
KOSMAS EN DAMIAAN IN DE BENELUXLANDEN 

L. Elaut. 

De studie van D.A. Wittop Koning heeft mijn belangstelling gewekt 
voor de twee heiligen wier namen, aan elkaar gekoppeld, in de Kanon 
van de r.k. mis en in de Litanie van Alle Heiligen gememoreerd worden, 
en die in de overlevering als artsen bekend staan. 

Zij waren uit het Oosten, waarschijnlijk uit Aigai in Kilicie, ai-
komstig en vielen ook aldaar als slachtoffers onder de vervolging van 
Diocletianus; na eerst gefolterd te zijn geweest werden ze onthoofd in 
het jaar 303. Zeer vroeg werden ze als martelaars gevierd, werden heilig-
dommen hun ter ere opgericht, meest uit dankbaarheid omdat patienten 
op hun voorspraak genezing hadden bekomen. Zij worden als breeders 
voorgesteld, meestal als tweelingbroeders. Men heeft ze zelfs als de ver-
kristelijkte Castor en Pollux willen doen doorgaan (1). 

De belangstelling voor ihet heilige broederpaar blijft in de kringen 
van de medici-ihistorici, van de kultuurhistorici en in die van kunst-
historici onverminderd voortleven. 

Op het internationaal medisch-historisch kongres van 1966 te Ber-
lijn maakte de verspreiding van hun eredienst het onderwerp uit van 
een merkwaardige studie waarin het aan E. Puschel gelukt was 68 open-
bare vereringsplaatsen te identificeren in Noord-Duitsland, d.i. boven 
de lijn Moezel-Main. Op het Duits medisch-historisch Kongres van 
Niirnberg in 1967 gaf Puschel een nieuwe mededeling over een gelijk-
aardig onderzoek beneden bovengemelde lijn, waardoor een dertigtal 
kerken, bid- en bedevaartplaatsen werden opgespoord tot in de huidige 
tijd. Daarenboven gaat er geen lustrum voorbij dat niet op een belang-
rijke publikatic of boek kan wijzen. Zo blijven Kosmas en Damiaan 
immer aktueel. 

Het is niet gemakkelijk het aandeel van de geschiedenis en dat 
van de legende te scheiden in het relaas van de vele wonderen die op 
hun graf zouden geschied zijn. maar feit is dat hun eredienst vrij spoe-
dig opgang maakte in de Romeinse en in de Byzantijnse landen. In het 

1. L. Deubner, Kosmas und Damian, Leipzig 1907, 38. 
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Westen vcrliep het minder snel; zij kwamen herwaarts met het door-
dringen van het roomse geloof (2). 

Ik ben getroffen geweest door de bewering van Wittop Koning dat 
er in Belgie 88 kerken aan de twee heiligen zouden toegewijd zijn. 
Tegenover wat ik omtrent de eredienst van de medische tweelingsbroe-
ders had gelezen en genoteerd, kwam mij dat aantal zeer hoog voor, en 
ben ik op eigen hand gaan zoeken naar kerken, bedehuizen of andere 
heiligdommen waar op een of andere vorm hier te lande een openbare 
verering van Kosmas en Damiaan plaats vindt, of in het verleden heeft 
plaatsgevonden. 

Te dien einde heb ik oude en recente jaarkalenders, klappers, in-
dexen en registers van de Vlaamse bisdommen afgezocht naar de plaat-
sen van eredienst van de twee oosterse doktoren. Voorts werd in de 
vele publikaties over bedevaartplaatsen en bedevaartvlagjes in het Be
neluxgebied naar Kosmas en Damiaan gezocht. Bovendien heb ik mij 
schriftelijk gericht tot de archivarissen van de Waalse bisdommen Luik, 
Namen, Doornik, en van het bisdom Luxemburg. 

Aldus werd een prospektie verricht van heel het zuidehjke deel 
van het Beneluxgebied. Wanneer men de studie van Wittop Koning 
daarbij betrekt, werd de hele Benelux afgekeken naar de verspreiding 
van de Kosmas en Damiaankultus in dit uithoekje van West-Europa. 

