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Voor u ligt het themanummer De patiënt 
en zijn artsen. In de artikelen komt de medi-
sche praktijk in de Oudheid aan de orde,
vanuit de beleving van de patiënt. In zo-
veel mogelijk artikelen staat zoveel moge-
lijk de patiënt centraal. De auteurs verdie-
nen veel dank voor hun bereidwilligheid
mee te werken. Een speciaal woord van
dank richt de redactie tot gastredacteur

Manfred Horstmanshoff. Mede dankzij zijn
deskundige adviezen, zijn overvloed aan
ideeën en zijn tomeloze inzet is het num-
mer geworden tot wat het hopelijk ook in
de ogen van de lezers is: een boeiend, soms
vermakelijk en altijd heel menselijk over-
zicht van wat je als patiënt in de Oudheid
overkwam.

Woord vooraf

De gewonde Philoctetes (zilveren beker, Romeins) afkomstig uit Hoby, Denemarken, begin 1ste eeuw n.Chr.
Kopenhagen, Deens Nationaal Museum.



62

Ziekte en dood zijn verschijnselen van alle
tijden. De geschiedenis van lijf en leden
raakt ons direct, omdat we zelf nu eenmaal
ook een lichaam hebben, ziek worden en
dood gaan. In alle tijden hebben mensen
daarover nagedacht en geprobeerd om zo
gezond mogelijk te blijven en hun levens-
duur met meer en minder rationele midde-
len zoveel mogelijk te verlengen. Naast
veel herkenbaars blijkt er ook veel
vreemds te zijn, als men zich verdiept in
de vraag wat het betekende om vele eeu-
wen geleden patiënt te zijn, of dokter.
Lichaam en ziekte, dokter en patiënt, ze
hebben allemaal hun geschiedenis.

Enkele jaren geleden heeft minister Borst
eens gezegd dat een arts die niet kan com-
municeren geen artsendiploma zou mogen
krijgen, dus zijn beroep niet zou mogen
uitoefenen. Communicatie behoort tot de
kern van de geneeskunde. Dat was in de
Oudheid niet anders dan nu. Het thema
‘communicatie’ loopt als een rode draad
door dit themanummer van Hermeneus, dat
gewijd is aan de antieke geneeskunde.

Medisch-historisch
Het gesprek tussen arts en patiënt, als bron
van informatie voor beiden, is het eerste
waaraan men denkt als het gaat om com-
municatie in de geneeskunde. Door tijdens
de anamnesis – letterlijk: ‘herinnering’ – de
stiltes in het relaas van de patiënt aan te
vullen wekt de arts het vertrouwen van de
zieke. Op grond van de gegevens die hij
kan achterhalen formuleert hij een progno-
sis, ‘voorspelling’. In dit verband passen de
bijdragen van Philip van der Eijk: ‘Helpen

of niet schaden. Enkele uitgangspunten en
methoden van therapeutisch handelen in
de klassieke Griekse geneeskunde’ en van
Manfred Horstmanshoff: ‘Hoe ging Gale-
nus met zijn patiënten om?’

Dementie is een aandoening die tot ge-
volg heeft dat communicatie door middel
van taal moeilijk of onmogelijk wordt. Jan
Godderis behandelt de vraag hoe men in
de antieke geneeskunde dementie ver-
klaarde en hoe men ermee omging: ‘Antie-
ke auteurs over dementie en andere kwa-
len van de oude dag.’

Men kan zeggen dat de arts moet com-
municeren met het lichaam van de patiënt.
Hoe deed hij dat? Hoe ‘las’ hij de lichame-
lijke symptomen? Luisteren, voelen van 
de pols, palperen, bekijken en zonodig
proeven van urine en ontlasting waren 
‘De diagnostische middelen van de arts 
in de Grieks-Romeinse traditie.’ Frans
Schlesinger wijdt er zijn bijdrage aan.

Hoe kozen patiënten een arts? Er zijn bij
Galenus gegevens over het pakket van
eisen waaraan artsen volgens geïnteres-
seerden en deskundige patiënten moesten
voldoen. De Arabische geneeskunde in de
Middeleeuwen sluit aan bij de antieke tra-
ditie. Remke Kruk schrijft erover:
‘Waaraan herkent men de goede arts?
Ideaalbeeld en werkelijkheid in de
Middeleeuws-Arabische wereld.’

Historisch
Lijfartsen en hun vorstelijke patiënten heb-
ben in alle eeuwen een bijzondere relatie
onderhouden, waar medische macht en
politieke macht nauw zijn verstrengeld.

Inleiding
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Hans Teitler onderzoekt in zijn bijdrage
‘De lijfarts van keizer Claudius’ de ernstige
verdenkingen die zijn gerezen tegen
C. Stertinius Xenophon, als zou hij de kei-
zer door vergiftiging om het leven hebben
gebracht.

Filosofisch
‘Het therapeutische gesprek’ behoorde in
de Oudheid niet zozeer tot het terrein van
de artsen als wel van de filosofen, die op
hun beurt vaak medische analogieën
gebruikten. Jacques Graste schrijft erover.

Jan Ringoir bespreekt twee recente boe-
ken van Jan Godderis op het grensvlak van
antieke geneeskunde en wijsbegeerte.

Archeologisch
Ook medische instrumenten spreken een
taal. Sal Braadbaart onderzoekt de mate-
riële overblijfselen ervan om te achterhalen
waarvoor ze werden gebruikt en hoe zij op
hun beurt de antieke arts van dienst kon-
den zijn bij de communicatie met het
lichaam van de patiënt.

Een tweede archeologische bijdrage komt
van Thea L. Heres. Zij behandelt de enige
‘Ziekenhuizen’ uit de voor-christelijke
Oudheid waarvan wij het bestaan kennen:
de legerhospitalen of valetudinaria.

Ethisch
Medische communicatie in extremis is te
vinden bij de vragen rondom het levens-
einde. Anton van Hooff licht een nieuwe
interpretatie van de beroemde Hippo-
cratische Eed toe in zijn artikel ‘Antieke art-
sen en euthanasie’.

Godsdiensthistorisch
Seculiere en religieuze geneeskunde waren
in de Oudheid nooit ver van elkaar verwij-
derd. Dromen waarin Asklepios of andere
genezende godheden optraden waren
onmiskenbaar een vorm van communica-
tie. Ex-voto’s als dank voor ontvangen
genezing of als middel om een bede kracht
bij te zetten zijn ‘sprekende’ communica-
tiemiddelen, zoals Folkert van Straten laat
zien in zijn bijdrage ‘Opgegeven door de
artsen?’

Vertaling
Een vertaling door Wolther Kassies van
één van de weinige langere fragmenten uit
het werk van de ‘tweede Hippocrates’,
Diocles van Carystus (zie de bijdrage van
Philip van der Eijk), met daarin haast pijn-
lijk nauwkeurige aanwijzingen die men
zou moeten volgen om gezond te leven
volgens de regels van de antieke dieetleer,
en een Bibliografie completeren dit thema-
nummer.
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In de verschillende artikelen is vaak sprake
van de leer van de vier lichaamssappen, de
humores. Het schema daarvan en enkele be-

langrijke teksten, waarop die leer is geba-
seerd treft men hieronder aan.

