verlossen door die uit hun hoofd te laten evaporeren, 
eruit te koken of eruit te destilleren. En dat zien we dan ook bij de twee badgasten 
gebeuren. De rechter wordt onderworpen aan de destillatiemethode, namelijk het 
verdampen via een retort, waarbij de condens wordt opgevangen en dan nogmaals 

110   Theodor de Bry, Proscenium vitae humanae sive Emblematum Secvlarum, Ivcundissima, & artificiosa 
varietate Vitae […] 1627. Theodor de Bry (1528-1598) was goudsmid, graficus en illustrator en stam-
vader van een uitgeversgeslacht. Hij is geboren in Luik en overleden in Frankfurt. 

Der Narrenschneider.
WEm die Grillen im Haupt thun bang/
Der komm herbey/ bsinn sich nicht lang/
Künstlich man sie hie distilliert/
Durchreutet vnd evaporiert/
Die Mücken/ Tauben/ thun versteubn/ 
Die grosse Mäuß im Sieb nur bleibn.
Ein anders.
Jch Doctor Filtzhut sich im Harn
Viel wunder Ding/ ein seltzam Narrn/
Zeigt an wer stoltz geht auffgeblosen/
Mag schwerlich von dem Narrn genesen/
Wen das Haupt aber sehr tut gswchilln/
Den kompt die Kranckheit her von Grilln.
Ein anders.
Auch Bauer werstu eht zu mir kommen/
Ehe der schan vberhandt hett genommen/ 
Du hast ein rohen Narrn verschlickt/
Derselb jetzt vbers Herz dich trückt/
Viel Jungen in dir generiert/
Die durch Purgatz werden außgführt.

Het onderschrift: Moge door mijn kunst de 
hersenen een en al wijsheid zijn.

Afb. 77 Theodor de Bry, Stultorum medicus, in: Proscenium vitæ humanæ siue Emble-
matvm Secvlarivm, Ivcvndissima, & artificiosissima varietate Vitæ Hvmanæ & seculi huius 
deprauati mores, ac studia peruersissima: Versibvs Latinis, Germanicis, Gallicis & Belgicis ita 
adumbrantium ... / An Tag gegeben/ vnd in Kupffer gestochen Durch Joan. Theodorum de 
Bry, Emblem nr. 65, 156. (Franckfurt a.M. 1627). Wolfenbüttel, Herzog Augustbibliothek, 
sign: Xb 6550. 
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gezeefd. In de dampwolk die uit de retort komt, zien we de narrigheden die bij dit 
destillatieproces bij deze patiënt vrij zijn gekomen, zoals een boek, een paard, een 
triktrakbord, een mooie jonge vrouw, een luit en jachtwild. De linker badgast is een 
boer die zo dom is (wat boeren altijd zijn …) een ongekookte nar op te eten. Dat valt 
niet goed, en daarom ontspoort zijn spijsverteringsproces en baart deze ingeslikte en 
ongekookte nar allerlei kleine narretjes die door purgatie met behulp van een kraan-
tje in zijn buik afgevoerd worden. 

7.7.1.3 Een geestelijke geneesheer-narrenbezweerder
Thomas Murner, de aarts-satirist, weet met al de narren in dit narrenbadhuis wel 
raad, omdat hij voor hen nog wel een ander ‘geneesmiddel’ in petto heeft dan het bad 
van de “medecijn van melanen” en de destillatietechnieken van een stultorum medi-
cus: het bezweren van de duivel, die immers het gebrek aan zelfbeheersing en zelf-
inzicht is en die lichaam en geest van deze dwazen in beslag heeft genomen. Duivels 
bezweren was in Murners tijd zeker geen uitzonderlijke genezingsstrategie, die toe-
gepast werd in gevallen waarin niets leek te helpen. Als geestelijke is Murner volgens 
eigen zeggen op grond van zijn beroep tot het uitdrijven duivels bevoegd en hij weet 
dus hoe je dat moet doen.111 “Ich hab vor vierzehen gantzer jahren allein die klei-
ne närlin beschworen,” zo zegt hij (afb. 77).112 Hij noemt zichzelf daarom een ‘nar-
renbezweerder’ en vergelijkt zichzelf daarbij met de heilige Anstet, een in zijn tijd 
in zijn streek beroemde duiveluitdrijver. De voorpagina van de Narrenbeschwörung 
uit 1512, het boek waarin Murner al die verschillende narrengedaantes afbeeldt en 
beschrijft (het zijn er 95), heeft dan ook veel overeenkomsten met een devotieprent 
van deze Sint-Anstet (afb. 78). Het is een doelbewuste ontlening die gebaseerd is op 
de conclusie dat deze narren niet door gewone medische ingrepen geholpen kunnen 
worden. De enige andere mogelijke verklaring voor hun ziekte is dan, dat ze bezeten 
zijn door duivels en die moeten, wil de patiënt genezen, eerst uitgedreven worden.

In de tien jaar die verstrijken na het verschijnen van de Narrenbeschwörung zijn 
de religieus-politieke conflicten tussen Katholieken en Protestanten, waarin Murner 
en Luther als felle sparringpartners zich niet onbetuigd laten, er niet minder om ge-
worden. Bovendien is er tussen Lutheranen en Calvinisten onderling een fel conflict 
ontstaan, met als inzet het doopritueel. Het strijdpunt is de duiveluitdrijvingsformu-
le die bij dit ritueel moet worden uitgesproken en de duivelbezwerende handelin-
gen die moeten worden verricht. Het is een essentieel onderdeel van het doopritueel. 
Het is door Luther overgenomen van het Katholieke doopritueel en het wordt door 
hem gezien als absolute voorwaarde voor de reinigende kracht van de doop.113 Het 
moet de dopeling vrijwaren van duivelse krachten, zodat hij gereinigd is van kwade 

111   In de Katholieke Kerk mogen duivels (nog steeds) alleen uitgebannen worden door een priester met 
toestemming van de bisschop. Ook heden ten dage kent het katholieke doopritueel nog een excorcisme 
formule.

112   Thomas Murner, Narren beschwerung: Ein gar sehr kurtzweiligs vnd lustigs Büchlin (Straßburg 1558). 
Over Murner en de narrenliteratuur: Münch 2011, 65. 

113   Luther 1528.
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krachten en met een gerust hart opgenomen kan worden in de geloofsgemeenschap, 
zonder een potentiële besmettingsbron van het kwaad te zijn. Een deel van zijn ge-
loofsgenoten ziet dit anders en beschouwt duiveluitdrijving als overbodig. Murner 
moet hier de lachende derde zijn geweest; het is voor hem een niet te missen gelegen-
heid om Luther aan te pakken. Hij doet dat, door het schrijven van het pamflet Von 
den grossen Lutherischen Narren. Want is Luther niet de allergrootste en gevaarlijk-
ste nar die de wereld ooit gezien heeft? Een nar zó narrig, dat die alleen maar nar-
rentaal kan spreken, zoals een van de houtsneden in het pamflet laat zien (afb. 80). 
Hier komt uit de mond van Luther een kleine nar, die echter niets te zeggen heeft, 
gezien de lege banderol bij zijn mond. En daarom: als er één nar is die dringend een 
stevige badbehandeling nodig heeft, vanzelfsprekend te geven door Murner, dan is 
het deze supernar het wel, die “Ertznar” zoals Murner hem noemt. En Murner geeft 
hem dat bad, met een onverholen sardonisch genoegen, waarbij hij zijn eigen onzin-
bezweringsformule op hem loslaat en hem daarmee pas goed buiten zinnen brengt:

Narrabo, narrabis, narrabitis[…]
Ich sprach in nomine domini
Coram nobis index curie
Henßlin/ greitus/ constitutus
Emit/ vendit beck fututus

Rechts: Afb. 78 Thomas Murner, Narrenbeschwörung, titelblad. (1558). Berlijn, Staatsbib-
liothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, sign: Ygg 6444.
Links: Afb. 79 St. Anstett. Ingekleurde houtsnede, 16e eeuw. Basel, Bibliothek der Uni-
versität Basel, sign: AN VI 7. De prent is ingeplakt aan de binnenkant van de kaft van een 
Breviarium Cisterciense, 1300-1349, AN VI 7.
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Ipse est bonorum specificatio
In narrabus narratio[…]
Est in framentis/ fragmentorum
Crucis/ cretzis/ exorcismus
Barbaralexis/ soleocismus
Celantes/ dabitis/ frisesomorum
Scholasicus/ scolascticorum
Als ich die wörter alle gesprach
Und mich der groß nar zornig sag […] 

7.7.1.4 Badhuisnarren en de erotiek als aartsvijand van de zelfbeheersing. Drie bad-
scènes
In het narrenbadhuis gaat het, als het om controleverlies gaat, niet alleen om déze 
narren en hun al dan niet klerikale dwaze geneesheren. Het gaat zeker ook om al die 
andere narren die teveel luisteren naar hun weliswaar natuurlijke, maar niettemin 
in potentie destructieve verlangens, zoals die naar eten, drinken, kleding, opsmuk, 
publieke eer, erotiek en seks. Van al die narren zijn in de literatuur en kunstgeschie-
denis voorbeelden te over te vinden. We hoeven daarvoor alleen maar te kijken naar 
Murners Narrenbeschwerung, zijn Schelmenzunft, Gauchmatt (1519), naar Sebas-
tian Brant’s Narrenschiff (1494) en de Stultitiae laus (1509) van Erasmus. Van al 
deze gevoelens en van de ontregeling die het toegeven daaraan veroorzaakt, zijn het 
vooral de erotische gevoelens waarvoor het badhuis zo’n bruikbaar schouwtoneel 

Afb. 80 Murner wijst Luther op zijn 
‘tekortkomingen’. Thomas Murner, 
Von den grossen Lutherischen Narren 
wie in doctor Murner beschworen hat, 
Straßburg, 1522, 18. München, Baye-
rische Staatsbibliothek, sign: Rar. 870.
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is.114 Dat is niet verwonderlijk. In bad gaan is immers een activiteit waar het hele li-
chaam bij betrokken is en waaraan niet te ontsnappen valt. De warme dampen van 
het zweetbad, de hitte van de oven, de nabijheid van de naakte lichamen van me-
de-badhuisbezoekers, de langdurige badroutine, de verzwakkende effecten van het 
aderlaten en purgeren, dat alles zal zeker de ontspanning teweeg gebracht hebben 
die zo makkelijk tot controleverlies en dus tot ongecontroleerde ontlading geleid 
zal hebben. Een ontregeling, die door de sterke sociale controle in een gemeenschap 
waarin er weinig geheim kon blijven onder controle gehouden moet zijn.115 De hef-
tigheid van de scènes zou daarom wel eens kunnen behoren tot een gedroomde, ge-
fantaseerde wereld, die geconstrueerd is rondom een bepaald aspect van het badle-
ven dat eruit werd gelicht om bepaalde betekenissen en boodschappen duidelijker 
voor het voetlicht te krijgen. De heftigheid die we op de afbeeldingen zien, zal daar-
om maar zeer ten dele overeengekomen zijn met de openbare badhuispraktijk in de 
middeleeuwse stad. Het gaat echter wel om puur menselijke verlokkingen en dro-
men, die ook nog in het begin van de zeventiende eeuw mensen parten spelen. En 
daarom kan een embleemboek uit 1617 waarschuwen dat “door d’Bad/ Wijn ende 
minnenspel Verloopt hem menich Jongh-gesel”, want ook dan is het nog steeds zo 
dat een ‘teveel’ of een ‘te weinig’ van iets leidt tot de verstoring van het evenwicht 
in lichaam en geest, zoals te lezen valt in het Regimen sanitatis. 

Die vele zwakkelingen die geen weerstand hebben kunnen bieden aan al deze ver-
leidingen hebben daarmee van zichzelf narren gemaakt en een object van al dan niet 
bijtend sarcasme, van ironie, humor en soms verachting, gevoed door de knagende 
zekerheid dat in ieder van ons een nar schuilt die, hoe diep weggestopt ook, onver-
wacht van zich kan laten horen. Voor al deze narren en voor de wereld om hen heen, 
biedt het narrenbadhuis dan een schouwtoneel dat aan henzelf, maar óók aan de we-
reld om het heen, rijkelijk de kans geeft om te laten zien hoe dom, beschadigend en 
lachwekkend, maar ook hoe ontroerend menselijk ze daarin óók kunnen zijn. Om 
dat te illustreren laat ik hier ik drie heel verschillende voorbeelden zien: een geschil-
derd paneeltje, een ets en een speelkaart. Tezamen bestrijken ze een periode van een 
eeuw, namelijk van 1510-1617. 

Het is bij deze afbeeldingen en hun teksten echter de vraag of het hier wel gaat 
over (ongegeneerde?) seks. Worden we hier werkelijk deelgenoot gemaakt van de 
intieme gewoontes dan wel seksuele uitspattingen van vijfhonderd jaar terug, al dan 
niet verricht in de openbaarheid van een badhuis? En waarop, op welke ‘misstand’, 
is de kritische en dikwijls satirische toonzetting van deze afbeeldingen en teksten 
dan gericht, als het niet zozeer ging om de ontrouw – waar immers niet zo zwaar aan 
werd getild, zolang die tenminste het huwelijk niet in gevaar bracht? Wat is er, in de 
ogen van de auteurs en hun kijkers en lezers dan zo af te wijzen aan het gedrag van 
deze ‘seksende’ baders dat het de spot, de verontwaardiging of het misprijzen van de 
verteller heeft opgewekt, die zijn publiek ongetwijfeld met hem deelt?

114   Op de Beeck 2003, 84. 
115   Crane 2009.
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7.7.1.5 De badstoof of de Hekeling der Ouderlingenliefde
Het eerste voorbeeld is het kleine (42,6 x 27,3 cm) paneeltje ‘De badstoof of de He-
keling van de Ouderlingenliefde’ van Hans Baldung Grien, dat dateert uit 1510 (afb. 
81). Baldung Grien was onder andere in de leer bij Dürer en Cranach en stond be-
kend om zijn extreme beeldtaal.116 Hij heeft veel religieuze werken op zijn naam 
staan, maar ook een groot aantal allegorische en moraliserende voorstellingen, waar-
van dit paneeltje er een is. Het wordt in 1773 vermeld in de inventaris van het grafe-
lijke hof in Baden, waar het zich, volgens deze inventaris, vermoedelijk al vóór 1688 
bevond. Hier maakte het deel uit van het interieur van de zogenaamde “Nüditäten 
zimmer”, waar zich nog 58 andere voorwerpen bevonden. Het paneeltje is een voor-

116   Alle informatie over Baldung Grien en dit paneel in de volgende alinea’s zijn ontleend aan Op de Beeck 
2003, 80-83.