Voorts werd in de literatuur gezocht naar sporen die de medische 
tweelingbroeders hier nagelaten hebben. De rijke ikonografie die aan 
hen is gewijd, was een dankbaar terrein (3). Het proefschrift van M.L. 
David-Danel (4) dat zeer uitvoerig is en alle Westeuropese landen be-
strijkt, was een echte buitenkans en kon op het spoor brengen van wat 
meer in het bijzonder ons oogmerk moest dienen. W e kunnen in dit ver-
band ook wijzen op het recente boek van Annolies Wittman (5) dat 
hoofdzakelijk liet Duitse grondgebied bestrijkt. 

Ook de Acta Sanctorum (6) verschaffen een rijk overzicht van de 
dokumenten betreffende de twee martelaren, en geven bronnen aan 
waar men voor hun historiografie kan putten. Onder meer kan men er 
het relaas lezen van de voortschrijding van hun eredienst, zoals hij 
van uit oostelijk naar centraal en naar westelijk Europa is doorge-
drongen. 

2. H. Delehaye, Les Origines du Culte des Martyrs, Brussel 1912, passim. 
3. W . Artelt Kosmas und Damian. Eine Bildfolge, Merck, Darmstadt 1949. 
4. Iconographie des Saints medecins Come et Damien, Diss. Lille 1958. 
5. Kosmas imd Damian, Verlag E. Schmidt, Berlin 1967. 
6. Sept. Vn, 1867, 400-448. 
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Een van de voornaamste knooppunten vanwaar die verspreiding 
vertrok, is Bremen waaf in de tiende eeuw het grootste deel van de 
relikwieen van de twee heiligen zich bevonden ; ze waren daar uit 
Italic en Sicilie beland. Andere vertrekpunten van de eredienst zijn 
Bamberg en Miinchen, waar een deel van de Bremense rehkwieen in de 
zeventiende eeuw werden overgebracht. Ook te Kaufbeuren in Duits 
Zwabenland bevonden zich relikwieen uit Bremen afkomstig ; er ont-
stond daar een kerk en een wijd bekende bedevaart. De jezuieten 
speelden daarin een rol en bevorderden de devotie voor de heilige 
geneesheren. 

Het valt niet te ontkennen dat de eredienst de verstrooiing van de 
rehkwieen op de voet gevolgd heeft. De Acta Sanctorum brengen daar-
van een doorlopend en onmiddellijk bewijs, en men kan er o.m. de ge
schiedenis (7) van die verstrooiing en van de daarop aansluitende lokale 
devoties « in Germania, Belgio, Hispania, aliisque provinciis » nauwge-
zet volgen. 

Relikwieen zouden zich bevinden of bevonden hebben (8), in de 
kollegiale te Dowaai vanaf 1462, te Doornik in de katedraal, te Kamerijk, 
en in de abdij van Marchiennes bij de Scarpe, op dric mijlen van Dowaai, 

De Kosmas en Damiaandevotie moet al zeer vroeg tot in de Neder-
landse provincies doorgedrongen zijn, want Monulfus, in de zesde eeuw 
bisschop van Maastricht, heeft omstreeks 560 een oratorium van de 
heilige artsen ingewijd, daar waar later de stad Luik is gegroeid, en op 
de plaats zelf waar de H. Lambertus werd vermoord (9). Het is hoogst 
waarschijnlijk dat vanuit de prinsbisschoppelijke stede, de verering van 
de medische tweelingbroeders zich in het territoor van het oude Luikse 
diocees heeft verspreid, en het is uitsluitend in dat gebied waar in Belgie 
Kosmas en Damiaankerken te vinden zijn. 