Vier-humores-schema volgens
Hippocrates, De natura hominis

Manfred Horstmanshoff

Oerkwaliteiten Element Lichaamssap Temperament Seizoen Levensfase

vochtig en warm lucht bloed sanguinisch lente kind (tot 25 j.)
warm en droog vuur gele gal cholerisch zomer jeugd (25 tot 40)
koud en vochtig water flegma flegmatisch herfst rijpe leeftijd (tot 60)
droog en koud aarde zwarte gal melancholisch winter ouderdom

1. ‘Wat betreft de seizoenen, in de lente en
in het begin van de zomer leven kinderen
en jonge mensen het beste en zijn het
gezondst; in de zomer en in een deel van
de herfst de ouderen; in de rest van de
herfst en de winter de leeftijdscategorie
daar tussen in.’ (Hp. Aph. 3. 18, 4. 129
Jones). 
2. ‘Alcmaeon zegt: het evenwicht (isonomia,
letterlijk ‘gelijke rechten’) tussen de ver-
schillende kwaliteiten, het vochtige en het
droge, het koude en het warme, het bittere
en het zoete etc. bevordert de gezondheid.
Het overheersen (monarchia) van één daar-
van is echter ziekteverwekkend.’
(Alcmaeon van Croton, fr. VS 24B4)
3. ‘Onze gezondheid is gebaseerd op dieet,
woonomstandigheden, inspanningen,
slaap, geslachtsverkeer en geestelijke activi-
teit’ (Hp. Epid. 6. 8. 7, 5. 352 L).
4. Op basis van de leer van de humores is
sinds Galenus de antieke geneeskunde
samen te vatten in het volgende overzicht.
Men onderscheidde:

• res naturales: ‘natuurlijke zaken’: de ele-
menten, de lichaamssappen, de lichaams-
delen, de lichamelijke functies

• sex res non naturales: ‘zes niet-natuurlijke
zaken’ aer (lucht), cibus et potus (eten en

drinken), motus et quies (beweging en rust),
somnus et vigilia (slapen en waken), excreta
et secreta (uitscheidingen en afscheidingen),
affectus animi (emoties)

• res contra-naturales of res praeter-naturales
‘tegennatuurlijke zaken’: pathologische
verschijnselen.
5. De therapie was veelal gebaseerd op het
principe contraria contrariis: ‘Men moet bij
zijn leefwijze rekening houden met leeftijd,
jaargetijde, gewoonte, landstreek en fysieke
gesteldheid, door de heersende warmte of
koude van het moment een tegenwicht te
geven: zo kan men zo gezond mogelijk blij-
ven.’ (Hp. De victu salubri 2, 4. 48–49 Jones)

De vier elementen, uit een 16de-eeuws handschrift. 
(uit R. Margotta, Milano 19682, p. 73).
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Een beroemde passage uit de Hippocrati-
sche Epidemieën omschrijft de taak van de
arts als volgt:

Zeggen wat vooraf is gegaan, inzien wat zich
nu voordoet en voorzeggen wat in de toekomst
zal gebeuren: daarvoor moet de arts zich beijve-
ren. Ten aanzien van ziektes moet hij zich op
twee dingen toeleggen: helpen, of niet schaden.
De geneeskunst wordt verwezenlijkt door drie
factoren: de ziekte, de zieke en de arts. De arts
staat ten dienste van de kunst; de zieke moet de
ziekte weerstaan tezamen met de arts.
(Epid. 1.11)

De gedachte dat de arts er is om te helpen,
zich te onthouden van alles wat schadelijk
is, en al zijn inzicht en alle relevante infor-
matie omtrent de ziekte en de zieke te ge-
bruiken om de patiënt ter zijde te staan in
diens strijd tegen de ziekte, is een diepge-
worteld en telkens terugkerend principe in
de Griekse geneeskunde. Het wordt kern-
achtig samengevat in de formule ‘helpen,
of niet schaden’, waarnaar zowel in het
Corpus Hippocraticum als in de latere medi-
sche literatuur dikwijls wordt verwezen.

De formule geeft blijk van het besef dat
medisch handelen ook schade kan toebren-
gen. De Hippocratische Eed, die nadrukke-
lijk spreekt van het ‘welzijn van de patient’
als leidend beginsel van medisch hande-
len, vat dit ‘schaden’ op in de zin van een
doelbewust beëindigen van leven of
anderszins opzettelijk benadelen van de
patiënt: de arts mag aan een zwangere
vrouw geen vruchtafdrijvend middel ver-

strekken, hij mag geen dodelijk vergif toe-
dienen – zelfs niet op verzoek – (zie ook
het artikel van Anton van Hooff elders in
dit nummer), en hij dient zich verre te hou-
den van elke vorm van misbruik van zijn
vertrouwensrelatie met de patiënt. Het is
echter ook mogelijk – en het gebruik van
het woordje ‘of’ wijst daarop – dat de for-
mule betrekking heeft op onbedoeld schade
toebrengen: ‘Helpen, of tenminste niet scha-
den’, dat wil zeggen dat de arts ervoor
moet oppassen dat zijn handelen de toe-
stand van de patiënt niet erger maakt –
hetzij in gevallen waarin hulp om welke
reden dan ook niet mogelijk of zinvol is,
hetzij doordat de arts in de uitvoering van
zijn kunst te kort schiet. 

De vraag is echter hoe het principe ‘hel-
pen of niet schaden’ in praktijk wordt
gebracht, anders gezegd hoe het wordt
geïnterpreteerd in situaties waarin niet
zonder meer duidelijk is waarin het ‘hel-
pen’ dan wel ‘schaden’ precies bestaat. In
dit artikel wil ik deze vraag belichten aan
de hand van de twee belangrijkste medi-
sche corpora uit de 5de en 4de eeuw
v.Chr.: het Corpus Hippocraticum – een ver-
zameling medische teksten, toegeschreven
aan Hippocrates, maar in werkelijkheid het
werk van een grote verscheidenheid van
auteurs – en de (fragmentarisch bewaard
gebleven) geschriften van de ‘jongere
Hippocrates’, de arts Diocles van Carystus.

Vormen van therapeutisch handelen
Volgens het historisch overzicht van het
ontstaan en de vroege ontwikkeling van de

Helpen of niet schaden
Enkele uitgangspunten en methoden
van therapeutisch handelen in de 
klassieke Griekse geneeskunde
Philip J. van der Eijk
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geneeskunde, zoals de Romeinse schrijver
Celsus dat biedt in het Prooemium van zijn
encyclopedisch werk De medicina, behoor-
de de geneeskunde aanvankelijk tot het
domein van de filosofie (Democritus,
Pythagoras). Zij werd voornamelijk beoe-
fend om de behoefte aan kennis van de
natuur (rerum naturae contemplatio) te be-
vredigen. Maar Hippocrates bevrijdde de
geneeskunde uit dit in Celsus’ ogen scha-
delijke keurslijf en maakte de behandeling
van ziekten (morborum curatio) tot de
hoofdactiviteit van de geneeskunde. Vol-
gens Celsus maakte het therapeutisch han-
delen in de tijd van Hippocrates en Diocles
(5de en 4de eeuw) een proces van grote
vooruitgang, verfijning en specialisering
door, dat zich uitte in de vorming van drie
verschillende manieren van genezen: dië-
tetiek (een stelsel van voedings- en leefre-
gels), farmacologie en chirurgie. Maar deze
specialisering had volgens Celsus ook een
keerzijde: zij leidde ertoe dat binnen het
terrein van de diëtetiek opnieuw ruimte
kwam voor filosofische bespiegeling, zodat
een theoretisch gefundeerd stelsel van voe-
dings- en leefregels ontstond. Celsus treedt
hierover niet in details, maar waarschijnlijk
doelt hij op een vorm van diëtetiek die is
gericht op verklaring en systematisering en
zich daarbij baseert op aan de filosofie ont-
leende begrippen (bijvoorbeeld de elemen-
taire kwaliteiten warm, koud, droog en
vochtig, of de leer van het juiste midden, of
de leer van de analogie tussen het mense-
lijk lichaam en de kosmos). Te denken is
hier aan Hippocratische werk De victu
(Over de leefwijze) of aan de Hygieina van
Diocles. 