Afb. 81 De Badstoof of de 
Hekeling der Ouderlingen-
liefde. Hans Baldung Grien, 
(1510-1515), Museum het 
zotte kunstkabinet, Meche-
len (B).
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beeld van de extreme beeldtaal van Baldung Grien, onder andere door de prominen-
te en realistisch afgebeelde zichtbaarheid van geslachtsdelen, die het een bijna por-
nografisch karakter geven. Het toont een tafereeltje in een badhuis met twee baders, 
een man en een vrouw, die kennelijk op leeftijd zijn. De vrouw zit op de bovenste 
zweetbank, de allerwarmste plek in het badhuis, zo weten we van Spangenberg. Ze 
is volledig naakt en heeft de verdrietige (?) blik naar beneden gericht, zo te zien op 
haar uitgezakte borsten. Ze zit op de zweetbank met haar voorste been wat opge-
trokken, waardoor we haar geslachtsdelen duidelijk kunnen zien. De man staat op 
de vloer van het badhuis en leunt daarbij wat voorover, waarbij hij met twee handen 
steunt op de eerste zweetbank. Zijn hoofd is op een ongewone manier naar achteren 
gedraaid, waardoor het lijkt alsof hij er veel voor over heeft om in het decolleté van 
de badmaagd te kijken, een decolleté dat echter niets prijsgeeft, omdat de halslijn van 
de jurk nauw aansluit net boven de borsten. De man draagt een slip die van achteren 
flink is afgezakt, waardoor ook bij hem de geslachtsdelen niet te missen in het zicht-
veld liggen. Op zijn rug zien we op regelmatige afstand van elkaar vijf ronde vlek-
ken. Sporen van syfilis?117

Half achter de man staat een badmaagd, herkenbaar aan het dunne gewaad dat ze 
draagt. Ze heeft, net als de oude man, een strooien badhoed op het hoofd, zoals je die 
op zoveel badafbeeldingen ziet; die moesten voorkomen dat het hoofd te snel afkoel-
de. De positie van haar handen is de moeite van het observeren waard. Met haar lin-
kerhand masseert ze de man, een handeling die we ook dikwijls op badafbeeldingen 
zien. Naar wat haar rechterhand doet, die achter de rug van de man verdwijnt, moe-
ten we raden, maar het zou wel eens masturbatie kunnen zijn. De voeten van de bad-
maagd en van de oude man raken elkaar. Dat zou weleens geen toeval kunnen zijn, 
want we hebben van Spangenberg begrepen dat voeten staan voor “zufellige begier-
de”, een interpretatie die we ook bij Murner hebben gezien. Het is een verbinding 
die zeker van toepassing is op wat zich tussen de badmaagd en de oude man afspeelt. 

Op de voorgrond zit een mooie, goed verzorgde, jonge vrouw, die niets anders 
aan heeft dan een mooi halssieraad. Is het een prostituee? Het meisje is de enige op 
het paneeltje die ons aankijkt: de oude vrouw heeft de blik naar beneden gericht en 
de oude man en de badhuismaagd zijn alleen op elkaar gericht. Met de wijsvinger van 
de rechterhand wijst het meisje op de man. Een wijzende vinger betekent meestal een 
verwijzing naar dwaas en bespottelijk gedrag, in dit geval van de oude, op seks be-
luste man, die daarmee echter tegelijkertijd aangeduid wordt als een nar, een badnar 
dus. Het is vermoedelijk niet voor niets dat kunsthistorici het schilderij lang niet aan 
Baldung Grien hebben toegewezen, maar aan een zekere Hans Georg Beym, van wie 
echter nergens documentaire sporen te vinden zijn. Het vermoeden is, dat Baldung 
Grien de opdracht voor dit paneel kreeg vanwege zijn extreme beeldtaal, maar dat 
hij, huiverig om zijn kansen op religieuze opdrachten te verspelen, koos voor het sy-
noniem Hans Georg Beym, een naam met dezelfde initialen.

Dit paneeltje is het meest complexe van de drie voorbeelden. Dat is onder andere, 

117   Op de Beeck 2003, 86. 
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omdat het zich op de rand van de pornografie bevindt waarmee het zich, vermoede-
lijk ook in de ogen van middeleeuwers, bevindt in het grijze gebied tussen wat privé 
en publiek is. De scène is ook zo complex, omdat er een aantal als symbolisch te le-
zen tekens te zien zijn die ook niet-erotisch gelezen kunnen worden. De vlekken op 
de rug van de man kunnen bijvoorbeeld ook heel goed afkomstig zijn van het zet-
ten van laatkoppen, die volgens medisch voorschrift op regelmatige, voorgeschreven 
plaatsen op het lichaam worden gezet om dat wat ‘overtollig’ is in het lichaam daar-
uit te verwijderen. Ze verwijzen dan niet naar syfilis en promiscue gedrag, maar naar 
‘uitzuigen’, een verbinding die in ook in niet-medische badteksten en badafbeeldin-
gen dikwijls wordt gelegd. De elkaar rakende voeten van de man en de badmaagd in 
het onderste deel van het paneeltje hebben echter wel degelijk een verbinding met 
erotiek en promiscuïteit. Die betekenis van voeten hebben we tenminste van Span-
genberg en Murner kunnen leren waar ‘voeten’ staan voor “zufellige begierde”, ver-
langens en driften die al gauw een mens daar sturen waar hij of zij eigenlijk beter niet 
had kunnen zijn. 

De positie van de rechterhand van de badmaagd zou inderdaad op masturbatie 
kunnen wijzen. Daar moet dan echter wel de kanttekening bij gemaakt worden dat 
in de middeleeuwse gezondheidsleer sperma gezien wordt als een afvalproduct van 
het spijsverteringsproces, iets wat dus, om de gezondheid niet in gevaar te brengen, 
afgevoerd moet worden. Daarom wordt aan mensen die celibatair leven aangeraden 
zo af en toe te masturberen, zo kunnen we tenminste lezen in het Regimen sanitatis. 
Dat is ook de achtergrond van de tolerantie die men in de middeleeuwen heeft voor 
prostitutie en promiscue gedrag, zolang dit echter geen bedreiging vormt voor be-
staande huwelijken. Dat was niet alleen op morele en religieuze gronden, maar het 
had ook een zakelijke en juridische achtergrond. Verbroken huwelijken leidden im-
mers dikwijls tot vrouwen en kinderen zonder inkomsten, die dan door de gemeen-
schap onderhouden moesten worden.

En dan is er nog de oude vrouw. Zij zit op de “dritter banck”, de derde en warm-
ste plek in het badhuis, zoals we ook hebben kunnen lezen bij Spangenberg. Dat is 
waarschijnlijk omdat in de middeleeuwse lichaamsconceptie bij het ouder worden de 
bij de geboorte meegekregen innerlijke brandstof langzaam opgebruikt wordt. Oude 
mensen worden daarom gaandeweg steeds droger en kouder. Regelmatig baden om 
warmte en vocht aan hun lichamen toe te voegen, wordt hun daarom sterk aangera-
den, zo weten we uit het Regimen sanitatis. 

Het verschil tussen de oude, gerimpelde en uitgezakte lichamen van de twee baders 
en dat van de jonge vrouw is groot. De frisheid en duidelijk goede conditie van het 
meisje staan in groot contrast tot de verleptheid van de ouderen. Als het meisje dan al 
een prostituee zou zijn, dan zou ze toch eerder een courtisane zijn en geen prostituee 
in een openbaar badhuis. Dat geeft aanleiding te denken dat ze geen deel uitmaakt van 
het badproces op deze scène, maar dat het de bedoeling is dat ze door het contrast van 
haar lichaam met dat van de ouderen de nadruk legt op de ouderdom van de baders en 
de belachelijkheid van hun gedrag. En dat zou dan betekenen dat het deze scène niet 
zo zeer gaat over seksueel wangedrag of prostitutie maar over een heel ander topos 
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dat op badafbeeldingen veel voorkomt. Dat is het thema van het bad en haar poten-
tie als levensgever, levensvernieuwer, als “Jungbrunnen”. Een bad dus, waarin oude 
mensen hartstochtelijk en tegen beter weten in proberen weer jeugdig en viriel wor-
den en vergeten dat hun dagen zijn geteld – waarmee ze van zichzelf narren maken.118 

En met deze benadering van het paneeltje krijgt de op het eerste gezicht erotische 
lading een andere kleur en krijgt het tweede deel van de titel De hekeling der ouder-
lingenliefde betekenis.

7.7.1.6 Twee vrouwen, een bad en een nar
Mijn tweede voorbeeld dateert uit 1541. Het is een ets van Hans Sebald Beham 
(1500-1550), die ook in de leer was bij Dürer, net als Baldung Grien (afb. 82). Links 
van het tafereel zien we een grote badkuip met daarboven een opengeslagen hemel, 
een vast onderdeel van een badkuip en aanleiding tot vele verhalen over wat zich 
in die badkuip allemaal afspeelde als de gordijnen ervan dicht waren. Voor en ach-
ter zien we twee andere vaste onderdelen van een badvoorziening: vooraan een kan, 
waarin vermoedelijk water zit om het lichaam af te spoelen, te drinken of om het bad 
bij te vullen; en verder een koelvat met daarin een kruik, waarin wijn zal zitten. Op 
dit tafereeltje zien we drie mensen: twee naakte vrouwen en een grotendeels geklede 
mannelijke nar. Ze lijken in een soort gevecht gewikkeld. Een van de twee vrouwen 
zit in de badkuip, de andere staat ernaast, en tussen hen in, onontkoombaar in de 
greep van beiden, de nar. Die heeft het zwaar en kan eigenlijk niet anders dan verlie-
zen, omdat hij niet opgewassen is tegen de twee vrouwen die hem letterlijk en figuur-
lijk van voren en van achteren ‘beet’ hebben. Ze willen hem kennelijk de badkuip in-
trekken en deinzen er niet voor terug hem de kleren van het lijf te rukken, waardoor 
zijn kwetsbare mannelijkheid letterlijk bloot komt te liggen. Hij is daar niet blij mee, 
aan de uitdrukking op zijn gezicht te zien tenminste. Hij betaalt hier namelijk, om-
dat hij gehoor heeft gegeven aan zijn seksuele driften, de zware prijs van het verlies 
van zijn autonomie en zijn eer als man. 

118   Voor ’Jungbrunnen’ zie: Rapp 1977; Bringéus 1980.

Afb. 82 Sebald Beham, 
Twee vrouwen in een bad 
en een nar. (1541). Amster-
dam, Rijksmuseum Pren-
tenkabinet, object nummer: 
RP-P-OB-10.931 
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Voor de niet zo goede verstaander heeft een Franse kopiist van de prent van Be-
ham een toneelscène uit een stukje voor twee dames en een heer gemaakt, inclusief 
dialoog en commentator (afb. 83):

De twee vrouwen: Kom in deze badkuip om je snaveltje eens lekker in bad te doen.
De nar: Help, ze willen me met geweld in deze badkuip onderduwen.
De twee vrouwen: Nee, hoor, we willen je monnikje laten drinken uit ons toverboek,
De toeschouwer: Schreeuw niet zo hard, grote lummel, anders krijgt je het voor je kont.

De protagonist heeft door toe te geven aan zijn lusten zichzelf een speelbal laten 
worden van twee sterke en wellustige vrouwen, en zo van zichzelf een nar gemaakt. 
Maar hetzelfde geldt voor de twee vrouwen. Zij geven zich evengoed mateloos over 
aan hun driften, of die nu van seksuele aard zijn of voortkomen uit hun behoefte aan 
macht. Dat maakt hen ook tot narren. Deze prent toont dus niet één nar, maar drie.

7.7.1.7 Een speelkaart
Het derde voorbeeld is een speelkaart gemaakt door Jost Amman (afb. 84). Amman 
(1539-1591) werd geboren in Zwitserland, maar vestigde zich later in Neurenberg 
en werkte er in de periode dat daar ook kunstenaars als Hans Sebald Beham, Peter 
Flotteer (1490-1546) en Gerhard Sion (1491-1542) actief waren. Er is weinig bekend 
over de geschiedenis van de Europese speelkaart, maar mogelijk kwam het spel uit 
het oosten, omdat er vroege sporen van gevonden zijn in India en China. Langs wel-
ke weg het spel in Europa beland is, weten we niet. De eerste documentaire sporen 
ervan in een Europese stad komen uit Florence en dateren uit het laatste kwart van 
de veertiende eeuw. Vandaar verspreidde het spel zich over het Duitse taalgebied, 
Vlaanderen, Holland en Frankrijk, en werd het snel populair, zowel bij de elite als 

Afb. 83 Een Franse variant 
op de prent van Beham. 
Dresden, Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden. 
Invent. nr: A129710.
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bij het ‘gewone volk’. Dat wordt onder andere zichtbaar doordat sommige kaarten 
twee teksten hebben: een in het Latijn voor de elite en een andere in de volkstaal. In 
het Duitse taalgebied ontwikkelde Neurenberg zich, naast Augsburg en Ulm, tot een 
centrum van de spelkaartproductie. De stad voldeed zeker niet alleen aan de plaatse-
lijke vraag; haar kaartspelen konden ook op kopers op verder weg gelegen markten 
rekenen. De vele verboden in veel steden op gokken, tennis, bowling en dergelijke 
spelen hebben, in ieder geval in Neurenberg, de populariteit van het spel nauwelijks 
beïnvloed, ondanks de soms scabreuze afbeeldingen op de kaarten. Zelfs de Refor-
matie heeft het kaartspel betrekkelijk ongemoeid gelaten, hoewel de stadsbesturen 
in veel plaatsen restricties legden op de inzet van geld. Het was dus vooral het goke-
lement dat als gevaarlijk werd gezien.119 

De speelkaarten werden gebruikt als pedagogisch instrument, zoals Murner dat 
deed met zijn kaartspel om de grammatica te leren, het Cartiludium Logica. Ze wer-
den ook ingezet als propagandamiddel, of om een standpunt te verhelderen. Soms 
werden ze per set gedrukt en verkocht, maar ze werden ook wel uitgegeven in boek-
vorm. Hierin zijn de kaarten per pagina afgedrukt, met soms een tekst erbij die iets 
te maken heeft met de afbeelding. Het was vermoedelijk de bedoeling dat de kaart 
uit de pagina werd geknipt, op een stevige rug geplakt en dat daarna de bijgevoegde 
tekst op de achterkant geplakt werd. Een kenmerk van speelkaarten is het veelvuldi-
ge gebruik van ‘ondeugende’ afbeeldingen, het uitvergroten van lichaamsdelen en li-
chaamsfuncties en van de ondersteboven wereld die hoort bij de figuur van de nar.120 

De kaart die ik voor deze paragraaf heb gekozen, heeft deze kenmerken. We zien 
een badkuip waar een naakte vrouw met een muts op schrijlings op de rand zit. Ze 
heeft een nar, te herkennen aan zijn belletjesmuts, ‘beet’ in een soort houdgreep. 
Haar beide armen, een over zijn borst gelegd en een achter zijn rug, vormen een soort 
tang waaruit er geen ontsnappen is. Ze is bezig hem over de rand van de badkuip het 
water in te duwen. Het gaat kennelijk snel en met grote kracht, want zijn opgeheven 
armen geven verrassing en machteloosheid aan, en hij ziet geen kans de narrenknots 
in zijn linkerhand te gebruiken om van zich af te slaan. Je ziet hem “HELP!” roepen. 
De afbeelding laat vermoeden dat zijn geroep tevergeefs zal zijn. De twee teksten op 
de kaart laten er geen misverstand over bestaan over wat hier aan de hand is en waar-
over het gaat. Het gaat over het toegeven aan ‘wellust’. In de middeleeuwen is dat 
een paraplubegrip voor alles wat met overdaad en ongecontroleerd gedrag te maken 
heeft en dat hier, op deze kaart, een seksuele gedaante krijgt. Het toegeven daaraan 
maakt van een mens een “untherthan”, zoals de tekst hem noemt. Hij is een slaaf ge-
worden, omdat hij zichzelf verkocht heeft omwille van een kortdurend genoegen en 
geen oog heeft gehad voor de gevolgen van zijn kortzichtigheid. Hij verliest daarmee 
de zeggenschap over zichzelf en maakt zo een nar van zichzelf. Dat is iemand die niet 
anders verdient dan de narrenmuts opgezet te krijgen. De twee teksten op de kaart, 
zowel de Latijnse als de Duitse, geven een beeld van het gewicht dat de middeleeuw-

119   Smoller 1986, 183-184, 187, 190, 214.
120   Smoller 1986, 187, 200.
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se gemeenschap toekende aan controleverlies, bijvoorbeeld over seksuele verlangens 
en driften. Het geeft ook een beeld van de achtergrond van de middeleeuwse tole-
rantie voor prostitutie. Die vloeit voort uit de opvatting dat overspel pas een serieus 
te nemen gevaar is, als het gebeurt als een man een vaste relatie krijgt met een vrouw 
die zijn bijzit, zijn concubine wordt. Dat is, omdat daarmee de morele en sociale sta-
biliteit van het huwelijk ondergraven wordt. Dit gedrag, en dan vooral de vaste ver-
binding tussen de overspelige man en concubine, wordt daarom gezien als ‘buiten de 
orde’. De boosdoener verdient dan niet beter dan de narrenmuts met bellen opgezet 
te krijgen, zodat de hele wereld hem van verre herkent voor wie en wat hij is: een no-
toire ordeverstoorder en een gevaar voor de samenleving.