* 

Uit bovenvermelde prospektie kunnen wij de volgende konklusies 
noteren : (zie bijgaande kaart) 

1) In de huidige bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en 
het nederlandstahge gebied van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, be-
staan geen kerken of openbare bidplaatsen aan de hh. Kosmas en Da
miaan gewiid. Uit niets blijkt dat het in de loop van de achttiende en de 
negentiende eeuw, en zelfs vroeger, anders is geweest. Te Wommelgem 

7. Act SS. loc. cit 428. 
8 A. deRaisse, Hierogazophylacium Belgicum, Dowaai 1628, 29. 
9. Act. SS. loc. cit 429. 
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(bisd. Antwerpen) werd in 1784 een Kosmas en Damiaanprocessie ge-
houden ter gelegenheid van een « begankenis » en zegening met de re
likwieen van de heilige dokters. De pastoor schrijft ons dat deze parochie 
steeds een relikwie bezit, dat er een spoor van de vroegre verering be-
staat onder vorm van de zogenaamde Kleine Kermis op de zondag voor 
hun feestdag (27 sept.); op die dag wordt de relikwie nog vereerd. 

2) Wei bestonden, of bestaan, op tal van plaatsen eigen altaren, 
ramen of onderdelen van kerken, waar in de loop der tijden een bijzondere 
verering van de heilige tweelingsbroeders is gegroeid. Deze binnenkerk-
kapellen ontstonden in de bloeitijd van de chirurgijnsgilden en de collegia 
medica. Wittop Koning heeft de meeste opgesomd. Types daarvan zijn 
de Kosmas- en Damiaankapel (10) in St. Niklaaskerk te Gent (uit 1673) 
en in de Antwerpse katedraal (uit 1500) (11). In het Rijselse proef
schrift van M.L.- David-Danel staat de ikonografie van de twee hei
ligen die ons land rijk is, met alle gewenste details beschreven. 

3) In het bisdom Doornik en in het franstalig gebied van het aarts
bisdom Mechelen-Brussel zijn geen openbare bidplaatsen aan Kosmas 
en Damiaan gewijd ; we vonden er ook geen spoor van in vroeger eeuwen, 
tenzij het onder 2. vermelde. 

4) In het bisdom Luik is er geen enkel heiligdom dat aan de heilige 
geneesheren is toegewijd. Wei was er eertijds een kapel te Latinne, 
tussen Hoei en Landen (12). Het ontbreken van een openbare eredienst 
in de onder de oude St. Lambertskatedraal ressorterende streken komt 
vreemd voor, wanneer men bedenkt dat de kultus der twee heilige dok
ters te Luik zijn oorsprong nam en hun een altaar in de hoofdkerk was 
gewijdj 

5) In het bisdom Namen dat het grootste deel van de Belgische Ar-
dennen beslaat, zijn er thans zes kerken of openbare bidplaatsen die 
Kosmas en Damiaan als patroonheiligen voeren. Het zijn, in de pro
vince Namen: Patignies (bij Gedinne), Fronville (bij Durby), Pon-
drome (bij Beauraing); in de Belgische provincie Luxemburg: Noire-
fontaine (bij Bouillon), Tintage (in het Duits: Tintingen), te Metzert 
(in het Duits: Martelingen). 

10. E. Dhaenens, St. Niklaaskerk te Gent, 1960, 56,70. 
11. A. de Mets, Iconographie medicate anversoisc, Antwerpen 1929, 9. 
12. Brief Bisdom Luik i.d. 10-4-1967. 
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6) In het bisdom Luxemburg (Groothertogdom) zijn er thans nog 
twee openbare Kosmas en Damiaankerken, te Clerf (Clervaux) en te 
Flaxweiler. Tot in 1737 was er een openbare kapel te Abweiler ; voorts 
in de achttiende eeuw te Fingig, te Goedingen, te Rollingen bij Mersch 
en te Waltzingen. 

* 
* * 

Uit deze opsomming dringt zich de konklusie op dat in het zuide-
lijke Beneluxgebied alleen de franssprekende en de duitssprekende stre
ken kunnen of konden wijzen op een pubheke Kosmas en Damiaankultus. 
In het nederlandstahge gedeelte van Belgie is, zover onze opsporingen 
reiken, geen openbare eredienst van de heiligen te vinden. Daartegen-
over spreekt in Nederland, thans nog, de oude eredienst uit het patroon-
schap van een zestal kerken, alle gelegen in het noorden en in het oosten 
van het land. 