Hoewel Celsus’ historisch overzicht wel-
licht niet in alle opzichten even betrouw-
baar is, worden de hoofdpunten van zijn
versie goeddeels bevestigd door het over-
geleverde bewijsmateriaal. Het Corpus Hip-
pocraticum vertoont inderdaad tekenen van
een zich van de filosofie emanciperende
discipline, die zich bewust is van haar ei-
gen systematiek en eigen principes en die

aan de praktische uitoefening van de kunst
hoge eisen stelt. Zo neemt de schrijver van
het werk Over de oude geneeskunde (De vete-
re medicina) expliciet stelling tegen de in-
vloed van de natuurfilosofie op de genees-
kunde; en de schrijver van het werk Over
de geneeskunde als vak (De arte) verweert
zich tegen aantijgingen dat de geneeskun-
de geen werkelijk vak zou zijn en dat haar
successen op toeval en goed geluk zouden
berusten. Interessant is de manier waarop
hij de kritiek pareert dat de geneeskunde
niet in alle gevallen herstel van gezond-
heid teweeg kan brengen: dat berust niet,
zo betoogt hij, op gebrek aan competentie
van de arts, maar op falende inspanning
van de patiënt (het boven genoemde ‘zich
verzetten tegen de ziekte’ dat de patiënt
geacht wordt te doen) of op het feit dat de
ziekte zelf ongeneeslijk is – en in het laatste
geval, zo beweert hij, getuigt het juist van
realiteitszin wanneer de arts besluit zulke
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gevallen niet te behandelen. 
Ook Celsus’ opmerking over de verdere

verfijning en vertakking van de genees-
kunde in drie manieren van behandelen
lijkt te corresponderen met het beeld dat
de bewaarde medische teksten uit de 5de
en 4de eeuw te zien geven. Auteurs van
het Corpus Hippocraticum verwijzen soms
naar farmacologische en chirurgische
maatregelen op een manier die doet ver-
moeden dat het hier gaat om aparte cate-
gorieën van therapeutisch handelen, die
worden onderscheiden van de meer regu-
liere diëtetische maatregelen. De gedachte
lijkt te zijn dat bepaalde vormen van thera-
pie voorbehouden zijn aan bepaalde typen
ziekten (of bepaalde stadia daarvan), en
wellicht ook dat de toepassing van die ge-
neeswijzen tot de competentie van bepaal-
de specialisten behoort. Het meest uitge-
sproken hierover is de Eed, die het gebruik
van het mes afzweert en overlaat aan ‘de-
genen die op dat gebied deskundig zijn’.

Wat de diëtetiek betreft liggen de zaken
iets ingewikkelder. De diëtetiek is niet
alleen een voedingsleer, maar omvat alle
aspecten van het lichamelijke leven: eten,
drinken, hygiëne, baden, lichaamsbewe-
ging, seksuele omgang, en meer in het
algemeen leefpatroon, dagindeling, slaap-
gedrag, dit alles aangepast aan de leeftijd
en het geslacht van de betrokkene, diens
maatschappelijke rol en omstandigheden
zoals het seizoen, het klimaat en de alge-
mene gezondheidssituatie in de
betreffende geografische locatie. Het toe-
passingsgebied van de diëtetiek is dan ook
veel ruimer: het omvat naast de behan-
deling van ziekten ook de lichaamsverzor-
ging van de gezonde mens, die tot doel
heeft de gezondheid in stand te houden en
ziekte te voorkomen. Het lijkt erop dat de
diëtetiek ter behandeling van ziekten een
tamelijk nieuwe ontwikkeling was in de
Griekse geneeskunde, waarmee voor vor-
men van menselijk lijden die niet door 
chirurgisch en of farmacologisch ingrijpen
tot staan konden worden gebracht, een

nieuwe vorm van behandelen beschikbaar
kwam. Bovendien was de diëtetiek niet
noodzakelijkerwijs gericht op het genezen
van ziekten; zij werd ook toegepast om de
ziekte draaglijker te maken en voor het
zieke lichaam de minst schadelijke, minst
pijnlijke gesteldheid te bewerkstelligen.

Dit laatste aspect vormt een goede illus-
tratie van de manier waarop het adagium
‘helpen, of niet schaden’ in de praktijk
functioneerde. De zojuist aangeduide
meervoudige doelstelling – genezen van
ziekten, bestrijding van pijn en in stand
houden van gezondheid – treedt welis-
waar het meest duidelijk naar voren in de
diëtetiek, waar de overgang tussen voe-
ding, hygiëne, verzorging en genezing
vloeiend is, maar is in zekere zin kenmer-
kend voor het Hippocratische therapeu-
tisch handelen als geheel.

Doeleinden van therapeutisch handelen
In dit verband is het interessant dat onder
de verscheidenheid aan Griekse termen
waarmee in het Corpus Hippocraticum het
handelen van de arts wordt aangeduid
(bijvoorbeeld iêsthai, therapeuein, meletan,
ôphelein, boêthein, meledainein, metacheirize-
stahi, phulassein), eigenlijk alleen apallassein
(‘bevrijden’) en hugiazein (‘gezond maken’)
een daadwerkelijk herstel van de gezond-
heid aanduiden. En dikwijls ziet de verta-
ler van Griekse medische teksten zich
gedwongen tot weergaven als ‘therapie’,
‘behandeling’, ‘zorg’ en ‘verzorging’; in de
meeste gevallen is ‘genezing’ niet de ge-
schikte vertaling.

Hiermee in overeenstemming is een
andere linguistische eigenaardigheid: the-
rapeutische aanwijzingen in het Corpus
Hippocraticum worden vaak geformuleerd
in termen als ‘het baat...’, ‘het is passend...’.
Deze termen wijzen op een opmerkelijk
bescheiden, voorzichtige en realistische
houding, die zowel recht doet aan de taak
van de arts als aan het gegeven dat dik-
wijls een volledig herstel van gezondheid
niet mogelijk is en dat men er onder de
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gegeven omstandigheden het beste van
moet zien te maken.

In dit verband is het van belang erop te
wijzen dat op diverse plaatsen in het
Corpus Hippocraticum een behandeling
wordt voorgeschreven in het volledige
besef van de hopeloosheid van de situatie.
In de huidige euthanasie-discussie wordt
nog wel eens beweerd dat Hippocratische
artsen in principe weigerden hopeloze ge-
vallen te behandelen. Er is enig bewijsma-
teriaal voor deze opvatting (onder meer de
boven genoemde tekst De arte), maar de
betreffende teksten suggereren dat de
motieven hier vooral worden gevormd
door het afwenden van blaam bij dodelijke
afloop of de angst voor een goddelijke of
demonische dimensie in het ontstaan van
de ziekte. Beziet men het Corpus Hippocra-
ticum in zijn geheel en vooral die geschrif-
ten waarin artsen wordt geadviseerd hoe
ze in bepaalde concrete situaties moeten
handelen (bijvoorbeeld Over ziekten, Over
inwendige aandoeningen, Over leefregels bij
acute ziekten), dan komt een veel genuan-
ceerder beeld naar voren. In sommige pas-
sages wordt gezegd dat de arts hoe dan
ook moet behandelen omdat het moeilijk is
om uit te maken of een bepaald geval ho-
peloos is of niet, of omdat een bepaalde be-
handelwijze daarover juist uitsluitsel kan
geven (bijvoorbeeld De internis affectionibus
27 en 41). Een ander motief dat wordt ge-
noemd is dat te lang wachten met behan-
delen de ziekte kan doen verergeren en tot
een ongeneeslijk stadium doen uitgroeien
(Int. 26 en 47). Soms krijgt de arts het ad-
vies even te wachten en te bekijken hoe de
ziekte zich ontwikkelt alvorens te besluiten
al dan niet te behandelen (Morb. 3. 2) of uit
het optreden van bepaalde symptomen in
de loop van de ziekte te concluderen of de
ziekte hopeloos is of niet (Int. 22). Maar er
zijn ook situaties waar van te voren al vrij-
wel duidelijk is dat de zieke zal sterven
maar waar de arts niettemin tot behande-
ling wordt aangespoord (bijvoorbeeld
Morb. 2. 57; 3. 1; 3. 5; 3. 6; 3. 10; 3. 11; 3. 14;

Int. 6. 29). Het doel van de behandeling
lijkt hier te zijn, de voor de patiënt zo
draaglijk mogelijke toestand tot stand te
brengen (Int. 10 en 27); en in één passage
wordt de arts geadviseerd de patiënt te
vertellen dat zijn ziekte dodelijk is alvo-
rens tot behandeling over te gaan (Morb.
3. 15).