7.7.2 De tweede metafoor: Het badhuis een Huis van Bloed, Zweet en Tranen

In het frame waarin het badhuis gezien wordt als huis van bloed, zweet en tranen, 
gebruiken de badhuisbaas en zijn personeel dezelfde handelingen die de echte, re-
ele badhuisbaas of zijn personeel uitvoeren, zoals het krawen (krabbend masseren), 

Zoals elk soort dier zich hals over kop 
overgeeft aan zijn geslachtsdrift,
Waarbij ieder van hen daarbij zijn na-
tuur volgt,
Zo is het ook met een overspelige 
vrouw die haar lendenen in zonden on-
derdompelt,
En die net als een varken drinkt uit ie-
dere rivier die ze tegenkomt. 

Vertaling Willem van Bentum.

De zes ‘paddenstoelen’ zijn inktkus-
sens zoals drukkers die gebruiken.

Afb. 84 Jost Amman, Kartenspielbuch, 
Charta Lusoria, (Neurenberg, 1588). 
München, Bayerische StaatsBibliothek, 
sign: Gymn 3.
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het laten zweten, het scheren, koppen zetten, het haren wassen met loog, het aderla-
ten en afspoelen. Magninus Mediolanus noemt ze, terecht, “instrumenten.” Het zijn 
handelingen die je keer op keer beschreven, afgebeeld en becommentarieerd vindt in 
het hele corpus van badverhalen en hun illustraties. Die gaan dikwijls over de aange-
name, gezondheidsbevorderende kant van het badhuisbezoek. Onontkoombaar en 
uitvergroot zijn ze echter in de verhalen die spelen in het badhuis als huis van bloed, 
zweet en tranen, waar ze de kern zijn waar het verhaal om draait, en waar je ze het 
duidelijkst gevisualiseerd vindt. Twee politieke vlugschriften uit de eerste helft van 
de zestiende eeuw geven daarvan, naast de tekst, een duidelijk en niet mis te verstaan 
beeld. Het eerste is Die leiblichen dreyen schwestern-Ligae, Contribution und Ex-
action, so alle drey auff einmal in unterschiedene Kranckheiten gefallen/ glücklige 
Schrepffung/ Aderlaß. (afb. 85).

We zien hier een badhuisscène waarin drie vrouwen op banken zitten van wie de 
een geschoren wordt, bij de tweede worden de aderen gelaten en bij de derde zijn 
laatkoppen gezet. De vrouwen heten Contribution, Exaction en Liga en ze staan hier 
voor de personificatie van geldafdracht en geldinning in oorlogstijd en in tijden van 
vreemde overheersing. De aanwezigheid van Liga en het jaar 1631 van publicatie 
plaatst dit vlugschrift in de Dertigjarige Oorlog. Het zal vooral een reactie zijn op 
de slag bij Breitenfeld op 17 september1631. Dat is de eerste belangrijke protestantse 
overwinning op de katholieke Liga, onder bevel van de katholieke keizer Ferdinand 
II. De Liga werd door deze overwinning aanzienlijk verzwakt. De badhuisbaas en 
zijn twee helpers op de prent staan vermoedelijk voor de drie protestante vorsten. 

Afb. 85 Die leiblichen dreyen Schwestern. Darmstadt, Technische Universität Darmstadt, 
sign: Günd. 8045, fol. 41.
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Ze vertegenwoordigen de tegenstanders van de Liga. Links op de prent staat Koning 
Gustaf II Adolf van Zweden als badhuisbaas. Hij heeft een vuurspuwend kanonne-
tje in zijn linkerhand en een scheermes in zijn rechterhand. De keurvorsten Johann 
Georg I van Sachsen en Georg Wilhelm van Brandenburg functioneren als de twee 
badknechten. De drie vrouwen, zo vertelt de tekst, zijn ernstig ziek. Ze hebben een 
om zijn genezingskunst beroemde badhuisbaas opgezocht om hen te genezen. Deze 
badhuisbaas begint met hun een zweetbad te geven: “Er ließ die Badstub dapfer hit-
zn/ Die musten alle dreye schwitzn.” Daarna worden de zieke vrouwen behandeld, 
maar zodra dat op gang komt, gebeurt er iets vreemds. Als de badhuisbaas bij Liga 
laatkoppen weghaalt en het bloed op wil vangen, blijkt het tot zijn verbijstering geen 
bloed te zijn, maar een waterige vloeistof die onmiddellijk in geld verandert, “Jedoch 
verwandelt sichs gar bald Und wurde Gelb in Golds gestalt […].” Als bij Contribu-
tion de haren afgeknipt worden, gebeurt er iets dergelijks: “Gleich war er abgeschnit-
ten schon. Und so fiel Haare fielen niedr/ So viel verwandelten sich wiedr/ Und 
wurden dicke Posten drauß, Mit Thalern gantz gefüllen aus.” Bij de derde zuster, 
Exaction, gebeurt hetzelfde als bij haar de aderen worden gelaten: “Das Blut sprang 
an die Decken nauff. Und würde gleichfalls wie er wolt/ Ein Ungrisches (Hongaars?) 
und Reinches Gold.” De badhuisbaas kan daarna geen genoeg meer krijgen van het 
koppen zetten, scheren en aderlaten. Hij gaat daarmee net zo lang door tot de arme 
vrouwen flauwvallen en hun alle kracht, moed en levenslust verlaat: “Bisz si in Ohn-
macht fielen sogehin/ Und ihr verging Krafft, Muth und Sinn.” En de tekst conclu-
deert niet zonder cynisme: “Disz mag ja wol ein Künstler seyn/ Dem seine Curen 
so gedeyn.”121 En zo werd door beide partijen de oorlog gefinancierd, door meedo-
genloze belastingen en heffingen die de bezette gebieden en de afhankelijke territoria 
moesten opbrengen en die als gevolg daarvan, nadat de bezetters vetrokken waren, 
leeggezogen en verarmd achterbleven. 

7.7.2.1 Instrumenten: loog
Een belangrijk plaats in het huis van bloed, zweet en tranen, en dus met de associatie 
van het bad en het badhuis met pijn, marteling en verdriet, is weggelegd voor het loog 
en het logen. Zelden is het contact van de bader met het loog vriendelijk en zacht-
zinnig. Het tweede vlugschrift is in zijn geheel aan het maken en gebruiken daarvan 
gewijd. Het heet Magdeburger Laug en beschrijft de strafprocedure voor krijgsge-
vangenen (afb. 86). De aanleiding voor de productie van deze prent is de vernietiging 
van de katholieke stad Maagdenburg op 20 mei 1631, waarvan een groot deel van de 
burgers echter aan de protestantse kant stond, door de troepen van Ferdinand II. 
Tijdens deze belegering brak er brand uit in de stad, die door de sterke wind werd 
aangewakkerd en die stad uiteindelijk geheel in de as legde, op de Dom en een paar 
huizen na. De vraag wie er verantwoordelijk was voor het uitbreken van deze brand, 
is nooit beantwoord.122

121   Harms e.a. 1987, 280. 
122   Harms e.a. 1987, 220.
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Het pamflet geeft een totaaloverzicht van het proces van het loog bereiden tot en 
het gebruik ervan. Het verhaal loopt van links naar rechts; alle stappen zijn aangege-
ven met een letter van het alfabet. Links bovenin bij A de resten van Maagdenburg. 
Alleen de Dom en de stadmuren staan nog overeind. Linksonder in de hoek B: daar 
worden door een aantal engelen de tranen van de slachtoffers opgevangen en verza-
meld in een kuip. Zij vormen het zo noodzakelijke zuivere water dat nodig is voor 
het productieproces van het loog. Daarachter, door de stadspoort, komen karren 
met zakken gevuld met as. Het zijn de restanten van de verbrande stad. As is het ba-
sisbestanddeel bij de bereiding van vloeibare loog (kaliloog). Bij C, in het midden, 
wordt die as door engelen op een grote hoop gestort, die bij D wordt bereid door 
het water van de tranen over de as, die op een zeef ligt, te gieten. Daardoor wordt 
het loog gevormd. In de rij schalen bij E wordt het loog bewaard. Bij F zien we de 
geneesheer staan die door God is aangesteld om toe te zien op de toediening van het 
strafmiddel. Die door God gezonden geneesheer is Gustaaf Adolf II van Zweden, 
dezelfde die we in het vorige vlugschrift hebben zien optreden als hardvochtige bad-
huisbaas-barbier. Bij E zien we hoe soldaten het loog over de hoofden van de knie-
lende gevangenen uitgieten. Bij H, rechts bovenin, wacht een grote groep gevange-
nen op hun loogbehandeling. We zien hoe een paar daaraan proberen te ontkomen. 
Rechts bovenin bij I staat de “Christenheid”, die met vreugde toeziet hoe de vijand 
gepijnigd wordt. Naar links, bij K, bidden de “fromen”, die gezegend door God in 
de hemel, Hem eeuwig danken en loven. Zij zien met genoegen toe hoe de gevange-

Afb. 86 Magdeburger Laug. Darmstadt, Technische Universität Darmstadt, (1631), sign: 
Günd. 8045, fol. 12a.
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nen uit angst voor de beproeving willen vluchten, weer gegrepen worden en dus niet 
ontkomen aan hun lot.123

7.7.2.2 Het badhuis een martelkamer: Het vagevuur van Sint-Patricius
De combinatie badhuis-vagevuur is niet zo vreemd. We hebben al eerder in het See-
lenbadt gezien, dat de vloer van een badhuis niet meer is dan ‘een wandeken tus-
sen beiden’, zoals Jan van den Dale de wand tussen hem en het vrouwenbadhuis 
beschreef. Hier, in dit huis van bloed, zweet en tranen, biedt het ‘wandeken’ van 
de vloer weinig soelaas voor het besef van nabijheid van de martelkamer die het va-
gevuur is. De afstand tussen de oven van het badhuis en de vuren van het vagevuur 
kan in de verbeelding van de middeleeuwse badhuisbezoeker nooit groot geweest 
zijn. Dat idee is al oud. Dat laat een heel oud verhaal zien dat dateert uit de twaalfde 
eeuw, maar dat vermoedelijk nóg oudere versies kent. Het is de Iers-Christelijke le-
gende van de ridder Tondalus en zijn reis naar het vagevuur van Sint-Patricius, een 
bedevaartsoord bij een klooster in Lough Derg in Ierland. Het is een verhaal dat 
lang populair bleef en dat vele korte en lange varianten kent, waarvan een aantal in 
het Middelnederlands, zowel in rijm als in proza.124 Het hoort bij de visioenslitera-
tuur waarin spannende reizen naar wonderlijke, niet-bestaande werelden beschreven 
worden, zoals bijvoorbeeld de reis van Sint-Brandaan. 

Het Vagevuur van Sint-Patricius bevindt zich op de bodem van een diep hol op 
een eiland in het meer van Lough Derg. De legende wil dat degene die in dat hol af-
daalt, er de verschrikkingen van de hel, maar ook de vreugden van het hiernamaals 
met eigen ogen kan zien en meemaken. In enkele van de varianten van het verhaal be-
staat een van die verschrikkingen uit een verblijf in een badhuis. De bedevaartganger 
die deze barre tocht met een berouwvol hart heeft afgelegd en het een nacht en een 
dag in dit hol heeft uitgehouden, zal voor de rest van zijn leven gereinigd zal zijn van 
alle zonden. Het bedevaartsoord zou gesticht zijn door Sint Patrick, die door God 
naar Ierland was gestuurd om de Ieren te bekeren tot het christendom.125 Sommigen 
van de bedevaartgangers die deze tocht wagen én het overleven, brengen, eenmaal 
thuisgekomen, daar verslag van uit. Van deze verslagen is een aantal overgeleverd. 
Het verslag van Tondalus is er een van. Hij vertelt erin hoe hij, na een periode van 
bezinning op zijn zonden, en nadat zijn omgeving verschillende pogingen doet hem 
te ontmoedigen, toestemming van de abt van Lough Dergh krijgt om de grot bin-
nen te gaan. Diep in het binnenste ervan valt hij in handen van duivels, die hem met 
handen en voeten gebonden in het vagevuur gooien. Maar gesterkt door zijn geloof 
doorstaat hij deze beproeving. De duivels willen hem echter niet laten gaan en nemen 
hem verder mee het vagevuur in, langs een lange rij beproevingen, tormente, de ene 
nog afgrijselijker dan de andere. In deze tormente worden de zondaars gepijnigd en 
wel zó, dat ieder een bij zijn zonde passende beproeving moet ondergaan (afb. 87). 

123   Harms e.a. 1987, 220.
124   Die hijstorie van sunte patricius vegevuer in: Endepols 1915. Ik heb hiervan in deze alinea vooral de in-

leiding (v-xl) gebruikt. Zie ook Emons-Nijhuis 1995, 193-212. 
125   Patricius is hoogstwaarschijnlijk nooit in Ierland geweest.
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Iedere keer willen de duivels Tondalus een van die beproevingen laten ervaren, iedere 
keer weet hij zich eruit te redden door de naam van Jezus uit te spreken. En zo ko-
men ze op een gegeven ogenblik bij het achtste torment, dat een badhuis blijkt te zijn: 

“Dat achte tormente

Soe ginghense voert ende trocken [...] den ridder teynen [naar een] groeten huyse waert/ 
dat was eyslic ende roecde [rook uitbraakte]. Dat huys was herde [heel erg] breyt/ Mer 
die lengde en mocht men niet sien. [maar het was zo lang dat je het eind ervan niet kon 
zien] Doe siere [zij er] noch eyn deyl verre af waren quaem daer so grote hitten uut/ dat 
die rydder stoent [stil stond] ende vreysede voert te gaen. Doe seiden die duvelen: Het is 
eyn bat dat ghi daer siet waer nae beydi/ wildi of en wildy ghi [of je het nu wel wil of niet] 
moet derwaert ende baden mitten anderen. Ende hi hoerde uut ghenen [dat] huyse jamer-
like gheweyn ende ghe\screy. Doe hi int huys quaem/ so sach hi dat eyslic ende verveerlic 
was aen te sien want die vloer van desen huyse ende dat pavymente was vol ronder putten 
die aen malcanderen stoenden also dat men daer niet tusschen en mocht gaen. Ende ellic 
[iedere] put was vol van menigerhande solfer ende gesmolten metale. Daer eyne grote men-
nichte van mannen ende van wijven in waren, jonc ende alt en stoenden gesoncke. Ende 
sommige waren te male [helemaal] daer in ghesoncken. Sommige totten wijnbrauwen. So-
myghe totten oeghen. Somyghe totten lippen. Somige totten halse. Somyge totter boerst. 
Somighe totten navele. Somighe totten knyen. Somighe totten beynen. Somige mit eynen 
voet. Ende som mit beyden handen of mit  eynre alleyne. Sy weynde alle van pijnen ende 
riepen. Sich [kijk], seiden die duvelen, mit desen saltu baden. Doe hieven si den ridder op 
ende woldenten [wilden zij hem] in eyn vanden putten werpen. Mer als si den name jhesu 
cristi hoerden so en mochten si hem niet doen.”126

Door de levendige beschrijving die Tondalus van deze tormente geeft, hoor je de zie-
len krijsen van pijn en ellende. Het is goed voor te stellen dat degenen die dat in de 
duisternis van dat hol meemaken, het daarna wel zullen laten om ooit nog te zondi-
gen – als ze tenminste de grot levend kunnen verlaten. Het is echter wel een badhuis 
waarvan de kwellingen meer overeenkomsten hebben met die van de badhuis-nar-
ren in het badhuis van de medecijn van Melanen in Dye hystorien ende fabulen van 
Esopus. In dit badhuis staan de zieke narren immers, net als de zielen in Tondalus’ 
badhuis, ook op allerlei manieren vastgebonden in het smerige en stinkende water 
van het badbassin.