Van een publiek-kerkelijk standpunt uit gezien behoorden al deze 
gebieden vanouds tot het prinsbisdom Luik en tot het aartsbisdom Utrecht. 
In het eerste waren vanaf de zesde eeuw relikwieen van de heilige artsen 
aanwezig, in het tweede vanaf de veertiende eeuw . 

Noterenswaard is dat in het bisdom Doornik van een publieke Kos
mas- en Damiaankultus geen spoor te vinden is, behalve datgene wat 
door de chirurgijnsgilden uit het ancien regime is achtergelaten. Doch 
dat was geen volksdevotie, wel een onder de invloed van humanisme, 
renaissance en barok akademisch of professioneel geschapen tutelair pa-
troonschap. 

Wanneer men het Franse grensgebied dat aan Benelux paalt naar 
Kosmas en Damiaankerken afzoekt, vindt men aldaar (M.L. David-
Danel) : Alaincourt-la-Cote (Moselle), Noirval (Ardennes), Sepmeries 
(Nord), Vezelise (Meurthe-et-Moselle). 

• 

* * 

In haar grote trekken beschouwd, kan de verspreiding en de lokah-
zatie van de Kosmas- en Damiaankultus in onze gewesten aan twee 
hoofdmomenten toegeschreven worden. 

De voornaamste faktor ligt ontegensprekelijk in het religieuze mo-
tief, Zeer vroeg kwamen de heilige doktoren van Klein-Azie als bijzon
dere weldoeners en voorsprekers bij het genezen van lichamelijke kwalen 
in aanmerking. 
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Dat zij een plaats kregen onder de heiligen in de miskanon, wijst op 
de onbesproken oudheid van hun verering. In die Kanon treft men geen 
enkel Westerse heilige aan, omdat in de zesde eeuw nog geen martela
ren of geloofshelden voor liturgische erkenning in aanmerking gekomen 
waren, men bracht in het essentieelste misformulier uitsluitend de meest 
markante martelaren uit de oude kerk van Rome naar voren. 

Voor de Litanie van Alle Heiligen ligt het enigszins anders, vermits 
daar heiligen uit de dertiende eeuw aan de godsvrucht van de gelovigen 
voorgesteld worden. 

Tot de representatieve groep van de heiligen die van de officierende 
priester een eresaluut krijgen in het liturgisch kanongebed, behoren de 
twee martelaren die vanuit hun sinds eeuwen aan grote artsen zo vrucht-
bare landstreek hun spoor tot in de huidige tijd doorgetrokken hebben. 

Hippokrates en Galenos, Dioskorides, Lukas en tientallen andere 
grote medici waren Kleinaziaten, met Kosmas en Damiaan zette de tradi-
tie zich voort., Als de medische grootmeesters vanaf de eerste eeuw 
van onze tijdrekening in de Romeinse metropolis met de Griekse bescha-
ving ook de geneeskundige kultuur, ondanks de weerstand van de autoch-
tonen, ingang deden vinden, moet het niet verwonderen dat met het kris-
tendom en zijn kultuur ook kristehjke geneesheren al vroeg in het 
officiele kerkgebied werden opgenomen. 

Kosmas en Damiaan zijn de kristelijke exponenten van de algemene 
vatbaarheid voor de medische aangelegenheden die Rome altijd heeft 
gekenmerkt^ Dat er medische heiligen, of heilige medici, vanuit het Oos
ten, met de nieuwe godsdienst en zijn praktijken te Rome belandden, 
maakte die godsdienst gemakkelijker aanvaardbaar. 