Interessant is verder dat de Hippocrati-
sche geschriften veel ruimte laten aan de
inschatting van de individuele arts: of hij
een bepaalde behandeling wil volgen, of
hij überhaupt tot behandeling wil over-
gaan, of hij een bepaald geneesmiddel wil
toedienen. Het tentatieve karakter van de
Hippocratische therapeutiek komt tot uit-
drukking in formuleringen als ‘als je wilt’,
‘als je denkt dat het goed is’, ‘als je hem
behandelt’, ‘als je hem wilt behandelen’ en
‘als je hem dit medicijn niet wilt geven’.
Dit suggereert dat er een aanzienlijke
speelruimte is voor de arts om in elk af-
zonderlijk geval zijn eigen oordeel te vor-
men en zelf een beslissing te nemen over
de aard van de behandeling.

Daarmee is niet gezegd dat genezing van
de zieke als doelstelling uit het gezichts-
veld verdwijnt. In talrijke passages in het
Corpus Hippocraticum wordt gezegd dat
een bepaalde vorm van behandeling zeker
tot herstel leidt. Er zijn ook plaatsen waar
behandeling wordt aanbevolen omdat het
achterwege laten van behandeling ertoe
zou leiden dat de ziekte chronisch wordt
en, zoals het heet, ‘met de patiënt oud
wordt’ (synkatagêraskei) of ‘met de patiënt
sterft’ (synapothnêiskei) (Morb. 2. 73; 
Int. 5 en 46). Dat doet denken aan wat van-
daag de dag wel gezegd wordt van som-
mige ongeneeslijke maar niet-dodelijke
chronische aandoeningen (zoals ME): ‘Je
gaat er niet aan dood, je gaat ermee dood’.
De Hippocratische artsen beschouwen een
dergelijke situatie duidelijk als iets wat
ongewenst is: ziekte moet worden bestre-
den, ziekte is niet iets waar men zich bij
moet neerleggen. Maar deze strijd dient te
worden gestreden in het volledige bewust-
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zijn van de beperkingen van de genees-
kunde.

Een derde aspect van Hippocratische the-
rapie is dat medische zorg niet ophoudt na
herstel: het lichaam behoeft verzorging,
niet alleen wanneer het ziek is of wanneer
het gezond is, maar ook wanneer het her-
steld is van ziekte tot gezondheid (Int.1).

Hippocratische therapie omvat, met an-
dere woorden, aanzienlijk meer dan het
genezen van ziekten: het is een verzorging
van het lichaam in een zeer uiteenlopende
reeks van situaties, die zich bedient van
een verscheidenheid aan methoden en een
verscheidenheid aan doelen nastreeft. Het
is een therapie die veel ruimte laat aan het
individuele oordeel van de behandelende
arts en die aan de inzet van de patiënt en
diens bereidheid tot samenwerking een
belangrijke rol toekent voor het uiteinde-
lijke succes van de behandeling.

Specialisering in de medische zorg
Deze veelomvattende benadering van the-
rapeutisch handelen vindt haar voortzet-
ting in het werk van Diocles van Carystus,
die iets later in de 4de eeuw in Athene
werkzaam was en die een belangrijke rol
lijkt te hebben gespeeld in de bemiddeling
tussen Hippocratische geneeskunde en
Attische, met name Aristotelische filosofie.
Maar een belangrijk verschil tussen het
Corpus Hippocraticum en Diocles lijkt te zijn
dat bij Diocles de behandeling van ziekten
en de verzorging van het gezonde lichaam
zich in twee verschillende takken splitsen.
In dit verband is het opvallend dat het
Corpus Hippocraticum geen geschriften
bevat die uitsluitend gaan over de thera-
peutische aspecten van medisch handelen:
diagnose, causale verklaring en therapeuti-
sche voorschriften staan in een en dezelfde
context en worden toevertrouwd aan een
en dezelfde arts. Van Diocles is echter
bekend dat hij een afzonderlijke verhande-
ling over therapie schreef (Peri therapeiôn).
De fragmenten van dit werk wekken de
indruk dat het hier ging om zeer gespecia-

liseerde instructies, per ziekte geordend,
en wellicht ook met bespreking van speci-
fieke geneesmiddelen. Daarnaast zien we
hoe bij Diocles de diëtetiek in de zin van
de kunst van het gezonde leven terrein
wint en uitgroeit tot een discipline op zich-
zelf met een hoge mate van verfijning – om
niet te zeggen: decadentie. Een lang frag-
ment uit Diocles’ Hygieina (zie de vertaling
hiervan in volgend artikel) geeft een uiterst
gedetailleerde dagindeling met zeer speci-
fieke aanwijzingen over hoe men moet
leven om gezond te blijven – zo gedetail-
leerd, dat men wel heeft gezegd dat alleen
de welgestelde klasse in staat is deze leef-
regels op te volgen. Ook de titels van
andere werken van Diocles (Over bandages,
Over externe geneeswijzen, Over prognose,
Over de spijsvertering, Over aandoeningen
van vrouwen, Over koortsen, Over ontledigin-
gen) doen vermoeden dat de geneeskunde
in zijn tijd in toenemende mate aan het
specialiseren was.

Deze ontwikkeling moet vermoedelijk
worden gezien tegen de achtergrond van
een toenemend maatschappelijk wantrou-
wen ten opzichte van de vergaande preten-
ties van de geneeskunde in de 4de eeuw.
De Hippocratische en Diocleïsche opvat-
ting van medische zorg, gecombineerd met
een groeiend besef van de noodzaak en de
mogelijkheden tot preventie van ziekte
door middel van een gezonde leefwijze,
lijkt geleid te hebben tot een soort terrein-
verovering door de antieke artsen, een
‘medicalisering’ van het dagelijkse maat-
schappelijke leven, die nog werd versterkt
door het door Celsus genoemde intellectu-
ele cachet dat de diëtetiek zich verwierf.
Geneeskunde als een soort medische su-
permarkt, waar de burger kan kiezen uit
een breed scala van geneesmiddelen en
behandelwijzen, verantwoord in elegante,
in fraai Attisch geschreven vakliteratuur,
en waar hij bijna vanzelf wel moet gaan
denken dat zijn leven niet compleet is zon-
der dagelijkse medische verzorging – dat
lijkt de achtergrond te zijn van Plato’s felle
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kritiek op de diëtetiek, met name de exces-
sieve, precieuze gezondheidsvoorschriften
van de ‘trainer’ Herodicus van Selymbria,
die hij afdoet als een zinloze vorm van
levensrekking (Staat 403 e ff.).

Op dergelijke twijfels aan de deskundig-
heid en aan de rechtvaardiging van een
bepaalde discipline is specialisering een
begrijpelijke reactie. Illustratief in dit ver-
band is een fragment van de arts Erasistra-
tus (eind 4de, begin 3de eeuw v.Chr.),
waar het onderscheid tussen geneeskunde
(iatrikê) en de leer van het gezonde leven
(hygieina) wordt verbonden met een onder-
scheid tussen twee typen deskundige: de
arts (iatros) en de ‘gezondheidsdeskundige’
(hygienos) (fr. 156). Met die specialisering
ging echter wel de door de Hippocratische
artsen bepleite eenheid van de iatrikê als
alomvattende zorg voor het lichaam verlo-
ren. Vijf eeuwen later geeft Galenus’ pole-
mische verhandeling Thrasybulus, die han-
delt over de vraag ‘Of de zorg voor het
gezonde lichaam tot de geneeskunde of tot
de gymnastiek behoort’, een indruk van de
felle competentiestrijd tussen de beoefe-
naars van de antieke gezondheidszorg die
daarvan het gevolg was.
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Van Diocles van Carystus is niet veel meer met
zekerheid bekend dan dat hij in de 4de eeuw
v.Chr. leefde. Hij werd wel ‘de jongere Hippo-
crates’ genoemd. Van zijn medische werken 
zijn slechts fragmenten bewaard, onder meer 
in de compendia die stammen van de hand van
Oribasius, de lijfarts van keizer Julianus de Af-
vallige (331–363). 