Badtechnisch gezien hebben de kwellingen in dit badhuis en ook die in het bad-
huis van de medecijn van Melanen meer verwantschap met die van een badkuur in 
een kuuroord dan met die in een zweetbadhuis in stad of dorp. In een kuurbad moe-
ten de zieken tot hun middel, tot aan hun hoofd, of alleen met het onderlijf, al naar 
gelang het doktersvoorschrift uren- en dagenlang in het warme, minerale water zit-
ten. Deze badmethode moeten ze volhouden tot hun huid door het warme sulfur van 

126   De verschillende versies verschillen weinig in de loop van het verhaal, maar wel in de beschrijving van 
de verschillende beproevingen. Dit geldt ook voor het badhuis. Ik geef hier een samenvatting van de 
essentie van de legende. Het citaat is genomen van de digitale editie van het handschrift KB 73 H14, 
40b-41a.
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het minerale water begint te vervellen en te ontsteken. Het is een noodzakelijke fase 
in het genezingsproces, omdat het vuil van de verstoorde spijsvertering slecht ver-
teerd door het lichaam is gaan zwerven. Het belandt dan uiteindelijk voor een groot 
deel onder de huid. Dat hebben we tenminste van Magninus Mediolanensis kunnen 
leren. Als deze vervel- en ontstekingsfase eenmaal bereikt is, dan is dat het teken dat 
de kuur effect heeft en dat het vuil het lichaam heeft verlaten. Dan kan er begonnen 
worden met het “abbaden”, de laatste fase van het badproces. Dat is het langzaam en 
stapsgewijs gedurender steeds langere perioden in zoet water zitten, zodat de huid 
zich langzaam kan herstellen.127 

Veel minerale geneeskrachtige bronnen ontspringen op moeilijk bereikbare plek-
ken, en de zieke moet veel moeite doen om daar een bad te kunnen nemen. Het is 
dan goed voor te stellen dat er overeenkomsten gezien worden tussen minerale ba-
den en het hol van het Vagevuur van Sint-Patricius. Daarvan getuigt bijvoorbeeld 
het prachtige handschrift De balneis Puteolanis, dat vermoedelijk ca. 1197 gemaakt 
werd door Peter van Eboli over het kuuroord van Baia bij Napels en dat in meer dan 
dertig prachtig geïllumineerde exemplaren is overgeleverd (afb. 88). Hij droeg het 

127   Van Dam 2003. De enige Nederlandse kuurreisgids vooral voor het kuuroord Aken waarin ook de 
kuurregimes beschreven worden is: Franciscus Fabricius Ruremundanus, Van den warmen baden ende 
we man sich er in halten sol (ed. Steinhart 1989).

Afb. 87 Het ‘badhuis’ in Tondalus’ visioen. Hieronymus van Aeken, midden 16e eeuw. 
Madrid, Museo Lázaro Galdiano, invent. nr. 2892.
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op aan Keizer Hendrik VI, die vanaf 1194 tot aan zijn dood in 1197 koning van Sici-
lië was. In dit handschrift worden ca. 35 baden beschreven en afgebeeld, die allemaal 
in de tijd van het ontstaan van deze tekst nog functioneerden. Puteoli bevindt zich 
in een vulkanisch gebied, waarin zich vele kraters en allerlei ondergrondse grotten 
en waterstromen bevinden. Water dat de mineralen uit het gesteente heeft opgeno-
men, heeft zich in bassins in die grotten verzameld. Er hebben zich zo badbassins 
gevormd, ieder met een eigen geneeskrachtige kwaliteit die op een specifieke ziekte 
genezend effect heeft. De Balneis puteolanis geeft hiervan een gedetailleerd over-
zicht.

Maar ook noordelijker zijn er voorbeelden van dergelijke ondergrondse, natuur-
lijke badbassins te vinden, zoals in Pfeffers in Zwitserland (afb. 89). Hier bevindt 
zich diep in de Taminakloof een geneeskrachtige bron die je met een halsbrekende 
daling door de kloof kunt bereiken en die ‘sinds mensenheugenis’ in gebruik moet 
zijn geweest – en dat nog steeds is. 

7.7.2.3 Het badhuis een martelkamer: Het hellebad
Het idee van een badhuis als een huis van bloed, zweet en tranen, als een hol waar je 
pijn moet lijden en waar je moet afzien tot aan het einde van je krachten, is een aan-

Links: Afb. 88 De balneis Puteolanis, Peter van Eboli, (1197). Cod. Bodmer 135, f.14r , 
http://www.e-codices.chen/fmb/cb-0135/14r.
Rechts: Afb. 89 Wahre contrafactur des wunderlichen Bads zu Pfäffers in Ober Schweiz 
gelegen. In: Topographia Helvetica, (ca 1650), M. Merian, Wenen, Österreichische National-
bibliothek, invent. nr. KAR0513068.3.
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sprekend beeld dat aansluit op veel middeleeuwse emoties en pijnlijke herinnerin-
gen, fantasieën en angsten. Dat is niet alleen zo in de oudste versies van het verhaal 
van Tondalus, maar dat is ook nog in het vijftiende-eeuwse handschrift waaruit hier 
een citaat genomen en dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt.128 
Ook een eeuw later is dat nog zo, om precies te zijn “Anno salutis 1540, am 14 tag 
Octobris”. Het is de datering van Das Hellebad van Hans Sachs (1494-1576). Hans 
Sachs is een van de productiefste schrijvers van de zestiende eeuw, vooral van vlug-
schriften, waarvan er zesduizend overgeleverd zijn. Daaronder zijn vele meisterlie-
der, carnavalspelen, tragedies, komedies, prozadialogen, fabels, maar ook religieuze 
geschriften. In de wandeling is Sachs vooral de auteur van de carnavalsvertellingen, 
van de kolderieke toneelstukken, van de niet al te fijnzinnige satirische gedichten en 
fabels, waarin ook het bad, het badhuis, het badhuispersoneel en de badgasten het 
nogal eens moeten ontgelden. Sachs heeft echter ook een grote rol gespeeld in de ver-
spreiding en popularisering van de leer van Luther, onder andere door zijn gedicht 
over Luther, “Die Wittenbergische Nachtigal”. Het Hellebad is een van de teksten 
waaruit zijn relatie met het evangelische denken blijkt, hoewel dat pas aan het eind 
van het gedicht echt duidelijk wordt, als hij, na de beschrijving van zíjn tocht door 
dit hellebad, afsluit met:

Derhalben noch in mir ist stecken
Entsetzung, forcht, grawen und schrecken
Ob diesem grewlichen hellbad.
Got verleih uns allen genad,
Sein wort zu hören und zu leeren,
Von allen sünden uns zu keren
Und würcken rechte frucht der buß,
Auff das der argen sünden ruß
Mit isopen [hyssop] werden gereynigt
Durch Christum, der uns hat vereynigt
Durch das bad der widergeburt.129

Sachs’ Hellebad is een variant van de visioenliteratuur, want de auteur vertelt erin 
hoe hij in bed ligt te piekeren over zijn zonden en daarbij langzaam in slaap sukkelt. 
Dan hoort hij ineens iemand zijn naam roepen. Als hij opkijkt, ziet hij voor zijn bed 
een lange, ravenzwarte man staan. Dat is zo’n schrikwekkend beeld, dat zijn haren 
rechtovereind gaan staan en het angstzweet hem aan alle kanten uitbreekt. Dan be-
gint de man te praten en zegt: “Kom op, je gaat met me mee naar de hel” (afb. 90). 
De verteller probeert zich nog onder de dekens te verstoppen voor de duivel (want 
dat is de zwarte man), maar deze grijpt hem bij zijn nekvel en voor hij het weet vliegt 
hij in de klauwen van de duivel door de lucht en wel zó snel, dat hij zijn oriëntatie 
vermogen verliest. Binnen een seconde zijn ze bij een hoog gebergte en ziet hij be-

128   KB 73 H14, 40b-41a.
129   Alle citaten uit Das Hellbad zijn genomen van de editie van Keller 1870, Bd. 3, 593-605. Hier: Keller 

1870, Bd. 3, 604, v. 33-605. 
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neden zich een land dat Cimerorium heet en een griezelig zwart water dat Stiges ge-
noemd wordt. 

Een veerman, C[h]aron geheten, zet hen over. Vervolgens komen ze bij de hel-
lepoort, die bewaakt wordt door een gruwelijke, driekoppige hellehond, Cerberus. 
Als ze die gepasseerd zijn en door de hellepoort zijn gegaan, ziet Sachs een ruimte 
die hij als volgt beschrijft: 

Dillen und wend alles kohlschwartz.
Auch war von schwebel, pech und hartz
Darinn ein sehr grewlich gestenck.
Auch sach ich etlich tausent penck
In allen wincklen hin und her,
In maß sambs ein bad-stuben wer.
Ich sach reyben, lechzen und schwitzen,
Negel abschneyden, volbad sitzen, 
Lassen und schrepfen, kemmen und zwagen,
Schern, abfleyen, wasser tragen,
Zehn außbrechen, die rewding [lijken?] salben,
Doch unterschiedlich allenthalben
[…]
Inn der mitt da stund der bad-ofen,
Wie ein berg groß und ungehewer.
Darundter bran ein grosses fewer,
Das es auffschlug biß an die dillen,
Auch hört ich schreyen on zal grillen.
In summa all ding daucht mich ghrad,
Als wer der hell gleich wie ein bad.130 

130   Keller 1870, Bd. 3, 594, v. 35; 595 v.7; 595 v.13-v.19. 

“Als wir eingingen durch die porten,
 sach ich darinn an allen orten (Daucht 
mich) von seelen ein groß genibeln.
Ein sollich durch-einander kryebeln,
Ey weit mehr, dan tausend mal tausend
Das mir darob schewtzet und grauset.”
Frontispice Hans Sachs Das Hell-bad, 
Nürnberg (ca. 1565), Bayerische Staats-
bibliothek München, 
sign: Res/P. o. Germ 1533# Beibd 3 a.

Afb. 90 Hans Sachs wordt in zijn droom door de duivel door de lucht meegenomen naar 
het hellebad.
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Eenmaal binnen neemt de duivel Sachs mee langs de verschillende ‘behandelingen’ 
die er in dit badhuis worden uitgevoerd. En Sachs beschrijft met grote levendig-
heid hoe zielen behandeld worden met bijvoorbeeld “einer sies-hayssen laugen, Die 
ihn verbrühen ohrn und augen”. Dat doet zo veel pijn dat hij de zielen “höret […] 
ächtzen und klagen”. De zondaars die met deze methode ‘behandeld’ worden, zijn 
kinderen die niet naar hun ouders hebben willen luisteren en die daarvoor gestraft 
worden. Door deze badbehandeling vloeit hun ongehoorzame en domme gedrag 
als zeepschuim van hun hoofden weg.131 Even verderop zitten zielen die helemaal 
geel zijn; ze zweten hevig en slaan zichzelf zó hard met dorre takken, dat ze daarbij 
het vel van hun lijf “zernugen” (afknagen?”), dat ze zichzelf “zerrissen, verwund-
ten, zerflambten [aan flarden scheurden]”. Het is zó pijnlijk, dat ze knarsetandden, 
“grißgrambten”.132 En iets verderop ziet hij hoe op veel lange banken vette en bleke 
geesten zitten die wel zó hevig zweten, dat het zweet “wie ein bach” van hen afloopt. 
Het zijn “die schlemmer, die trunckenbölz, fülhels und demmer” die gestraft wor-
den voor hun vreet- en drinkpartijen en hun zwelgen in overvloed: “ihr verschwendn 
und unmessigkeit, Ir abweiß [slechte levenwijze] und unsinnigkeit, Ihr gröltzen, kot-
zen grosse schübel [grote hoeveelheid]. Oh wie stanck ir schwayß also übel.”133 Bad-
kuipen kunnen in dit badhuis natuurlijk niet ontbreken. Er staan er duizenden en 
duizenden, en erin zitten paarsgewijs mannen en vrouwen. Het water in hun kuipen 
is helemaal bloederig. Het zijn de echtbrekers en de hoerenmadammen, die hier zit-
ten. Het hellewater moet bij hen hun slechte en onkuise begeerten uitweken en hun 
“bulerey und heimlich leyden, ir sehnen. Eyfern, schayden und meyden, Ir unzucht, 
ehbruch, junckfraw-schenden” bestraffen.134

Zo komt in dit duivelse badhuis iedere vorm van te laken menselijk gedrag die je 
maar kunt verzinnen voorbij. Hans Sachs beschrijft met grote creativiteit, beeldend 
vermogen en een soms bijna sardonisch genoegen alles wat er maar te zien, te horen, 
te ruiken, te ervaren valt in een bovengronds en tastbaar badhuis. Hij gebruikt het 
om aan zijn lezers tot in uitvergroot detail de verschrikkingen van de hel en dus de 
gevolgen van een zondig leven in geuren, kleuren en geluiden breed uit te meten om 
ze verbijsterd en stil van schrik en angst achter te laten. In het badhuis dat de hel is 
wordt het knippen van de nagels het uittrekken ervan; het moet je niet verbazen als 
er zo af en toe per ongeluk een vinger meekomt; een badhuis waarin het knippen van 
het haar gelijk staat met het uittrekken ervan, heeft soms meer weg van scalperen; een 
badhuis waarin bij het scheren niet alleen het haar verdwijnt, maar ook de huid met-
een meegenomen wordt; waar je na het schoonmaken van je gebit helemaal geen tan-
den meer over blijkt te hebben. Het is een badhuis waarin de gloeiende oven gevoed 
wordt met de goed brandende, maar stank producerende brandstof die monniken en 
priesters zijn. Ook juristen en advocaten dienen goed als brandstof om de oven hoog 
op te stoken, want zij kunnen de grote hitte produceren die dit badhuis nodig heeft 

131   Keller 1870, Bd. 3, 595 v. 22 - v. 34.
132   Keller 1870, Bd. 3, 595 v. 36 - 596 v. 4.
133   Keller 1870, Bd. 3, 596 v. 15 - v. 28.
134   Keller 1870, Bd. 3, 596 v. 29 - v. 40.
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om goed te kunnen functioneren. Je kunt ze als krukdroge houtblokken uit elkaar 
horen spatten, als ze door de duivels met haken het vuur in worden geduwd. 

Ieder beeld, ieder geluid, iedere geur wordt door Hans Sachs gebruikt om te laten 
zien en, als het enigszins kan, met de andere zintuigen te laten ervaren dat een verblijf 
in dit hellebad de allerverschrikkelijkste nachtmerrie is die een mens kan hebben en 
waarin je maar beter niet terecht kunt komen.

7.8 Het badhuis als verdienmodel voor gewetenloze bloedzuigers, woekeraars 
en als strijdtoneel

“Ein anzeygung irer manigfeltigen schedlichen hendel/ zu entweychen und zuver-
meyden” (afb. 91). Het is de eerste zin op het titelblad van een traktaat dat badhuis-
bezoekers waarschuwt voor het meedogenloze en doortrapte gedrag van sommige 
‘badhuisbazen’ en hun handlangers. Het gaat in deze variant van het badhuis als een 
huis van bloed, zweet en tranen om twee nogal onwaarschijnlijke ‘partners in crime’, 
voor wie het ‘badhuis’ een wingebied en verdienmodel is waarin hun slachtoffers de 
badhuisbezoekers zijn. Deze worden zonder enig mededogen en zonder een schijn 
van kans om aan hun greep te ontsnappen, geplunderd en leeggezogen. 

