
 

 

Isidorus van Sevilla 
Isidorus van Sevilla leefde van 560-636 n.C. Hij was 

bisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. 

Behalve beschermheilige van catalogus en 

encyclopedie werd Isidorus in het jaar 2002 door 

paus Johannes Paulus II ook uitgeroepen tot de 

beschermheilige van het internet  

  

Leven 
Isidorus werd omstreeks 560 in de zuid-Spaanse 

stad Cartagena geboren als lid van een voorname 

christelijke familie, die zich later vestigde in Sevilla. Twee broers van Isidorus werden 

bisschop en een zus trad in het klooster. Omstreeks 600 volgde Isidorus zijn broer 

Leander op als bisschop van Sevilla. Hij zette zich zeer in voor de verbreiding van 

het evangelie en voor de opleiding van geestelijken. Hij was een van de grootste 

geleerden van zijn tijd en verzamelde talloze belangrijke wetenschappelijke en 

literaire werken, ook uit de klassieke oudheid. Isidorus is de schrijver van de 

omvangrijke Etymologiae, een van de eerste Europese encyclopedieën, waarin alle 

kennis uit die tijd is samengevat. Ander werk van Isidorus is De natura rerum en  

Sententiae. Isidorus werd na zijn overlijden begraven in Sevilla. In 712 werd Sevilla 

ingenomen door de Moren. Christenen bleven zijn graf echter bezoeken. In het 

midden van de elfde eeuw wist koning Ferdinand I van Léon en Castilië te 

bewerkstelligen dat de overblijfselen van Isidorus werden verplaatst naar de stad 

Léon. Tot op de dag van vandaag rustten zij in een graftombe in de basiliek San 

Isidoro in Léon. Isidorus werd heilig verklaard in 1598. 

Betekenis 
Het meest bekende werk van Isidorus is de Etymologiae: een encyclopedie, 

bestaande uit 20 boeken, waarin de kennis van zijn tijd werd samengebracht en op 

systematische wijze werd beschreven. Het werk brengt verschillende onderwerpen 

samen zoals grammatica, retorica, rekenkunde, muziek, astronomie, geneeskunde, 

talen en de dierenwereld. Gedurende de Middeleeuwen en Renaissance werd de 

Etymologiae veelvuldig gebruikt en gekopieerd. Het werk was zo populair dat vele 

oorspronkelijke klassieke teksten die in het werk aan bod kwamen, niet meer in hun 

originele vorm werden bewaard en verloren gingen aangezien ze alleen nog werden 

gelezen via de Etymologiae van Isidorus. Het boek speelde een zeer belangrijke rol 

in de overdracht van de kennis van de antieke wereld naar de middeleeuwse wereld. 

Patronages en afbeelding 
Aangezien Isidorus van Sevilla de eerste was die in de vroege middeleeuwen alle 

toenmalige (volgens hem relevante) kennis samenbracht in een encyclopedie, is hij 
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de beschermheilige van de catalogus en de encyclopedie. Met de komst van het 

internet is Isidorus in het jaar 2002 door paus Johannes Paulus II ook uitgeroepen tot 

de beschermheilige van het internet. De heilige Isidorus was een groot voorstander 

van het bundelen en toegankelijk maken van kennis; net zoals het wereldwijde web. 

In een bepaalde zin was Isidoor een soort van menselijke ‘Wikipedia’, die informatie 

over alle beschikbare onderwerpen samenbracht.  
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