Wakker worden en opstaan
Een verhandeling over een gezonde le-
venswijze dient te beginnen bij de over-
gang van slapen naar waken. Het is in het
algemeen het beste om te ontwaken, wan-
neer het voedsel zich vanuit de hoger gele-
gen maag heeft verplaatst naar de buik
onder in het lichaam.

Het is voor een jongeman en voor een
man in de kracht van zijn leven goed om
kort voor zonsopgang ongeveer tien sta-
diën te lopen, ‘s zomers vijf (circa 2 res-
pectievelijk 1 km). Een ouder iemand kan
‘s zomers en ‘s winters met minder vol-
staan.

Wanneer men uitgeslapen is, moet men
niet meteen opstaan, maar blijven liggen
tot het gevoel van stijfheid en sloomheid
– gevolg van de slaap – is verdwenen.

Eerste lichaamsverzorging
Na het opstaan is het met het oog op de
pijn in de nek, die het gevolg is van het ge-
bruik van een kussen, aan te bevelen nek
en hoofd met zorg te masseren. Verder
moeten zij die niet gewoon zijn hun inge-
wanden dadelijk te ledigen nog vóór de
stoelgang, en anderen erna, voordat ze iets
anders doen, hun hele lichaam met een
beetje olijfolie masseren. ‘s Zomers mengt

men de olie met water, ‘s winters niet. Men
doet dit geruime tijd, zacht en gelijkmatig,
waarbij men zich uitrekt en alle lichaams-
delen waarbij dat mogelijk is herhaaldelijk
buigt. Zo bereikt men een betere lichame-
lijke conditie en is men beter toegerust
voor iedere inspanning.

Daarna plenst men dagelijks met schone
handen overvloedig koud, schoon water
over het gezicht en de ogen en wast ze;
men wrijft het tandvlees en de tanden en
kiezen aan de binnen- en de buitenkant
alleen met de vingers of tegelijk met fijn-
gewreven, gladde muntblaadjes schoon.
Daarbij worden de voedselresten van de
tanden en kiezen verwijderd. Neus en oren
dient men aan de binnenzijde te zalven en
in te vetten, bij voorkeur met een lekkere
crème en anders met een zo zuiver en geu-
rig mogelijke olijfolie. Het insmeren ge-
beurt aan de buiten- en de binnenkant met
vlakke hand.

Vooral het hoofd moet goed worden ver-
zorgd. Die verzorging bestaat kortweg uit
massage, zalven, wassen, kammen en af-
knippen tot op de huid. Masseren en invet-
ten moeten dagelijks plaatsvinden, reini-
gen en kammen eens in de zoveel tijd.
Inwrijven maakt de huid sterker, zalven
zachter, wassen maakt de poriën schoner
en opener. Door te kammen trekt men het
haar overeind, maakt het glad en schoon
en verwijdert men alles wat er niet in
thuishoort.

Arbeid, ontspanning, ontlasting
Na deze verzorging, die volgt op het wak-
ker worden, kunnen degenen die iets

Gezond leven
Fragment uit de Hygieina
(Gezondheidsleer) van 
Diocles van Carystus
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anders moeten of willen doen zonder be-
zwaar hun taken gaan verrichten. Voor
hen die vrij zijn van verplichtingen is het
nuttig eerst een wandeling te maken over
een afstand die past bij hun krachten.
Flinke wandelingen die voorafgaan aan
het opnemen van voedsel maken het
lichaam leeg en zorgen ervoor dat mensen
het voedsel beter kunnen opnemen en
beter in staat zijn het eten te verteren.
Rustige en kalme wandelingen ná het eten
zorgen ervoor dat het voedsel, de drank en
de lucht die tegelijk daarmee is opgeno-
men vermengd en tot een geheel gemaakt
worden. Ook bewerken ze zo dat het over-
tollig voedsel, dat het eerst aan de beurt is,
afgezonderd en zacht wordt en dat het
zware voedsel dat ze hebben opgenomen
minder bezwaarlijk wordt. Doordat ze het
voedsel vanuit de maagstreek naar bene-
den transporteren laten ze de zintuigelijke
functies die het hoofd betreffen beter wer-
ken en zorgen ze ervoor dat de slaap onge-
stoorder verloopt. Snel en ingespannen
wandelen na de maaltijd is allerminst aan
te bevelen. Doordat men dan het lichaam
heftig laat bewegen, worden voedsel en
drank juist van elkaar gescheiden. Het ge-
volg is geborrel, slechte spijsvertering en
frequente ingewandstoornissen.

Lichamelijke oefening. Massage
Het is goed om na het wandelen te gaan
zitten en zijn zaken te behartigen tot het
tijd is voor de lichamelijke oefening.
Jongemannen en zij die meer lichaamsoefe-
ning nodig hebben dienen dan naar het
sportterrein te gaan om zich daaraan te
wijden. Ouderen en zwakke mensen ne-
men een bad of gaan naar een andere zon-
nige plaats om zich daar te zalven. Voor
mensen van die leeftijd en zeker voor de-
genen die een privé sportterrein hebben is
lichte massage en beperkte lichaamsbewe-
ging voldoende.

Wie massage nodig heeft, doet er goed
aan zich voor de massage niet al te royaal
te zalven, maar de huid ook niet helemaal

droog te laten. Men smeert zich licht in,
zorgt voor een gelijkmatige massage en
neemt na het afschrapen een bad naar ei-
gen smaak. Zwakke mensen en hoogbe-
jaarden moeten royaal en gelijkmatig inge-
vet worden; zichzelf masseren is in de
regel het beste. Tijdens de massage wordt
het lichaam namelijk vanzelf geoefend,
omdat het zijn eigen bewegingen maakt.
Massage door anderen is alleen aan te be-
velen voor ernstig uitgeputte en zwakke
personen en verder voor degenen die 
weinig energie hebben om voldoende
lichaamsbeweging te nemen.

De eerste maaltijd
Na de lichaamsverzorging gebruikt men
het ochtendmaal.1 Het spreekt vanzelf dat
het ochtendmaal en het voedselpatroon als
geheel zonder uitzondering in de zomer
geen verwarmende en uitdrogende wer-
king mogen hebben, in de winter niet af-
koelend of vocht stimulerend mogen zijn
en dat ze in voor- en najaar het midden
tussen die twee moeten houden. Mensen
die overgewicht willen vermijden, hebben
in de zomer, om hun gezondheid op peil te
houden en voldoende kracht voor de dag
op te bouwen, voor hun ochtendmaal
genoeg aan een matige portie voedzaam
wit gerstemeel. Daarbij geurige witte wijn,
die in de juiste verhouding met een beetje
honing en water is aangelengd. Ook een
soep is goed, als ze is bereid uit voedzame,
goed te verteren ingrediënten die geen
winderigheid veroorzaken. Men drinke de
soep warm, of koud, maar dan met een
beetje honing. Wie dergelijk brood2 niet
kan verdragen, kan ook koud brood ge-
bruiken en dan zoveel als hij kan verteren,
voordat de lichaamsoefeningen van de
namiddag aan de orde zijn. Als dessert kan
men gekookte groente nemen, pompoenen
of komkommer, of iets anders dat in het
betreffende seizoen beschikbaar is, niet al
te gaar gekookt. Men drinkt er met water
aangelengde witte wijn bij tot men geen
dorst meer heeft. Alvorens voedsel te
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gebruiken drinke men ruim water, als men
dorst heeft; anders weinig.

De siësta en de sport; baden, massage,
hoofdverzorging
Niet lang na de eerste maaltijd gaat men
slapen op een donkere of koele, tegen de
wind beschutte plaats. Na het ontwaken
regelt men privé aangelegenheden of
maakt een wandeling om daarna, na een
korte rustpauze, naar het sportterrein te
gaan. Voor mensen in goede conditie en
voor jonge mensen is een koud bad aan te
bevelen, wanneer ze gesport hebben en
met stof bedekt zijn. Ouderen en mensen

met een zwakkere consti-
tutie oliën zich, masseren
zich licht en nemen dan
een warm bad, zonder het
hoofd nat te maken. Ook
gezonde mensen dienen
het hoofd zelden of nooit
met warm water te was-
sen. Voor ouderen is het
hoe dan ook niet heilzaam
het hoofd vaak nat te ma-
ken. Ze moeten het van
tijd tot tijd met olijfolie be-
werken, die ze ‘s zomers
met water en ‘s winters
met wijn mengen. Het
geldt als heel belangrijk
en heilzaam, de olie die
men heeft opgebracht er
goed af te vegen of te
wrijven, dan met niet te
veel koud water te spoe-
len en na het spoelen op-
nieuw in te vetten.