De ene bloedzuiger-badhuisbaas is de personificatie van ‘De Jood’ die, in een waar 
wonder, “ein wunder seltzam newen orden”, badhuisbaas is geworden. Hij heeft 
daartoe de oude, vertrouwde en betrouwbare badhuisbaas uit diens bedrijf weten 
te werken. Deze zit nu geheel zonder inkomsten thuis, terwijl de Jood ‘zijn’ bad-
huis, dat nu Der Juden Badstub heet, runt. Deze Jood is buitengewoon bedreven in 
het toepassen van de verschillende reinigingsmethoden die een badhuisbaas en zijn 

Der Juden Badstub
‘Ein anzeygung irer manigfeltigen schedlichen 
hendel/ zu entweychen und zuvermeyden.” 
afb. x.
We zien hier van boven naar beneden en dan van 
links naar rechts de ‘hendel’ waar het in deze 
tekst over gaat:
Het zweten, het “krawen” (massage), het 
‘schrepffen’ (koppen zetten). Helemaal rechts 
laat badhuisbaas de “ausgebadete”, dat is: uit-
geklede badgast die noodgedwongen zonder 
kleren (die heeft hij moeten verkopen om zijn 
schuld af te lossen) het badhuis verlaat.

Afb. 91 Phillip von Allendorf, Der Juden Badstub (1535). Bayerische Staatsbibliothek Mün-
chen, sign: Res/4 H.ref.396#Beibd.1.
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knechten in het badproces gebruiken. Hiermee ontdoet hij de baders van hun ‘vuil’, 
dat is: hun geld en bezittingen, om ze daarna, dat wil zeggen: na ze tot de bedelstaf te 
hebben gebracht, buiten de deur te zetten. De auteur van dit traktaat is Philipp von 
Allendorf. Der Juden Badstub (1535) wordt gezien als symptomatisch voor het anti-
Joodse sentiment in die periode.135

De tweede bloedzuiger-badbaas is de paus, die er in het anonieme traktaatje Des 
Bapstst und der Pfaffenbadstub (1546) niet best van afkomt.136 Het is van evangeli-
sche herkomst en werd gedrukt in een periode van grote politieke, religieuze tegen-
stellingen die met veel felheid en verbaal geweld, maar ook met wapens werden uit-
gevochten. Het hoogtepunt hierin was de door de protestanten van de katholieken 
verloren Schmalkaldische oorlog, die begon in 1546, het jaar van publicatie van dit 
traktaatje. 

7.8.1 Het Judenbad

In Das Judenbad gaat het om het lenen van geld en woeker: het gaat erom de badgast 
te ontdoen van het ‘vuil’ van zijn bezittingen. De joodse badbaas gebruikt hiervoor 
op een heel handige manier de “eygenschaften” van het bad. Hij begint met te eisen 
dat de gast zich eerst uitkleedt, het is immers de eerste stap en vereiste voor iedere 
badroutine. “Wil er sunst geen ins bad hinein Dann zo muß man nackent sein.”137 
Het betekent dat de badgast die van deze badhuisbaas geld wil lenen, zijn hele finan-
ciële hebben en houden bloot moet leggen: “du must dein handel und gewerben/ All 
zumal in tag im geben, wilt u sunst geld gelihen han.”138 Nu moet de badgast nog zo 
ver gebracht worden dat hij van deze badhuisbaas inderdaad geld gaat lenen. En dat 
gebeurt, omdat hij zo zacht en prettig gemasseerd wordt, dat hij als vanzelf in min 
of meer in slaap sukkelt. Als hij later weer bij zijn positieven komt, dan blijkt dat de 
helft meer geld geleend te hebben dan hij van plan was. 

So kraut er dir subtil und fein […] 
so streycht er dich so sanfft und süß […] 
Reybt dir nach deinem wolgefall,
Beut [overhalen] dir zu leyen mer was er vermag, […]139

Na de massage wordt er in het middeleeuwse materiële badhuis gezweet, zo ook 
in Das Judenbad. Maar hier, als de badgast eenmaal op de zweetbank ligt, zal het 

135   Philipp von Allendorf, Der Juden Badstub, 1535. De paginering is van mijn hand, waarbij ik het exem-
plaar van de Bayerische Staatsbibliothek volg. Pagina 1 is de frontispiece. Vanaf hier: Juden. Er is veel 
gepubliceerd over Von Allendorf en zijn tractaatje, zie Gebauer 2005; Frey 1989. 

136   Des Bapsts und der Pfaffen Badstub. Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Hist. eccl. E. 372, 43. 
Vanaf hier: Bapst Ook hier is de paginering van mijn hand en volg ik het exemplaar uit de Dresdense 
universiteitsbibliotheek. De frontispiece is 1.

137   Juden, 6. Het ‘nackent ston’ was ook bij Die Badenfart van Murner het startpunt van het hele badtra-
ject.

138   Juden, 6.
139   Juden, 7.
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tot hem doordringen dat hij zichzelf in een wel heel beroerde fuik gemanoeuvreerd 
heeft. Hij realiseert zich dat dit zweten nooit meer zal ophouden:

Nach diesem krawen schwitzt man gern […]
Dann dieses bad gibt solche buß/
Das mann darinnen schwitzen muß/
Nacht unde tag on unterlaß/
Und stillet sich mit keiner maß/
Die weyl die haubtsumm nit bezalt
Ist. Schwitzt er und wird nimmer kalt. […]140

Het zweten, daar is het deze badhuisbaas allemaal om te doen. Volgens de auteur is 
daar de massage ook voor bedoeld. Het bloed (het geld) gaat immers door het mas-
seren sneller stromen en kan bij het koppen zetten en aderlaten makkelijker afgetapt 
worden.

Das Krawen hat uns schwitzen gemacht/
Umb schrepffsen willen ist erdacht
Soll ye das plut zusammen gan/
So müssen wir auffsetzen lan/
Das uns das plut zusammen zie/ […]
Wen es een Jahr steht oder zwey/
So sammelt es das plut herbey/
Auß einer summe werden drey […]141

Heb je geen geld om te betalen? Dan zit er niets anders op dan dat je

[..] muß singen des Juden lied,
Schrepfft im also das best herauß
Und mach ein eynige summ darauß […]142

En mocht je je soms schamen voor je buren omdat je er zó slecht voor staat dat je 
geld moet lenen van een Jood? Dan ben je helemaal en met huid en haar aan hem 
overgeleverd:

Wil er denn das nit vil leut wissen/
So is er umb dat geld beschissen/
Zum schrepffen muß er sich denn stellen/
Sie machen auß im was sie wollen […]143

140   Juden, 9-10.
141   Juden, 16.
142   Juden, 17.
143   Juden, 17.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   256 10-11-2020   18:10



7.8 het badhuis een verdienmodel 257

Samengevat:

Ein reicher Jud mer schadens thut/
Mit schrepffen und mit seinem baden/
Dan vormals drey schnaphanen thaten.144

De volgende fase in het badproces is het afspoelen van het bloed dat vrijkomt als de 
laatkoppen verwijderd worden. In Das Judenbad staat het voor de problemen die de 
badbezoeker krijgt bij het verlengen van de leenperiode als hij niet op tijd kan beta-
len. In dat geval komt de ongelukkige wanbetaler in een weinig benijdenswaardige 
situatie terecht: 

Wir sind gesessen im bad so heiß/
Das all unser kraft und plüting schweyß/
Wir im bad verzeheret han/
Wolt Got wir weren noch darvon/
Wer nun ein man hie der da bar/
Das badgelt legte für uns dar/
Und hülff uns auß der hitz und pein/
Wir wolten im gehorsam sein/ […]145

Man sag, man sing, man fleh/ man bit/
Gegen die Juden so hilffts nit.146

Dan wordt het duidelijk dat er geen ontsnappen meer aan is: nu volgt de gruwel van 
het “zwagen”, het wassen van het haar met bijtend loog:

Wer nun die laugen nit so scharff/
So wölt ich lassen zwagen mich […]
Ich hat den bader nie gern im har/
Zu zwagen wenn er zornig war/
Gar hart er ein bein haren zeucht. […]147

Goed loog kunnen maken is één van de verworvenheden van een goede badhuisbaas. 
De Joodse badhuisbaas heeft er een groot talent voor:

Sie wissen dem guten gold zu zwagen/
Ein laug zu machen yedem gelt/
Das im sein beste kraffft entfellt/
Davon sie wissen gut bescheydt/
Schwer Reinisch gülden und Ducaten/
Der gleich gut Kronen/ Engellotten/
Dickpfennig und sunt gur sylbern müntz.[…]148

144   Juden, 21.
145   Juden, 24.
146   Juden, 25.
147   Juden, 27-28.
148   Juden, 29.
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Hij weet precies aan welke kant zijn boterham gesmeerd is. Want als het hem goed 
uitkomt, bijvoorbeeld als het haar van de rijke heren gewassen moet worden, dan 
blijkt hij heel goed ook veel minder bijtend loog te kunnen maken, loog dat niet zo-
veel pijn doet en waarvan je ogen niet gaan branden:

Wie wol vil zwagen auch bey weil/
Welch diese laug schmirtzt nit seer viel/
Das thut sie ist darnach gemacht/
Er sanfftet nach [is uit op] der Herren pracht/
Von denen wirdt kein gwin genumen/
Man zwecht sie mit kamillen plumen/
Die weyl es die nit schmirtzen thut […].149

De laatste badfase in Das Juden Badhaus is het naspoelen, het “außgiessen”, het ver-
wijderen van de laatste sporen van ‘vuil’ die mogelijkerwijs nog zijn achtergebleven. 
Daarna wenst de badhuisbaas hem “Gsegne dir das bad”, de traditionele wens bij het 
verlaten van het badhuis, en kan de gast naar huis. Naar een huis waar niet veel meer 
te halen is, omdat alles al is verkocht om de schuld aan de badhuisbaas te voldoen:

Wenn es an ein außgiessen gat/
Alßdenn geseg uns Got das bad/
Denn dörfften wir leut die uns hielten/
Damit wit nit in amacht [onmacht] fielen/
So ists ein zeychen das im hauß/
Nit viel mer ist/ und gebad is auß/150

Wers badgelt allerbast bezahlt/
Den weißt man aller erst ins kalt/ […]151

Als iemand dan zo kaalgeplukt is dat zijn huis helemaal leeg is, dan blijft hem niet 
veel meer over dan te vertrekken, met vrouw en kinderen de vertrouwde omgeving 
achter zich te laten en elders, bij een andere baas, in een andere omgeving en met lege 
handen, proberen opnieuw te beginnen:

Der Jud der wil sein gelt da han/
Den unkost zelt man erstlich ab/
Ee dann der Jud ein pfennig hab/
Denn schleust mans hauß hinter him zu/[…]
Wie wee es thut von weyb und kindt/
Hin faren unter frembd gsindt/
Und also bloß mit leerer handt/
Hin ziehen auß seim vaterlandt.152

149   Juden, 31.
150   ‘Außgebadet sein’ betekent volledig schoon, leeg zijn. In overdrachtelijke zin: er valt hier niets meer te 

halen.
151   Juden, 33.
152   Juden, 34.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   258 10-11-2020   18:10



7.8 het badhuis een verdienmodel 259

Maar, vraagt Allendorf zich dan af: wat moeten we met deze uitgekookte woeke-
raars beginnen? Moeten we ze dan maar wegjagen? Ze hebben niettemin toch al sinds 
mensenheugenis bij ons, christenmensen, gewoond en geleefd? Ze hebben lief en leed 
met ons gedeeld en wel met toestemming van de overheden. Het zijn toch mensen 
zoals wij, die ook door God geschapen zijn? En waar moeten we hen dan heen stu-
ren? Ze mogen zich dan wel met woeker bezighouden, zo her en der wat winst ma-
ken en ook dobbelstenen maken, maar moeten we hen daarom wegjagen? Nee, zo 
komt hij tot de conclusie:

Man dörfft sie drumb veriagen nit,
Man könds wol halten und sie gürten [intomen, in perken, aan banden leggen] […]
Damit sie nit so mechtig würden/
Gleich wie sie dann auch vormals handt/
Gewont/ doch nit zu starck im landt/ 
Das sie wonten in dörffern/ stetten/ 
Wenn sie so grossen gunst nit hetten. […] 153

En helemaal aan het eind van het pamflet geeft hij nog even heel kort weer waar het 
hem in het hele pamflet eigenlijk allemaal om te doen is geweest: “Memoria benefici-
onum fragilis est, iniuriarum vero tenax”: “de herinnering aan goede daden is vluch-
tig, maar die aan onrecht is hardnekkig”. Waarmee hij impliciet duidelijk maakt dat 
de overheden, de rijken en machtigen medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan 
van dit ‘badhuis’. Want zij hebben, omdat ze er voordeel bij hadden, deze woeker-
praktijken mogelijk gemaakt in plaats van ze aan banden te leggen. En hier zit de 
pijn van wat vooral als onrechtvaardig wordt gevoeld en wat keer op keer herhaald 
wordt: aan de Joden worden allerlei dingen toegestaan of worden van ze gedoogd, 
waarvoor een burger voor het gerecht gedaagd zou worden.154

7.8.2 Des Bapsts und der Pfaffen badstub 

In dit pamflet, verschenen in 1546, is het de paus die getoond wordt als meedogen-
loze uitzuiger en machtswellusteling. Ter introductie op het verhaal begint het met 
een schets van de onbetrouwbaarheid en doortraptheid van de paus:

Jeder menigklich ist wol bewißt/
Mit was betrug und bösem list/
Durch was finantzen auch dabey/
Wider Gott all billighait und recht frey/
Der Bapst solch gewalt Leüt und Land/
Hat gezogen/ und gebracht zu hand/155

153   Juden, 40, 41.
154   Juden, 11, 20, 25, 26, 29, 35, 37, 40, 42.
155   Bapst, 2.
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De paus zag in een situatie met zoveel elkaar bestrijdende partijen en falend leider-
schap die de periode van verschijnen van dit traktaatje tekenen een gouden kans om 
zijn financiële en politieke positie te verstevigen en zijn macht uit te breiden. Hij be-
dacht “[…] wie er mög sein gewalt und gut/ meeren es kost leib oder blut/ Ihm selbs 
schuppfen grosse autoritet.” De inrichting en het beheer van een badhuis leek hem 
voor het verwezenlijken van dat doel een profijtelijke onderneming en dus heeft hij 
“uns ein bad […] zugericht”. “Jemand ein bad zurichten” is een veel gebruikt spreek-
woord dat wil zeggen: “voor iemand een bad klaarzetten”, in de zin van hard aanpak-
ken, ‘in gevaar brengen’, ‘iemand een beroerde tijd bezorgen’.

In het pauselijke badhuis begint de badroutine met de massage, met het “krawen 
und kratzen”. Hiermee moeten de dienstknechten van de paus, ”das Gaistlich hauß”, 
dat zijn de monniken en priesters, de badgasten met zoete woordjes en met de belofte 
van een eeuwig leven door het “höflich [zacht] streichen und krawen” ertoe verlei-
den de paus geld te geven en hem verder in alles te gehoorzamen: “Damit wir dem 
Bapst viel gelt geben/ ihm gehorsam sein in allen dingen”. Zo wordt de mens met 
de ene pauselijke hand geliefkoosd, terwijl de andere hem een kopje kleiner maakt: 
“Also mit der ain hand krawt man die schwein, mit der andern schlecht mans an kopf 
gar fein.”156 De cynische glosse ernaast verwijst naar Rom. 16: “Durch süsse predig 
und prächtige wort verführen sy die unschuldige hertzen”. 

Na bewerkt te zijn met die “süsse predigt und prächtige wort” zijn de badhuis-
bezoekers klaar voor het opzetten van de laatkoppen, het “schrepfen”, “Dadurch 
man das böses bluts komm ab.” Dat zogenaamde “böses” bloed dat de paus van de 
Protestanten wil aftappen, is het gezonde en goede bloed dat de evangelische leer is.