Relikwieen en andere kultusobjekten kwamen uit het herkomstland 
van de heilige doktoren naar de wereldstad, en werden door de geloofs-
verkondigers in de loop der tijden naar alle 's Heren streken meege-
nomen : aldus ontstonden, in suffragane gebieden, kerken die aan de hei
ligen waren toegewijd, en die onder dat patronaat tot op heden gehand-
haafd bleven. 

Het tweede hoofdmoment dat de kultus van Kosmas en Damiaan be-
paald heeft, is het beroepsmotief. Zodra uit de late middeleeuwen de 
geneeskundigen, of diegenen die als dusdanig doorgingen, tot een georga-
nizeerde stand groeiden en zich uit de algemene wedergeboorte een aan-
gepaste wetenschaps- en beroepspatroon ontwikkelde, traden de oudere 
medische heiligen Lukas en het Kosmas-Damiaan broederpaar op de 
voorgrond. Waar de andere gilden de naam van een patroonheilige in 
hun blazoen schreven, en liefst daarvoor een beroepsgenoot uitkozen die 
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tot de eer van de altaren was verheven, bleven de gilden van artsen, 
chirurgijnen en apotekers niet ten achter. Naar gelang van hun kunstzin-
nigheid en hun financiele middelen, stichtten zij altaren of kapellen in de 
voornaamste kerk van hun stad, zij kw^amen op de feestdag van de heilige 
patroon samen voor een plechtige godsdienstoefening, waarna zij zich tot 
meer beroepsmatige en feestelijke aangelegenheden begaven. Hun vaan-
dels, zegels, penningen, keuren en boeken bewaren daarvan nog de aan 
praal en schittering niet tekortschietende bewijzen. 

Rehgieuze, wetenschappelijke en professionele motieven vormen de 
historische achtergrond waaruit de kultus van de heilige doktoren Kosmas 
en Damiaan zich in de middeleeuwen, de renaissance en de barok heeft 
ontwikkeld., Sporen van die ontwikkehng zijn heden nog ziohtbaar ; in 
de nieuwste tijd is daar evenwel niet meer bijgekomen. 

Resume. 

Dans les pays de Benelux comprenant la Belgique, les Pays-Bas et le Grand Duche 
de Luxembourg, le culte public des saints medecins Come et Damien est localise dans la 
partie orientale et septentrionale de ce territoire (voir carte). II en est ainsi a I'epoque 
actuelle et rien ne prouve que ce culte existait en d'autres localites au cours des siecles 
precedents. Dans la zone septentrionale, la devotion de Come et Damien est nee dans 
I'archidiocese d'Utrecht et son point de depart se situe a Breme en 1334. Dans la zone 
orientale le culte des saints docteurs a pris son origine a Liege, d^ja au sixieme siecle. 
C'est dans le territoire de I'ancienne principaute que se trouvent encore aujourd'hui les 
seules paroisses dediees a Come et Damien. 

Les lacteurs qui ont determine la localiation de ce culte sont de deux ordres. 

Originaire de I'Asie Mineure oil dans I'antiquite tant de grands courants medicaux 
ont pris leur source, la devotion des deux medecins a gagne Rome et de la les pays 
d'occident a la suite de la dispersion des reliques des saints martyrs. Des eglises ont 
ete baties a I'endroit ou le reliques etaient portees par les missionaires ; les oratoires 
actuels en sont la preuve. 
Outre ce facteur religieux, un facteur professionel a fait en sorte que des la renaissance 
I'organisation scientifique et corporative des medecins, des chirurgiens et des pharma-
ciens s'est orientee vers le culte historique des saints Come et Damien. 
Les professions medicales ont cree dans les eglises ,au gre de leur sens artistique, des 
chapelles ou des autels privf s dedies aux saints docteurs. Dans les emblemes qui sub-
sistent nombreux des corporations de 1'ancien regime, on retrouve les traces de la 
veneration que temoignait la profession medicale aux saints martyrs, reconnus par 
I'histoire et par la legende comme des hommes dont le metier consistait a guerir avec 
art et science. 

St. Pietersnieuwstraat 130, Gent. 
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