De tweede maaltijd
Wie gaat eten moet een
lege maag hebben; niets
van het voedsel dat hij
voor die tijd heeft ge-
bruikt mag onverteerd
zijn. Of dat zo is kan men
het beste opmaken uit het

feit dat men geen last heeft van oprispin-
gen of dat de oprispingen geen geur ver-
spreiden; verder uit de zachte, regelmatige
toestand van de maagstreek en de buik en
uit een stevige eetlust. De avondmaaltijd
wordt ‘s zomers bij voorkeur kort voor
zonsondergang gebruikt en bestaat uit tar-
webrood, groente en gerstekoek. De groen-
ten eet men rauw vooraf; alleen komkom-
mer en radijs na de maaltijd. Gekookte
groenten gebruikt men bij het begin van de
maaltijd.

Wat de vis betreft: men ete van de vissen
die bij de rotskust leven de soorten die veel
mals vlees hebben; van de kraakbeenach-

De conservanda beata valitudine (Frankfurt 1553), (uit: R. Margotta 19682, p. 95).
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tige vissen en de andere soorten de sappig-
ste, in de regel gekookt.

Vlees van geiten en schapen eet men al-
leen van heel jonge dieren; varkensvlees
van volwassen dieren. Als gevogelte ko-
men haan, patrijs, duif of jonge houtduif in
aanmerking, alle niet al te gaar gekookt. 

Er is geen enkel bezwaar tegen wanneer
men ander voedsel, dat men lekker vindt,
gebruikt, als de eigenschappen ervan maar
niet tegengesteld zijn aan die van de spij-
zen die ik zoëven heb genoemd. 

Het is aan te bevelen dat degenen die
veel vocht in de ingewanden hebben op
onverschillig welk tijdstip voedsel met
stoppende werking gebruiken, voorzover
beschikbaar; degenen die droge ingewan-
den hebben kiezen laxerende spijzen; men-
sen die moeilijk urineren spijzen die het
urineren bevorderen; magere personen
voedzaam eten. Hierover bestaat eenstem-
migheid.

Voor de maaltijd en tot een bepaald tijd-
stip tijdens de maaltijd drinkt men water.
Daarna gebruiken magere personen lichte
rode wijn en na de maaltijd witte. Corpu-
lente mensen drinken niet anders dan wit-
te wijn, maar iedereen gebruikt zijn wijn
aangelengd met water. Men drinke er
zoveel van als men lekker vindt.

Boomvruchten zijn zonder uitzondering
ongewenst. Alleen als ze met mate voor de
maaltijd worden gebruikt leveren ze min-
der bezwaar op dan men wel zegt. In de
herfst moet men vijgen eerst schillen, het
vruchtvlees wassen en in koud water dom-
pelen alvorens het te eten. Personen die er
niet van houden (?)3 of het niet kunnen
verdragen, moeten het na de maaltijd eten;
anderen vooraf. 

Iedereen kan tijdens de maaltijd witte
druiven eten. Als hapjes toe komen witte
kikkererwten, geweekt, in aanmerking of
gepelde en geweekte amandelen.

Nachtrust en slaaphouding
Na de maaltijd gaan magere personen,
mensen die last hebben van winderigheid

en zij die hun voedsel niet gemakkelijk
verteren meteen naar bed zonder verder
activiteiten. Anderen maken een korte
kalme wandeling alvorens te gaan rusten.

Het is voor iedereen aan te raden op de
linkerzij te liggen, zolang het voedsel nog
in de maag is. Is de maag ontspannen
geworden, dan kan men op de rechterzij
gaan liggen. Tijdens het slapen moet men
niet teveel uitgestrekt liggen en evenmin
teveel opgerold. Op de rug liggen is voor
niemand raadzaam, want dan is de kans
op ademnood, verstikking, epileptische
aanvallen en zaadlozingen zeer groot. Op
de rug liggen als men wakker is, is in het
ene geval wenselijk, in het andere niet.
Wanneer namelijk armen en benen in de
lengterichting van het lichaam liggen is dat
gemakkelijk voor het buigen, strekken, in-
trekken en weer openen van die lichaams-
delen; ook ligt de rechterhelft van het
lichaam dan vrij tegenover de linker en
komt de ene kant niet in de verdrukking
door de andere. Daar staat tegenover dat
men pijn in de ruggengraat kan krijgen,
wanneer die onafgebroken gestrekt blijft
liggen, want wanneer men zo ligt kan men
die niet buigen. 

Het is ten zeerste aan te bevelen de maag-
streek en de voeten tijdens het eten en het
slapen warm te houden.

Mensen die last hebben van opgeblazen-
heid moeten laat wakker worden en op-
staan; anderen bij het aanbreken van de
dag.

De winter en de andere seizoenen
Voor de meeste gezonde mensen is de hier
beschreven levenswijze aan te bevelen. Ik
heb al eerder opgemerkt dat men ‘s win-
ters meer moet wandelen en ook de andere
lichaamsoefeningen intensiever moet uit-
voeren dan in de zomer; men moet ze
langzaam opbouwen en niets forceren.
Ook moet men ‘s winters meer aandacht
besteden aan het invetten van het lichaam
dan aan baden. Koude baden neemt men
slechts af en toe, bij voorkeur op dagen
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met zacht weer; warme baden zijn geschikt
voor mensen die uitgeput zijn en moeten
zweten. 

Voor corpulente, vlezige personen is het
aan te bevelen van de ondergang tot aan
de opgang van de Pleiaden4 slechts één-
maal per dag te eten. Anderen dienen bij
de eerste maaltijd weinig bijgerechten te
gebruiken, niet al te veel honing of zoete
wijn, maar verder niets te drinken, of
alleen na het middagmaal weinig, enigs-
zins zachte wijn, op de juiste manier aan-
gelengd. Daarna gaat men slapen, goed
warm, maar niet lang. Na het ontwaken
verzorgt men net als in de zomer zijn privé
aangelegenheden, maar het warme bad
laat men nu achterwege. Na de lichaams-
oefeningen gebruikt men de avondmaaltijd
wanneer het donker wordt, in de warmte
bij het vuur. De kleintjes en degenen die
van gerstekoek houden gebruiken beide,
maar meer tarwebrood; de anderen laten
de gerstekoek achterwege.

Het is in het algemeen aan te bevelen
‘s winters minder groente te gebruiken 
dan ‘s zomers. Het meest geschikt bij de
ongekookt te gebruiken groenten zijn ruit
en raket, verder radijs, die als laatste wordt
gegeten. Van de gekookt gegeten groenten
kool, spinazie-zuring en rapen, liefst van
de vorige dag. Wilde planten, die in de
winter worden geoogst, zijn niet slechter
dan die welke in de zomer worden ge-
oogst, onverschillig of ze nu rauw of ge-
kookt worden gegeten. Knoflook, uien,
pekelvlees, bonen- en linzensoep zijn in 
dit seizoen zeer geschikt. Van de andere
gerechten verdienen gebraden spijzen de
voorkeur boven de gekookte en in het al-
gemeen de droge boven de vochtige. Ook
tuinkers en mosterd zijn voor de winter
geschikt.

Men drinkt bij de avondmaaltijd een lich-
te, enigszins zachte rode wijn, niet jong,
met heel weinig water gemengd. Aan te
bevelen voor dit seizoen zijn ook geroos-
terde amandelen, mirtenbessen, gepofte
eikels en kastanjes, gepoft of gekookt.