Ey wi hat uns der Bapst geschrept so fein/
Wie ist er so grosser Seelmorder gsein/
Er solt uns hon zogen auß das blut/
So wir in uns gehabt/ [...]
Das ist evangelisch leer gsund und gut/
Nach anweiß Götlicher Biblischer schrifft/
Zu hail under seelen und nit mit gift/
Soll das fein geschrepffet sein/ […]157

Geschoren wordt er hier ook, en zeker niet in het voordeel van de badgast:

Mit Rässer scharpffer bösen Laugen/
Er [de paus] hat uns feint trucken gschorn […]
Mit Waalfart und Ablaß brief
Damit er uns in seckel [portemonnee] tieff/
Gegriffen/ und das liebe gellt/ […]
Auß uns glogen/ und gsogen fein […]

156   Bapst, 3.
157   Bapst, 3.
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[…] Ich main wir haben das Schergellt geben/
Die Laug auch wolbezahlt daneben.158

Hier, in het badhuis van de paus en zijn handlangers, heeft het afspoelen of “ab-
geußen”, nadat de laatkoppen zijn verwijderd en het haar met loog is gewassen, een 
geheel andere betekenis dan in Das Judenbad. Hier is het vooral het water, dat no-
dig is om bloed af te spoelen, dat een symbolische betekenis heeft gekregen. De paus 
heeft namelijk, in de optiek van de auteur, het schone, heldere water van de evange-
lische leer, van Gods woord waarin het water van het eeuwige leven wordt doorge-
geven, gestolen en het vervangen door het vieze en vuile, besmette water van de dui-
velse katholieke leer. En daarmee heeft hij ons zó grondig afgewassen, dat we bijna 
de hel zijn ingespoeld, zo verklaart de auteur:

O wie ist mit uns armen umbgegangen/
Der Bapst/ der uns gar het gefangen/
Das wasser gut rain und klar/
Den lustigen wässerbächen zwar/
So fliessen aus dem Gottes wort/
Das pflantzt in das ewig leben dort/ [...]
Das hat er uns gantz abgestolen/
Uns an statt desselben on entsitzen/
Wasser geben aus wüsten kotpfitzen/
Sy nemen irn ursprung allain her/
Auß menschen tand [gezwets] undt Teuffels leer/
Damit hat er gebadt uns all/ […]
O Bapst, O Bapst der seele dein/
Wie hastu uns so übel gebadt/ [...]

Also hat uns des Bapst außgossen/
Das wir schier in die Hell seind geflossen. 159

De glosse naast de tekst is uit Ezechiel 34.10. Ze illustreert de emoties die achter dit 
citaat schuilgaan: 

So spricht Gott der Herr: Siehe: ich will an die hirten und will meine Herden von ihre 
Händen fordern; ich will ein Ende damit machen dass sie Hirten sind, und si sollen sich 
nicht meer selbst weiden. Ich will meine Schafen erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie 
nicht mehr fressen sollen.160 

Het is een glosse die het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de paus nog 
eens onderstreept, die zijn totale onwaardigheid als Gods hoeder van zijn kudde 
zichtbaar maakt.

158   Bapst, 4.
159   Bapst, 4.
160   Ik heb hier de hedendaagse Lutherbijbel gebruikt omdat het in de tekst gegeven citaat voor ons niet 

makkelijk te plaatsen is. 
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Na het afronden van de badroutine moet er, ook in het badhuis van de paus, gerust 
worden om weer op krachten te komen. Dat is ook echt nodig, want

Weil nu Der Bapst uns hat umbzogen/
Gelaicht/ verfürt und betrogen/
Sein mutwill also mit uns getriben/ 
Und uns in Bad dermaß außgeriben […]161

Maar God, barmhartig als hij is, stort hulp uit over de lutherse badhuisbezoekers in 
het badhuis van de paus en wel in de persoon van Maarten Luther:

Gott unser trewer Vatter/
Fürhin nit zusehn willen meer/
Sonder über uns sein barmhertzigkait/
Ausgossen mit disem bschaidt/
Durch ain mann Martin Luther gnant/
Hat er uns miltigklich gesandt/
Das Evangelium […]
Das haben wir mit freuden auffgenommen
Und seind dadurch zu ruw [rust] kommen/162

De gevolgen voor de paus daarvan zijn niet mis, omdat veel mensen in Maarten 
Luther meer vertrouwen hebben dan in hem. Als gevolg daarvan daalt het aantal 
bezoekers aan zijn ‘badhuis’, met ingrijpende consequenties voor zijn financiële 
huishouding. Hij raakt nu immers veel van de inkomsten aan badgeld (aflaten en be-
devaarten) kwijt:

Der Bapst badstuben worden ledig/ […]
Dann sein Badhauß in abfall kommen/
Das er gar bey grossen summen/
Nit hat drauß bringen künden meer/
Sovil als so wir noch badleüt wern […]163

Dat is het niet alleen, het is ook het verlies van zijn gezag dat hem zo boos heeft ge-
maakt, waarvoor hij ons in de ban heeft gedaan, zo zegt de auteur:

Ist auch kommen umb sein Authorität/
Eer/ und glauben so er vor her het
Derhalb er uns in bann erklärt.164

Voor de paus is dat verlies aan macht en inkomsten onacceptabel. Hij neemt maat-
regelen. Hij neemt een “fraidig [energiek, doortastend?] man” in de arm van wie hij 
weet dat die de Lutheranen als “takken van de ware Wijnstok graag weg zou snoei-

161   Bapst, 7.
162   Bapst, 7.
163   Bapst, 5.
164   Bapst, 5.

Van Dam Binnenwerk nw.indb   262 10-11-2020   18:10



7.8 het badhuis een verdienmodel 263

en.” De juiste man dus om het uitgedoofde vuur van zijn badhuis weer goed op te 
stoken. En met deze beslissing van de paus verandert de setting van het verhaal en 
wordt het badhuis van wingewest tot oorlogsgebied, want de persoon die de paus 
benoemt is hertog Hendrik van Braunschweig.

Hertzog Hainrich von Braunschweig/
Der wolt uns als äst un zweyg/
Der rechten Weinstocks gar umbbringen/
Das thät dem Bapst wol in oren klingen/
Und gab im darzu hülff und fewer/
Damit auffblazen wurd das fewr […]165

De katholieke hertog Hendrik van Braunschweig-Wolfenbüttel (1489-1568) is een 
van de spelers in de Schmalkaldische oorlog, die in 1546, het tijdstip van verschij-
nen van dit traktaatje, begon. Het is een van de oorlogen die de zestiende en zeven-
tiende eeuw zo getekend hebben. In dit ingewikkelde religio-geopolitieke spel staat 
aan de ene kant de Liga, het verbond van katholieke hertogdommen en steden dat 
onder aanvoering van Keizer Karel V (1500-1558) de verspreiding van de evangeli-
sche leer wil stoppen en de eenheid in het Heilige Roomse Rijk wil herstellen. Aan 
de andere kant van het conflict staan de evangelische hertogdommen en steden die 
zich hebben verenigd in het Schmalkaldische Verbond. Beide partijen hebben te ma-
ken met interne twisten en verdeeldheid, onder andere over de te volgen strategie. 
De beslissende confrontatie is het treffen tussen de Schmalkaldische troepen en die 
van de Liga in het jaar 1547 in de slag bij Mühlberg, die verloren werd door de Sch-
malkaldische troepen.

7.8.3 Het badhuis als strijdtoneel

Haintz von Braunschweig bin ich genant/
Der gaistlichhait gar wol erkant, 
Die setzen allen trost auff mich/
Bapst hat mich geordnet sag ich/
Zu aim schrepffer in sein Bad/
Das Bad will ich versehen grad/
Ich will die Luthrischen schrepffen schern […] 
Die Bapst die will die Badstuben erhalten.166

Zo introduceert Hendrik zichzelf in wat nu een toneelstuk blijkt te zijn, waardoor 
het voorafgaande gezien kan worden als een introductie op de plot. Het is een to-
neelstuk waarin de hoofdrolspelers zich aan ons voorstellen als badhuispersoneel, 
ieder met hun eigen ‘deskundigheid’, die ze graag inzetten ‘voor het goede doel’. 

165   Bapst, 6.
166   Bapst, 6.
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Dat is het behoud van de badhuizen als wingewest voor de paus. Daarom heeft dit 
badhuis, naast Hendrik de laatkoppenzetter en vuuropstoker, ook een badhuisbaas. 
Dat is de paus, die het godgeklaagd vindt dat hij en de hele geestelijkheid door die 
lutherse ketters, die hun hun badhuis hebben afgenomen, zo voor gek zijn gezet en 
wier schuld het is dat dit vroeger zo profijtelijke badhuis nog maar zo weinig geld 
en macht oplevert:

Nun muß es Gott geklaget sein/
Das wir/ und all gaistlichen gmain/
Also werden schandtlich veracht/
Unser Bad gar z[u]nichten gemacht/
Mit der new erfundnen Ketzery/
Lutherischen Buberey/
Und das all unser fleiß und mut
So wir bißher ghabt haben ye/
Damit wirs Bad wider gern zugrist […]
lls umb sunst und vergebens ist […]
Wir seind der Bader/ nun wolan/
Wir wöllen machen das Fewr an.167 

De derde speler op dit schouwtoneel is de barbier. Hij komt het toneel op in de per-
soon van de bisschop van Augsburg die de paus maar wat graag van dienst wil zijn:

Ich hab ain lust und begird zu in/
Und ob ich schon nog gar jung bin/
Will ich mich underwinden doch/
Und scherer sein in diesem gloch 
Weils fewr ist von euch zündet an/ […]
Wir wölln den hundshaber außtreschen/168

Den Luthrischen Buben all gemein/
Unsre händ in irm blut wäschen fein/
Ich schir stäts dapffer tag und nacht.169

Iemand die zich in een badhuis bezighoudt met loog is onmisbaar, omdat er anders 
immers geen haar gewassen kan worden. Hier is het de bisschop van Trente, die zich 
voorstelt als “Laugengiesser”, die maar wat graag het loog over de hoofden van de 
baders wil uitgieten en die zich erop verheugt zijn scheermessen goed scherp te slij-
pen:

Da wirt ain Edel köstlich Bad/
Uns gar nutz den Luthrischen schad/ […]

167   Bapst, 7-8.
168   Het is een spreekwoord: “einem den hundshaber außdreschen”: Iemand wol abschmieren, durchprü-

geln: grondig bewerken met een stok bijvoorbeeld, te grazen nemen. Grimm e.a. Bd.10, kol. 1936-1337.
169   Bapst, 8.
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Das Laugen will ich Giessen an/
Damit in zwagen warden kan/
Den schermesser will ich fürwetzen […]170

Natuurlijk is er ook een badknecht die hand- en spandiensten verricht. Het is de 
abt van het klooster Weingarten, nabij Württemberg, die zijn optreden begint met 
te verklaren, dat hij al lange tijd zijn best heeft gedaan om een wit voetje te halen bij 
de paus: 

Gar fein appliciert und zuthan/ 
Da ich auch groß genad erlangt han/
Darumb fug ich yetz daher gar frey
Das ich Badknecht und zutrager sey/
In disem Luthrischen Bad allhie. […]171

Dat een abt zich verlaagt tot de nederige positie van manusje van alles komt omdat 
deze abt, afgeleefd als hij is door een onkuis en goddeloos leven, tot niet veel meer in 
staat is. Hij vindt de hele kwestie echter zó belangrijk, dat hij bereid is alles te doen 
waarvoor men hem, in zijn slechte gezondheidstoestand, nog gebruiken kan:

Dadurch mein unkeusch und gottloß leben/
Ich nit meer künd also treiben eben/
So will ich mein leib und vermögen/
Und was ich hab auff diß sach legen/
Will helffen schirn und zuträgen/ […]
War zu ich nu zu brauchen bin/
Darinn will ich gar willig sein/
Ich schir und treg stets auff/
Kaiser (Karel V) schlag die Luthrischen zhauff.172

En nu, nadat de hoofdrolspelers zich aan hun publiek hebben voorgesteld, kan de 
voorstellng beginnen, want er komt een Heraut op. Hij deelt ons mee dat het bad 
klaar staat is, het spel kan beginnen en de Luthersen zullen er van langs krijgen:

Nun das Bad ist gemachet an/
Die Luthrischen buben müssen dran.173 

Die “Luthrischen buben”, dat zijn evangelische standen en vorsten die zich zeer 
goed bewust zijn van de bedoelingen van hun vijand. Ze zien daarom de toestand 
met de nodige zorg aan want, zo zeggen ze, ze hebben in het verleden al zoveel over 
zich heen gekregen en is dat nog niet genoeg geweest?

170   Bapst, 8.
171   Bapst, 8. 
172   Bapst, 9.
173   Bapst, 9. 
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Ist uns also ein bad zugericht,
Haben wir vor nit gnüg badet nicht?
Will uns Bapst erst erwaschen,
Ja uns machen gar zu aschen?174

Maar, denken ze, God zal zeker niet toestaan dat zij “zu aschen” gereduceerd zullen 
worden. Hij is immers hun redder? Ze richten zich daarom tot Hem met een lang 
gebed en een emotionele smeekbede. De evangelische vorsten vinden dat kennelijk 
niet genoeg en roepen op ten strijde te trekken:

Wolauff wolauff dem feind zu
Hie ist nun meer gar kein ruww […]
Alle Clöster und Gaislich leüt/
Was ir nun mögen zu diser zeit/
Die Bapstlich falsche leer thund wegk/ 
Und all ir Ceremonien gantz keck/
Richtet auff und pflanzt mit fleiß/
Das da raicht den seelen zu speiß/
Nemlich raine evangelische leer/[..]
Gott dem Herren sey preyß und lob/
Der geb gnad das wir ligen ob/
Und obgesigen unserm feind
Dem wie jetz zuziehen seind.175

Aan de andere kant, die van de paus en zijn aanhagers, is men ook niet geheel gerust 
op een goede afloop van deze confrontatie met de “Lutherischen”: 

O wee uns Prelaten und Pfaffen/
Wie seind die sachen so übel gschaffen/
Uns Münch und Nonnen alle/
Die wir mit grossem schalle/
Frolockten überhenkten ain Bad/
Den Luthrischen das uns ist so schad.176

Ze blijken deze ontwikkeling niet voorzien te hebben en hebben spijt, want, zo be-
klagen ze zich,

Wer het sich doch nur versehen/
Das es also het mögen zugon und bschehen/
Das sy so bald in Rüstung kommen […]
Uns damit das unser genommen/
Und unser macht so gar zerrrent […]
O wee wa sollen wir hinfliehen/

174   Bapst, 9.
175   Bapst, 11.
176   Bapst, 11. 
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Hand wirs Badhauß so übel bewart. […]
O warumb sein wir nit still gesessen […]
So wern wir noch bey tag heut/
In allen unsern federn sein.[…]

O wie seind wir so übel im Bad/
Wir warden verderbt gantz und krad [...]
Wie werend unangnemer dann judas im passion/
Mit der laug damit wir zwagen wollen/
Allen guten evangelischen gsellen/
Damit thun sy uns yetz mit schmertzen/
Zwagen und unsauber schertzen.177

En met deze klacht van de Liga eindigt Des Bapsts und de Pfaffen Badstub. Er is ver-
der geen verwijzing naar het verloop van het treffen, behalve dan bij twee glossen, 
waarvan er één bestemd is voor de overwinnaars, de evangelische vorsten. Dat is Jer. 
51:31, die gaat over de ondergang van de zondige stad Babel (lees: Rome). De tweede 
glosse is Ez. 6: 9-10, die is bestemd voor de pauselijke partij. In deze glosse wordt 
voorspeld hoe zeer de oorlogszuchtigen (de evangelische partij) van zichzelf zullen 
walgen om alle ellende die zij veroorzaakt hebben. Er wordt hun voor ogen gehou-
den dat zij ooit zullen beseffen dat zij hun ondergang aan zichzelf te wijten hebben. 
En die ondergang die kwam, want in 1547 bij de slag bij Mühlberg was de verliezer 
niet de Liga, maar de Schmalkaldische Bond.

En zo krijgen wij, vijfhonderd jaar later, door twee vlugschriften enig besef van 
het diepe trauma dat de Dertigjarige Oorlog veroorzaakte en van de manier waarop 
het bad en het badhuis de metaforen leverde om daarover te communiceren.