Hiermee is grotendeels uiteengezet hoe
men ‘s zomers en ‘s winters moet leven. In
voor- en najaar is vanzelfsprekend die le-
venswijze het beste, die het midden houdt
tussen deze twee. Men moet zich altijd
hoeden voor die spijzen die ongewoon,
scherp en moeilijk te verteren zijn en voor
overdaad in het algemeen. Soms kan men
meer last krijgen van te veel eten dan van
bedorven eten. 

Drinkwater
Men moet niet zonder meer water drinken
dat men niet kent, dat is ongezond en ge-
vaarlijk; het is beter er honing of wijn of
azijn of gerstemeel en zout aan toe te voe-
gen. Erg koud water in een grote hoeveel-
heid tegelijk drinken is gevaarlijk, vooral
voor mensen die zich hebben ingespannen
en nog warm zijn van de zon. Het belang-
rijkste voor het verkrijgen van een goede
gezondheid is dat niets de eigen aard van
het lichaam gaat overheersen. Tegelijk met
de verandering van de jaargetijden moet
men zijn levenswijze veranderen en zon-
der plotselinge overgangen stap voor stap
komen naar de regels voor de andere jaar-
getijden.

Seksueel verkeer
Men mijde frequent en voortdurend seksu-
eel verkeer. Het is het meest gepast voor
wie een koude en vochtige constitutie heb-
ben, voor mensen die veel zwarte gal heb-
ben en last hebben van winderigheid. Het
is bepaald niet gezond voor magere men-
sen, die een ingevallen borst hebben en
weinig vlees aan heupen en lendenen. Het-
zelfde geldt, vanuit de leeftijd bezien, voor
hen die in de overgangsleeftijd van knaap
naar jongeman zijn en voor oudere men-
sen. Degenen  die teveel seksueel verkeer
hebben op ongeschikte momenten onder-
vinden daarvan vooral schade aan blaas,
nieren, longen, ogen en ruggenmerg. Men
schaadt zichzelf het minst en blijft het
langst potent, met uitzondering van dege-
nen die hiervoor van nature ongeschikt
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zijn, wanneer men met mate en niet te
vaak seksueel verkeer heeft en overvloe-
dig en krachtig voedsel gebruikt.

Braken
Braken na de maaltijd is nooit aan te beve-
len voor mensen die een geregeld leven lei-
den en nog gewend zijn aan lichamelijke
inspanning. De natuur heeft immers voor
overtollig voedsel en overtollige drank en
voor wat op natuurlijke wijze uit het
lichaam wordt afgescheiden voldoende
uitwegen gemaakt, zodat braken volstrekt
niet nodig is.

Vertaling W. Kassies

KORTE BIBLIOGRAFIE
Die Fragmente der Sikelischen Aerzte Akron,
Philistion und des Diokles von Karystos, hrsg. von
M. Wellmann (Berlin 1901) (Fragmentsammlung
der griechischen Aerzte, Bd.1). 
Bovenstaande vertaling is op deze editie geba-
seerd.

De tekst is het gemakkelijkst toegankelijk in Der
Arzt im Altertum: griechische und lateinische
Quellenstücke von Hippokrates bis Galen mit der
Uebertragung ins Deutsche, hrsg. von Walter
Müri (München/Darmstadt 19865) (Tusculum
Bücherei; oorspronkelijke uitgave 1938).
Zie verder de bijdrage van Philip J. van der
Eijk, Helpen of niet schaden, eerder in dit num-
mer.
Voor een algemene introductie zie Ph. J. van
der Eijk, De fragmenten van Diocles van Carys-
tus, GeWiNa (Tijdschrift voor de Geschiedenis der
Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek)
16 (1993) 50–4.

NOTEN
1. Men was gewoon slechts twee maaltijden te
gebruiken: ariston (hier vertaald als ochtend-
maal of eerste maaltijd) omstreeks het midden-
van de dag, en deipnon, de avondmaaltijd.
2. Dergelijk brood: bedoeld is waarschijnlijk
warm, vers gebakken brood.
3. De tekst is hier onzeker.
4. Van 8 november tot 19 mei.
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Inleiding
In de Grieks-Romeinse Oudheid bleek het
uitermate moeilijk een domein af te bake-
nen, dat zich met het niet-lichamelijke be-
zighoudt op een wijze die vergelijkbaar is
met de manier waarop de geneeskunde
zich met het lichamelijke bezighoudt. Te-
genwoordig is dat niet anders. Hoe kun-
nen we dit terrein het beste noemen?

Hebben we het over psychotherapie, zorg
voor de ziel, hulpverlening of geestelijke
gezondheidszorg? Het zijn vragen die niet
eenvoudig te beantwoorden zijn. Daarbij
komt dat de namen die wij nu voor dit
gebied gebruiken (psychologie, psychothe-
rapie en psychiatrie) anders zijn dan de
begrippen die hiervoor in de Grieks-
Romeinse Oudheid werden gebruikt. Het
domein van het psychische en het psychi-
sche functioneren viel in de Oudheid on-
der de filosofie, en in het bijzonder onder
de ethiek.

Is er in de Grieks-Romeinse Oudheid ook
een vorm van therapeutisch gesprek te
vinden, dat wil zeggen, een dialoog tussen
twee personen, waarbij de ene persoon de
ander volgens een bepaalde methode bij
een persoonlijk probleem probeert verder
te helpen? Het adjectief ‘therapeutisch’,
afgeleid van therapie, is hier vooral op te
vatten als ‘helpend’, in het verlengde van
het Griekse begrip therapeia, dat zowel
‘zorg’ als ‘behandeling’ kan betekenen. 
Het therapeutische gesprek is iets anders
dan gesprekstherapie: een gesprek kan 
therapeutisch zijn, maar toch een gesprek
blijven, terwijl gesprekstherapie een vorm
van psychotherapie is. Een therapeutisch

gesprek als onderwerp van studie biedt de
mogelijkheid gespreksvormen die geen
psychotherapie beogen te zijn, te kunnen
onderzoeken op hun therapeutische ge-
halte.

Als te onderzoeken periode is gekozen
voor de Griekse 5de en 4de eeuw v.Chr. Ik
beperk me tot wat filosofische teksten ge-
noemd worden, en dan in het bijzonder tot
de dialogen van Plato. Waarom de dialo-
gen van Plato? Allereerst om de eenvoudi-
ge reden dat het werk van Plato waaschijn-
lijk de enige bron uit de genoemde periode
is die een directe weergave bevat van een
gesprek, zoals dat in die tijd plaatsgevon-
den zou kunnen hebben. Verder biedt de
gepresenteerde persoon Socrates een aan-
tal interessante aspecten, die het adjectief
‘therapeutisch’ waarschijnlijk wel kunnen
verdragen. Mijn stelling is dat een aantal
dialogen van Plato een therapeutisch ge-
sprek weergeven tussen Socrates en een
Atheense burger. De gesprekskunst van
Socrates betreft het toetsen van de ziel van
de persoon die om hulp vraagt en deze te
helpen de juiste waarheid te vinden.

Eerst zal ik echter aangeven waarom een
groot aantal antieke schrijvers de analogie
met de geneeskunst zoekt om het terrein
van het psychische een eigen plaats te ge-
ven. Daarna geef ik kort aan dat het woord
en het gesprek in de 5de en 4de eeuw een
grote rol spelen, om vervolgens aan de
hand van drie metaforen een schets van de
gesprekskunst van Socrates te geven. Tot
slot zal ik de socratische gesprekskunst in
een aantal kenmerken samenvatten.

Socrates en het therapeutische
gesprek

Jacques Graste
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Het gebruik van de analogie met de
geneeskunst
Als we afgaan op de in antieke teksten
voorkomende frequentie van de verge-
lijking tussen de geneeskunst van het
lichaam en de geneeskunst van de ziel,
zouden we er bijna van overtuigd raken
dat er in de Oudheid zoiets als een heuse
psychotherapie heeft bestaan. Toch is dit
zeer de vraag. We kunnen constateren dat
er door verschillende Griekse denkers en
schrijvers een terrein werd vrijgemaakt
voor het psychische. Aristoteles noemt het
gebied van het persoonlijk functioneren
‘ethiek’, waarmee hij bedoelt: het doen en
laten van mensen, anders gezegd: de kunst
om goed te leven. 