177   Bapst, 12.
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Als Vincent Icke in 2014 gelijk had, toen hij stelde dat echt onderzoek een grillig 
pad volgt zonder aanwijsbaar doel, waar een vooraf aangewezen bestemming bijna 
nooit blijkt te bestaan, dan voldoet dit onderzoek naar het middeleeuwse openbare 
badhuis als fenomeen, metafoor en schouwtoneel daar zeker aan, al was het alleen 
al vanwege dat grillige pad.1 Aan het begin van dit onderzoek stond immers het nog 
niet eerder onderzochte idee van een mentale iconografie: een mentale verzameling 
van beelden en betekenissen die verbonden zijn met het thema baden en gebaad wor-
den en dat zich in het middeleeuwse culturele geheugen zou bevinden. De hypothese 
was dat in dit archief beeld en betekenis met elkaar verbonden zouden worden met 
behulp van metaforen. Het onderzoek zou dit mentale beeld- en betekenisarchief in 
kaart moeten brengen en het zou duidelijk moeten maken wie dit archief gebruikten, 
hoe het gebruikt werd, waarom en wanneer. 

Vanuit deze vage uitgangspunten en met nauwelijks geoperationaliseerde vragen 
ontwikkelde het onderzoek zich stap voor stap, van fase naar fase, met vallen en op-
staan. Na iedere stap moest pas op de plaats gemaakt worden om de volgende stap 
te bepalen, om te bezien waar deze toe moest leiden en hoe hij genomen moest wor-
den. De keuze van de titel ‘Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, meta-
foor, schouwtoneel’ was een van die stappen en het was een stap die de verdere ont-
wikkeling van het onderzoek bepaalde. Het formuleerde immers de drie belangrijke 
bouwstenen van het onderzoek: het badhuis als fenomeen, het badhuis als metafoor 
en het badhuis als schouwtoneel. Hiermee werden de drie samenhangende thema’s 
van dit boek vastgelegd: het fenomeen (het concrete badhuis in de gemeenschap, in 
de hoofdstukken twee, drie en vier) en de metafoor (in hoofdstuk vijf), terwijl de 
laatste twee hoofdstukken (zes en zeven) het badhuis presenteren als metafoor voor 
de wereld als schouwtoneel. In deze hoofdstukken wordt zo antwoord gegeven op 
de onderzoeksvragen die aan het begin van dit onderzoek gesteld werden: die naar de 
samenstelling en de organisatie van dit beeld- en betekenisarchief rondom het thema 
baden en gebaad worden, naar identiteit van de gebruikers ervan en die naar het con-
crete maar ook metaforische gebruik van het fenomeen dat het openbare badhuis in 
middeleeuwse ogen is. 

1 Vincent Icke in het NRC van 5-12-2014.
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De plaats van dit onderzoek in het onderzoeksveld

Het concept van de mentale iconografie plaatst deze studie in het werkterrein van 
de mentaliteitsgeschiedenis en wel in de traditie van onder andere Elias, Huizinga, 
Duby, Lefevbre en J.H. van den Berg. In Nederland is het Willem Frijhoff die aan het 
eind van de jaren tachtig jaren van de vorige eeuw de mentaliteitsgeschiedenis op de 
wetenschappelijke agenda zette. Hij omschrijft haar als volgt: “mentaliteitsgeschie-
denis is de beschrijving en bestudering van de relatie (en haar ontwikkelingsproces) 
tussen de sociale en de mentale component van de historische werkelijkheid, tussen 
belevings- en voorstellingswereld, tussen materiële en immateriële (geestelijke en 
sociale) cultuur”.2 Daaruit vloeit voort dat de theoretische en methodische onder-
bouwing van de vraag naar het bindende element van deze iconografie, naar haar ge-
bruikers en naar de manier waarop zij haar gebruikten multidisciplinair zal zijn. Ze 
zal concepten en ideeën gebruiken uit een veelheid van disciplines, in het bijzonder 
de sociaaleconomische geschiedenis, de antropologie, de sociologie en de cognitieve 
linguïstiek. 

De aspecten ‘historische werkelijkheid’ en ‘materiële cultuur’ in Frijhoffs om-
schrijving houden voor de onderzoeker een aanwijzing in voor de manier van om-
gaan met de primaire bronnen. ‘De’ werkelijkheid bestaat immers niet, de ‘histori-
sche werkelijkheid’ al helemaal niet. Het risico dat de werkelijkheid waar de bron 
van rept bijna als vanzelf de werkelijkheid van de onderzoeker wordt, is groot. 
Daarom moet hier de eerder geciteerde uitspraak van Hähnel in zijn onderzoek naar 
het woord ‘Stube’, namelijk dat een bad pas een bad is als er ‘bad’ op staat, conse-
quent worden toegepast.3 De werkelijkheid die de bron lijkt te beschrijven, is pas de 
werkelijkheid, als de bron zegt dat het de werkelijkheid is, ook al kan de onderzoe-
ker de logica achter die opmerking niet volgen. Zij kan dan niet anders doen dan te 
proberen inzicht te verwerven in de logica van de bron. Ze kan daarmee beginnen 
door zich te ontdoen van alle vooronderstellingen die zij heeft over wat voor haar 
vanzelfsprekend lijkt te zijn. Daarna, als zij zich vertrouwd heeft gemaakt met deze 
‘nieuwe’ middeleeuwse werkelijkheid, moet zij bereid zijn haar beeld daarvan voort-
durend te blijven toetsen aan de bronnen en haar beeld bij te stellen als de bronnen 
daarom vragen.

Een beeldarchief als basis voor het onderzoek

Toen de collectie bronnen die het basismateriaal voor dit boek vormt door een col-
lega eens werd omschreven als ‘disparaat’, was dat een rake karakterisering. In deze 
collectie is immers gedurende een aantal jaren elke afbeelding opgenomen die zich 
aandiende, zolang er maar een badend lichaam op stond, een badkuip, badbassin, 

2  Frijhoff, Willem, ‘Mentaliteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw: een plaatsbepaling’, De negentien-
de eeuw 11 (2), sept. 1987, 79-94.

3  Hähnel 1975, 412-416.
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sloot, fontein, of open water, en de handeling van het onderdompelen erop te zien 
was. Omdat de plaats waar het bad staat of waar het baden plaatsvindt bepalend 
bleek voor het narratief van de afbeelding, zijn de records ingedeeld naar locatie: bin-
nen of buiten, in een tuin of in het vrije veld, in een privésituatie of in de publieke 
ruimte. Het is de enige structuur die deze verzameling heeft en ze is gebaseerd op niet 
meer dan wat er concreet en aan artefacten op de afbeeldingen te zien is.

Bestudering van deze zo gevarieerde fysieke beeldverzameling leidde tot het ver-
moeden dat ze, ondanks haar grote verscheidenheid, toch een eenheid zou bezat. Die 
eenheid zou gevormd worden door een achterliggend mentaal beeld- en betekenis-
systeem dat georganiseerd was rondom het thema ‘baden en gebaad worden’ en dat 
deel uitmaakte van het middeleeuwse culturele geheugen. De auteurs/scheppers van 
de afbeeldingen in het corpus zouden uit de beelden en betekenissen in dit archief 
geput hebben om hun verhaal beeld, zin en inhoud te geven en communicabel te 
maken. Dit virtuele beeld- en betekenissysteem kreeg de naam ‘mentale iconografie 
van het bad/baden.’ Het kan nog het best omschreven worden als een mentale ver-
zameling van herinneringen aan ervaringen, van beelden en betekenissen die, bewust 
of onbewust, opgedaan zijn door direct en/of indirect deel te nemen aan de concre-
te badcultuur. Deze mentale verzameling wordt gebruikt om abstracties te visuali-
seren, te verklaren en betekenis te geven die anders niet zo eenvoudig verwoord of 
verbeeld zouden kunnen worden. De verbinding tussen concrete ervaring en beteke-
nistoekenning die in dit mentale beeldarchief gelegd wordt, komt vooral associatief 
tot stand in een dikwijls onwillekeurig proces. Het is een proces waarin cognitieve 
metaforen ontstaan: metaforen die niet alleen ervaringen en betekenissen ordenen, 
beeld, zin en betekenis geven, maar die ook de waarneming en de interpretatie van 
de werkelijkheid structureren, inclusief die van het zelf. 

Het concept van de mentale iconografie heeft veel overeenkomsten met de mid-
deleeuwse opvatting van het geheugen als een bibliotheek, als een opslagplaats met 
een veelheid van laden, kasten en deuren waarachter de herinneringen, zoals boeken, 
worden opgeborgen. In deze bibliotheek wordt alles bewaard wat het herinneren 
waard is, of wat noodzakelijk is om te kunnen functioneren en, net als een boek, te-
voorschijn gehaald kan worden als het nodig is. Er bestaan in de middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd talloze al dan niet verluchte instructieboeken, Artes memoriae, 
die een mens leren hoe een dergelijke verzameling opgebouwd en onderhouden moet 
worden en hoe dat associatieve proces waarin de verbinding tussen beeld en beteke-
nis wordt gelegd, aangestuurd moet worden. In de middeleeuwse geheugentheorie is 
het opbouwen en onderhouden van een dergelijk systeem vooral een individuele en 
doelbewuste actie, een wilsact. De ‘herinnerbaarheid’ van wat herinnerd moet wor-
den, hangt in een dergelijk systeem veelal af van een door de eigenaar zelf te scheppen 
‘merkwaardigheid’ van het beeld die verbonden wordt met dat wat herinnerd moet 
worden. Hier geldt: hoe merkwaardiger, hoe effectiever. In de middeleeuwse Artes 
memoriae wemelt het dan ook van de onwaarschijnlijkste figuren, waarbij aan ieder 
onderdeel ervan een herinnering is gebonden. 
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In het hedendaagse concept van de mentale iconografie is dat anders. Daarin is 
geen sprake van een individuele en doelbewuste actie, maar is de metafoorvorming 
een vitale functie van het lichaam en de geest van een in sociale verbanden levend we-
zen. Het is een wezen dat de metafoor nodig heeft om alle indrukken en ervaringen 
die hij in het leven opdoet over “dat waarvoor geen aparte woorden zijn” zoals Aris-
toteles dat noemt als hij het ‘kookproces’ probeert te omschrijven, te ordenen, zin en 
betekenis te geven en daarover met anderen te kunnen communiceren.4 De mentale 
iconografie is hier een verzamel- en opbergplaats van alle herinneringen, alle kennis, 
ervaring, alle concepten van de sociale eenheid waarvan het individu deel uitmaakt. 
Het is een mentaal cultureel erfgoed van waar uit en waarmee hij leert welke verban-
den en betekenissen bij welke ervaringen passen en welke beelden en betekenissen 
gebruikt worden om daarover te communiceren. Hier geen ‘merkwaardigheid’ als 
kenmerk, maar is het juist de herkenbaarheid van het materiële, concrete aspect van 
de metafoor dat zijn communicatieve mogelijkheden bepaalt. Het menselijk lichaam, 
dat deze ervaringen opdoet en verwerkt, speelt bij dit proces een centrale rol als re-
ceptionist, antenne, ontvangststation en verwerkingseenheid.

Een metafoor om orde te scheppen

Een van de vragen waarop dit onderzoek antwoord wilde geven, is die naar de in-
terne organisatie, de samenhang, van deze mentale iconografie van het bad en het ge-
baad worden. Wat hebben al deze zo uiteenlopende beelden en betekenissen met el-
kaar gemeen? Het onderzoek heeft laten zien dat dat een verrassende relatie is. Want 
of deze beelden en betekenissen nu afkomstig zijn uit het religieuze en didactische 
levensbereik, of uit de wereld van de politieke en morele satire, steeds blijken ze te 
maken te hebben met de mogelijke en gevreesde inbreuk op iets wat ervaren en be-
leefd wordt als ‘evenwicht’. Het gaat hier om het ervaren organische, vloeistoffelij-
ke evenwicht van het geconcipieerde middeleeuwse lichaam en om een visie op de 
schepping en de gemeenschap als organismen die, als alles goed is, in evenwicht zijn. 
Het is een evenwicht dat voor de auteurs van de teksten en afbeeldingen die voor dit 
onderzoek gebruikt zijn en voor hun lezers/kijkers in gevaar is of al teloor is gegaan. 
Dat is veroorzaakt doordat er ‘vuil’ aanwezig is. En ‘vuil’ dat is iets dat “daar is waar 
het niet hoort te zijn” zoals Mary Douglas dat formuleert. Ze proberen daarom, ie-
der op hun eigen manier en vanuit de eigen invalshoek dit ‘vuil’ terug te sturen naar 
waar het thuishoort. En dat is daar waar God het een plaats heeft gegeven. 

4  “Van goud en hout en vele andere dingen wordt gezegd dat ze gekookt zijn, maar het is niet hetzelfde 
soort proces en ze worden alleen maar in metaforische zin zo genoemd omdat er geen aparte woorden 
zijn om de verschillen aan te geven.” Aristoteles, Meteorologica IV, III, 380b, 30. “Rijp worden is een 
soort van koken. […] maar van veel dingen waarvan gezegd wordt dat ze gekookt zijn, wordt gezegd dat 
ze rijp zijn; het proces is echter precies hetzelfde maar de term wordt in metaforische zin gebruikt, om-
dat, zoals we eerder opmerkten, er geen afzonderlijke namen bestaan voor elk type rijpheid dat ontstaat 
wanneer materie onderworpen wordt aan natuurlijke koude en hitte.” Aristoteles, Meteorologica IV, III, 
380a, Lee 1952, 15-20. Vertaling uit het Engels van mijn hand.
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Het bad is een belangrijk instrument om dat doel te bereiken, zij het dat het een 
instrument is dat niet zonder gevaar gebruikt kan worden. Het kan immers, verkeerd 
toegepast, ook het tegenovergestelde effect hebben: vuil maken in plaats van reini-
gen. Het is te lezen in de taal van een gezondheidsleer als het Regimen sanitatis, in 
de taal van religieuze bronnen, zoals de Cisterciënzer Sermones cantica canticorum, 
in de taal van een politiek handboek als Policraticus, in Die geistliche Padstube en 
het Seelenbad. Het gaat ook op voor de taal van didactische bronnen, zoals Murners 
Ganz andechtig geistliche Badenfart en Spangenbergs Ein geistlich Badt der Seelen.

Het is zeker ook te zien en te lezen in de satirische en politieke prenten en teksten 
in deze collectie, in de paragrafen over het badhuis in de Narrenspiegel en het Huis 
van Bloed, Zweet en Tranen. Ze willen allemaal iets zichtbaar maken, duidelijk ma-
ken, zowel in beeld als in tekst, iets dat te maken heeft met de verstoring van de ge-
zonde, veilige orde. Dat is een orde waar in een mens in zijn gemeenschap kan leven 
zonder voortdurend bedreigd te worden door de grote vijand die het ‘vuil’ is. Ze ge-
ven daarom ideeën over hoe het zo ver heeft kunnen komen, ze vertellen over hoe 
het niet zou moeten, over hoe het dan wel zou moeten en over wat er nooit (meer) 
zou mogen. Voor tijdgenoten, kunstenaars, lezers, toehoorders zijn ze een schouw-
toneel van hun zorgen, angsten, boosheid, verontwaardiging en onzekerheid en vor-
men voor hen een leerschool. Het is een leerschool waarin middeleeuwse normen en 
waarden inzichtelijk en zichtbaar, overdraagbaar, betwistbaar, deelbaar met anderen 
maar ook vervangbaar worden gemaakt. De beelden en teksten van het corpus ma-
ken deel uit van het middeleeuwse culturele geheugen, zijn een opslagplaats van ge-
deelde ervaringen en gedeelde lessen, dragen de sporen van uitgevochten geschillen 
en laten daarmee ook hun sporen in de toekomst na. Daarbij maken ze gebruik van 
een gemeenschappelijke taal en beeldtaal. Dat is de taal en de beeldtaal van de meta-
bolisme-is-koken metafoor. Deze heeft tot taak en tot doel de abstracte gewaarwor-
dingen van verandering, van beweging, van reinigen en van processen van leven en 
dood en de daarbij behorende emoties een vorm, een betekenis en een vocabulaire 
te geven. Hiermee kunnen deze abstracties beschreven en verklaard worden en kun-
nen ze op die manier helpen er zin en betekenis aan te geven en ze communicabel 
te maken. Het verklaringsmodel dat de metafoor hiervoor gebruikt en omzet in een 
voor bijna ieder mens herkenbaar beeld is dat van het ‘koken’. Het is een proces dat 
veranderingen teweegbrengt in dat wat er aan onderworpen wordt, een proces dat 
kan leiden tot leven en dood, tot vreugde, verdriet en pijn, tot binden en tot uiteen-
vallen, tot vervloeien en tot indikken. Het is een ‘veranderingstechniek’ waaraan het 
rijke arsenaal aan handelingen, gewaarwordingen en emoties die het leven met zich 
meebrengt, verbonden is, zoals die van leven en dood, van gezondheid en ziekte, van 
chaos en van evenwicht. Het is een veranderingstechniek die sinds mensenheugenis 
verbonden is met de kracht van het vuur dat kan reinigen maar dat ook kan vernieti-
gen, en met de existentiële drang van de mens om die krachten te beheersen. 

Het blootleggen van de metabolisme-is-koken metafoor in dit onderzoek heeft 
een verrassend licht geworpen op de middeleeuwse opvatting van het leven waarin 
de kosmos één groot, levend, pulserend metabolisch systeem is. Het is een systeem 
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waarin ieder lichaam, hoe klein, onzichtbaar voor het menselijk oog of hoe onvoor-
stelbaar groot dan ook, deel is van een zinvolle samenhang en daarin een functie 
heeft. Van dit systeem is God, schepper en architect, de onbewogen beweger die al-
les in beweging houdt. De spelregels van dit systeem werden verklaard met behulp 
van de paradigmata van de middeleeuwse geneeskunde zoals die zich ontwikkeld had 
vanuit de klassieke geneeskunde, via de Arabisch-Joodse wetenschappelijke erfenis 
en het gedachtengoed van het Christendom. Als het gaat om het verwoorden en ver-
beelden van veranderingen van dit metabolische systeem, is de taal en de beeldtaal 
die van de metabolisme-is-koken metafoor. Voor het hedendaagse onderzoek kun-
nen de kennis en het inzicht in de structuur en de toepassing van deze metafoor een 
vruchtbare toegang bieden tot het middeleeuwse lichaamsbesef, tot middeleeuwse 
opvattingen en normsystemen over het functioneren van de gemeenschap, tot het 
verleden en de toekomst.
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The medieval public bathhouse has not been a very popular subject for medievalists 
and cultural historians. Perhaps it escaped their attention, because in the minds of me-
dieval town councils, guilds and courts of medieval north-western Europe ‘low’ insti-
tutions like pubs, butcheries, markets, bakeries, mills, and bathhouses did not seem to 
have as much political value in their strategies for public attention and power, as they 
did for their Roman predecessors. The ‘bathhouse’ has therefore not left many trac-
es in sources such as manuscripts, archives, literature, architecture and the arts, or, as 
archaeological research has shown, traces of the medieval bathhouse are overlooked. 
The prevailing opinion that people in the medieval period did not bathe or that me-
dieval bathhouses were in fact brothels may have contributed to this blind spot in the 
agenda of medieval research projects. Recent research has not developed a new ap-
proach to medieval bathing culture, to its place and function in society, its language 
and metaphors, habits, do’s and don’ts and its imagery. This study aims to redress this.

In many cultures, also in north-western Europe, bathing has to do with getting 
rid of something and gaining something better in return. That ‘something’ people 
want to get rid of is frequently called ‘dirt’. To the anthropologist Mary Douglas 
(2002) dirt is ‘displaced matter’, i.e. something that is somewhere it should not be. It 
threatens the natural order – often called health – and it is powerful enough to lead 
to disorder, chaos, disease and, ultimately, death. These are culturally defined con-
cepts that organize life in communities and in society in general. A study of a bath-
ing culture must therefore begin by asking after its definitions of dirt and cleanliness, 
by asking after its explanation of the causes and dangers of dirt, its strategies to get 
rid of it and restore the natural order. If we do not include medieval bathing culture 
in our research programs, we will miss out on some of these fundamental concepts 
of the medieval world. By raising these questions this study opens up a world where 
bathing and being bathed are shown to be central to notions and practices of health 
and disease, dirt and cleanliness, sin and redemption, as well as order and disorder. 
The public bathhouse is the institution par excellence where these notions mix and 
mingle in an ever-changing interplay between interrelated powers and influences at 
work in daily religious and political life in the medieval city.

The wide array of sources studied show how and why medieval people compare 
the public bathhouse to the stage in a theatre. It is a stage that reflects their world in 
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all its complexities, a stage where the world can be experienced, played out and vi-
sualized and where bathhouse visitors and bathhouse attendants are actors and spec-
tators at the same time. To some “Die Welt? Das ist ein heisses Bad, worin wir all 
zum schwitzen kommen”, as Christoph Weigel said in 1698. To others, for instance 
Johann Spangenberg writing in 1562, the bathhouse with its three-tiered sweating 
benches mirrors the ordering of society and its three social orders. Others compare 
the bathhouse to hell or to a place in paradise where one can bathe with God, be 
cared for by the Holy Ghost or where one can invite the Virgin Mary to be one’s 
bathing companion. And, yes, to some the bathhouse seems to be a stage for liberti-
nism and debauchery.

The first chapter of this study explains the methodological framework. It is based 
on concepts of cultural anthropology, especially ideas about play and performance, 
on the theory of cognitive metaphors and on social history. These three conceptu-
al and methodological threads run throughout the study and create a multi-faceted 
image of medieval views of the body, health and disease, dirt, contagion and society. 
The following two chapters (2 and 3) sketch the medieval bathhouse as a phenome-
non in the medieval city and society, and chapter four (4) gives a short history of the 
tradition of the north-western European bathhouse. In medieval medicine a bath is 
an important tool in preserving health and in healing. Medical texts therefore con-
tain many bathing prescriptions, do’s and don’ts about bathing and explanations of 
its effects on the body. In chapter five (5) the language of these prescriptions is ana-
lyzed, focusing on verbs and nous. A concordance program was used to collect the 
data. This method of analysis uncovers an extensive interrelated system of nouns, 
verbs and metaphors. It describes and explains the effects of bathing as changes in 
the metabolism of the body, an abstract process that is visualized with the metaphor 
of ‘cooking’. The metaphor defines and visualises the human body as a ‘body-that-
cooks.’. The ‘body-that-cooks’ is a body filled with fluids in different conditions of 
fluidity and solidity. The simple fact of being alive plus the inborn warmth of the 
‘body-that-cooks’ keeps these fluids moving, changing and mingling. It is, howev-
er, imperative to this system that these fluids stay in the right inborn proportion and 
relationship to each other, because changes in their relationship and proportion will 
lead to illness and possible death.

The ‘body-that-cooks’ is a cognitive metaphor, a metaphor that not only orga-
nizes knowledge and experience, but also helps to give meaning to the world and 
the self. It is used to visualize, describe and explain the effects of a bath on the me-
tabolism of bodies in general and on human bodies in particular. It is also used to 
prescribe and motivate a set of rules of life for a healthy body, a healthy mind and a 
clean soul: a regimen sanitatis, a regimen intended to preserve and stabilize the rela-
tionships between the bodily fluids. The core message of this rule of life is modera-
tion in every aspect of life and living. 

In order to verify if this system of language and the metaphor of the ‘body-that-
cooks’ is also used outside the medical profession, two other, widely read texts are 
analyzed in chapter six (6), using the word-list that resulted from the concordance 
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analysis in chapter five. One of these texts is from the religious, mystical realm and 
the other from the political sphere. The analysis of these two texts shows that the 
metaphor of the ‘body-that-cooks’ is indeed commonly and widely used to describe 
changes in health and disease and to develop rules to manage and control them. 

The seventh chapter (7) presents the bathhouse in its function as a stage of the 
world. The wide array of textual and visual sources studied shows the medieval pub-
lic bathhouse to be not only a popular, much needed and valued health-center, but 
also a stage; a stage where values and norms are communicated and debated, as well 
as fears, worries and insecurities. The public bathhouse is shown to be a place for 
laughter and joy, pain and misery, for meeting friends and for battling foes, a place 
to get sick, but also a place to heal and to be healed. All against the background of 
the metaphor of the ‘body-that-cooks.’ Chapter eight (8) summarizes this study that 
started off with the hypothesis that examining medieval notions about dirt would 
lead to an analysis of notions about dirt and cleanliness and order and disorder, no-
tions that are the cornerstones of most north-western European cultures. My study 
has shown how and why to the medieval mind the idea of ‘order’ and the fear of its 
becoming disturbed triggers fears, worries and rules of life in general and in bodies 
in particular. This study of medieval bathing culture has also shown how and why 
to medieval people the public bathhouse is a place and a stage, where the most im-
portant lesson about bodies, whether they are human or metaphorical, and wheth-
er they are medical, mystical or political can be communicated, studied, learned and 
contested. It is the lesson that moderation and self-restraint are the only rules of life 
for humans that are really worth following. A lesson that still has value.
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Bijlagen

Bijlage 1 In het badhuis

De badwoorden in de Badestube, het Seelenbadt, de Badenfart en het Geistlich 
Bad.

In het badhuis Badestube Seelenbadt Badenfart Geistlich Bad

angst x x x
bad zelf/baden x x x x
badbaas x x x x
baders x
badgeld/scheergeld x
badhuis x
badhuis hoeken x x
badhuis muren x
badhuis muren betimmering x x
badhuis muur, deur x x
badhuis vensters x x x
badhuis vloer x x
badhuis vloer afvoergoot x
badhuis opwarmen x
badkleed/doek x
badknecht x x
badkwast x x
badmantel/kleed x x
badpersoneel x x
barbier
besproeien lavendel x
bloed x x x x
bloemen/krans x x
bomen met zingende vogels x
borden
dienstbaarheid/zorgen voor x x
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In het badhuis Badestube Seelenbadt Badenfart Geistlich Bad

droefheid x
eten/maaltijd x x x
glazen en bekers x x
handen (beide), vingers (10) x
handen nagels knippen
handen nagels knippen
hoofd x x
hoofd aangezicht x x
hoofd haar masseren/kam-
men 

x x

hoofd haar wassen x
hoofd mond reinigen x
hoofd neushaar knippen x
hoofd oren schoonmaken x
hoofd scheren x x
hoofd tanden reinigen x x
hoofd wassen x x
hoofd wenkbrauwen knippen x x
hoofdhaar knippen x
kleden, aankleden x
kleden, uitkleden x x
koude x x
krabben, de huid x x
laatkoppen zetten x x
laatmessen/ijzer x x
laten, ader/uitzuigen x
lepels en vorken x x
lijden x x
loog x x x
loog gieten x
loog maken x x x
loog, looggieter ( persoon)
loog: bijten x
masseren x x x
naakt (staan) x x x
naar huis gaan x x x
ontvangen worden x
op de kleren passen x x
opbergkast voor de kleren
oven x
oven hout om het bad te 
verwarmen

x
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In het badhuis Badestube Seelenbadt Badenfart Geistlich Bad

oven/vuur x x x
oven, rook x
oven, stenen op x x
overgieten zweet/water/bloed x x x x
pijn x x
reinigen x x x x
reinigen (ont), vuil maken x
rustbank/rustkamer x x
rusten x x x x
stromen water/bloed x
tafel x
tafellaken x x
takkebossen/bezem x
uitkleden x
uitnodigen x x x
verkwikken/ontspannen/
troosten

x x x x

vloeien/afvloeien x x x
voeten afschaven en masseren
voeten masseren x
voeten nagels knippen 
voeten wassen x
vreugde x
verdriet x
vuil x
warmte/hitte/verwarmen x x x
wassen/afwassen x x
water x x
water bekken, was/scheer x
water bron aanvoerpijp x x
water bron opvangbassin x x
water bron uitlaat x
waterbak x
waterbassin, uitlaat x x
waterbron x
waterketel x x
waterscheppen x x
wijn, wit en rood x
wijnkelders
wond x x
wondverband
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In het badhuis Badestube Seelenbadt Badenfart Geistlich Bad

zichzelf als vuil/onrein 
erkennen

x x

zitbank en stoel x
zweetbad x
zweetbank x
zweetbank, bovenste x
zweetbank, middelste x
zweetbank, onderste x
zweten/zweet x x x x

Bijlage 2 De badroutine

Alle hoofdstukken in Thomas Murner’s Ganz andechtig geistliche Badenfart.
1 In das bad laden 
2 Wasserschöpffen
3 Das bad wermen
4 Laugen machen
5 Sich selbst unrein erkennen
6 In das bad empfahen
7 Sich abziehen
8 Vor got nackent ston
9 Die füs weschen
10 Den lib riben
11 Die hut kratzen
12 Schrepffen
13 Das haubt waschen
14 Das haubt scheren (Het lijkt hier te gaan om een tonsuur scheren)
15 Mit lavander besprengen
16 Das har strelen
17 Im bad lecken
18 Die füs riben
19 Ab giessen
20 Ein badmantel geben
21 Niderlegen
22 In ruwen hüten
23 Wider anthuon (aankleden)
24 Heim gon
25 Wol leben
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Fabiola van Dam werd geboren in Jutphaas in 1942. Zij heeft onder meer gewerkt in 
uiteenlopende cultureel-didactische settingen, zoals kinder- en jeugdtheater, instel-
lingen voor culturele en kunstzinnige vorming en ze was vele jaren als docent en 
supervisor verbonden aan een opleiding voor inrichtingswerkers. Na diverse oplei-
dingen op dit terrein afgerond te hebben en na korte tijd theaterwetenschap en cul-
turele antropologie gestudeerd te hebben, begon ze in 1994 aan de opleiding geschie-
denis aan de Universiteit van Utrecht die ze cum laude afsloot in 2003. De keuze 
voor geschiedenis en daarop aansluitend Mediëvistiek maakte ze na een blik op haar 
boekenkast, waarin het grote aantal boeken over het thema ‘middeleeuwen’ haar 
langdurige belangstelling voor deze periode zichtbaar maakte. Tijdens een cursus 
“Middeleeuwse Cultuur” kwam de middeleeuwse badcultuur ter sprake. De scriptie 
die ze ter afsluiting van deze cursus hierover schreef, betekende het begin van een 
onderzoeksproject dat zou eindigen met haar proefschrift Het middeleeuwse open-
bare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel, dat ze in 2020 verdedigde.
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Het middeleeuwse  openbare badhuis wordt sinds 
de negentiende eeuw voorgesteld als bordeel, als 
schouwtoneel van vermeende middeleeuwse los-
bandigheid en seksualiteit.  Fabiola van Dam laat 
zien dat het om een veelzijdiger fenomeen gaat. 
Het badhuis was een stedelijke  basisvoorziening 
die individuele mensen in staat stelde om lichame-
lijk en mentaal gezond te leven. Het bevorderde 
ook de openbare gezondheid. Dat middeleeuwers 
dit erg belangrijk vonden, blijkt uit de talloze bad-
voorschriften in medische literatuur en  populaire 
gezondheidsleren, de regels met betrekking tot 
de openbare  hygiëne en de vele afbeeldingen van 
badscènes.Onderzoek naar de badvoorzieningen, 
de ideeën erachter en de spelregels eromheen 
 onthullen wat in de middeleeuwse cultuur werd 
beschouwd als vuil en schoon, ziek en  gezond. Ook 
in spiritueel opzicht. Het badhuis is daarvan niet al-
leen  fenomeen, maar is daarvoor ook een metafoor 
en een schouwtoneel.
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