Verschillende Griekse schrijvers gebrui-
ken de vergelijking met de geneeskunst
om dit terrein van het persoonlijk functio-
neren een eigen plaats te geven. Waarom
wordt deze medische analogie gezocht?
Het is niet omdat de geneeskunde in hoger
aanzien stond dan de filosofie. De genees-
kunst werd in de eerste plaats als een
ambacht beschouwd, terwijl de filosofie, en
in het bijzonder de zorg voor de ziel, be-
schouwd werd als het belangrijkste dat je
in een leven kunt beoefenen; dus waarom
gebruiken zoveel schrijvers de analogie
met de geneeskunst?

Het lijkt mij mogelijk om een vijftal rede-
nen te geven voor het gebruik van de me-
dische analogie. In de eerste plaats kan zo
een eigen, apart vakgebied van de ziel af-
gebakend worden naast de reeds bestaan-
de geneeskunst voor het lichaam. Zo zegt
Aristoteles in de Protrepticus (34):

Als de ziel beter is dan het lichaam (...) en als er
voor het lichaam vaardigheden en praktische
inzichten bestaan, namelijk de geneeskunde en
de lichamelijke opvoeding (...), dan is het dui-
delijk dat er ook voor de ziel en de beste eigen-
schappen van de ziel een vorm van zorg en een
vaardigheid bestaan, en ook dat wij in staat zijn
die te leren.

De wereld van de ziel en de geest heeft als
kenmerk dat zij niet zichtbaar en hoorbaar
is; zij vertoont zich niet aan ons, maar heeft
de taal of andere expressies nodig om zich
te manifesteren. In haar studie The Life of
the Mind zegt Hannah Arendt hierover:

Analogieën en metaforen zijn de draden waar-
mee de geest zich aan de wereld vasthoudt (...)
en als zodanig waarborgen zij de eenheid van
de menselijke ervaring.

De metafoor van de geneeskunst verbindt
in dit geval de tastbaarheid van het li-
chaam met de moeilijk grijpbare wereld
van de ziel. Het gebruik van de medische
analogie impliceert verder een zekere ver-
ontwaardiging: als het lichaam een aparte
wetenschap en kunde heeft, dan moet de
ziel er ook over kunnen beschikken.

In de tweede plaats wordt door het ge-
bruik van de medische analogie aangege-
ven dat het woord als een geneesmiddel
(pharmakon) op de ziel inwerkt. Zo verge-
lijkt Gorgias in zijn redevoering Helena (14)
de macht van het woord ten opzichte van
de ziel met de werking van een genees-
middel ten opzichte van het lichaam. En
verder zegt hij:

Want zoals bepaalde middelen bepaalde sap-
pen uit het lichaam drijven en sommige een
eind aan een ziekte maken (...), zo is het ook
met woorden: sommige brengen verdriet, an-
dere genoegen, andere jagen angst aan, weer
andere doen hun toehoorders moed vatten of
bedwelmen en betoveren hun ziel met een kwa-
lijk soort overreding.

Een derde reden om een vergelijking met
de geneeskunde te zoeken is het feit dat
het bij ethiek om een praktische weten-
schap gaat. Een wetenschap waarin welis-
waar algemene kennis belangrijk is, maar
waarin het uiteindelijk om de toepassing in
de praktijk gaat. Praxis en praktikè worden
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in dit verband gebruikt om het gebied van
het menselijk doen en laten aan te geven.
Het menselijk doen en laten is altijd indivi-
dueel en bijzonder, algemene regels heb-
ben slechts een beperkte geldigheid. Elke
situatie moet opnieuw beoordeeld worden.
Deze beoordeling kan slechts door de actor
in kwestie gedaan worden. Aristoteles zegt
hierover:

De handelende personen moeten zelf oordelen
naar de juiste omstandigheden, zoals dat ook in
de geneeskunst en de stuurmanskunst gebeurt.
(Ethica Nicomachea 1104a8–11)

En, om nog een andere uitspraak van
Aristoteles aan te halen:

Het is gemakkelijk kennis te bezitten over ho-
ning, wijn en nieskruid, het uitbranden van
wonden en opereren, maar te weten op welke
manier, op wie en wanneer men deze zaken
moet toepassen om gezondheid te bewerkstel-
ligen, is een even grote prestatie als het dokter
zijn. (Ethica Nicomachea 1137a14–18)

Het komt erop aan het juiste moment te
kennen, de juiste omstandigheden en de
juiste wijze te weten waarop een besluit,
ingreep of daad genomen of gesteld moet
worden. Bij de geneeskunst lijkt dit voor
de hand te liggen, maar op het terrein van
het persoonlijk functioneren is dit veel
minder evident.

In de geneeskunst, stuurmanskunst en 
de ethiek komt het erop aan – en dat is de
vierde reden – dat één persoon het juiste
moment en de juiste wijze moet treffen. 
De geneeskunst en de ethiek worden door
Aristoteles als een stochastische kunst
(Grieks stochazomai = gissen, mikken) be-
schouwd: de kunst om het juiste moment
te treffen. Om opnieuw Aristoteles aan het
woord te laten:

Want alleen de arts weet, wanneer er gesneden
moet worden, alleen de stuurman, wanneer er
gevaren moet worden. Zo weet in elk vak de
vakman het juiste ogenblik. 
(Magna Moralia 1183a8–12)

De vijfde reden voor het gebruik van de
medische analogie is de mogelijkheid daar-
mee het doel van de ethiek aan te geven.
Het gaat er nu niet om deze doelen weer te
geven, alswel te laten zien dat de medische
analogie gezocht wordt om dit doel scherp
te krijgen. Zo schijnt Epicurus gezegd te
hebben:

Leeg is het woord van de filosoof door wie geen
menselijk handelen therapeutisch wordt behan-
deld. Want zoals het gebruik van de genees-
kunde geen zin heeft, als ze niet de ziekten van
het lichaam wegneemt, zo heeft de filosofie
geen zin als ze niet het lijden van de ziel uit-
drijft. (Epicurus, frg. 221 Usener)

Het menselijke handelen moet in de ogen
van Epicurus door een filosoof behandeld
worden door gebruik te maken van het
woord, logos, met als doel het lijden van de
ziel te genezen. In deze uitspraak wordt
aan ‘het woord’ een belangrijke rol toebe-
deeld. Daarover nu enige opmerkingen.

De invloed van het woord
Spreken heeft een persoonlijk karakter.
Spreken is ook altijd spreken ten overstaan
van een ander. Door te spreken kunnen we
elkaar verstaan, kunnen we samenleven,
zoals Aristoteles in zijn Politica benadrukt
(Politica 1254a14–18). Over de sociale kant
van het spreken is ook in de Ethica Nicoma-
chea een uitspraak te vinden: ‘Vele vriend-
schappen worden verbroken, wanneer
gesprekken ontbreken’ (Ethica Nicomachea
1157b14–15). Het spreken is dus niet alleen
de manifestatie van het denken, maar het
vervult ook een sociaal-politieke functie.
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Wat het persoonlijke karakter van het
spreken betreft: door middel van het
woord kun je tot iemands innerlijk door-
dringen, een ontdekking die de Griekse
sofisten goed benut hebben. Door te spre-
ken kun je echter ook zeggen wat je op je
hart hebt. De Griekse retorica benadrukt
vooral het spreken als de manier om de
ziel, de emoties, de pathè, van iemand te
beïnvloeden. Zo wordt de retorica in
Plato’s Phaedrus (261ab) een psychagogia ge-
noemd, de kunst die de ziel door middel
van woorden leidt. Het spreken wordt
– tenminste in de Griekse tijd – veel min-
der gewaardeerd als een manier om de
eigen zielenroerselen te onthullen. Als er
iets onthuld moet worden, zoals we zullen
zien bij Socrates, zijn het gedachten en
denkbeelden (doxai). 

De bloei van het spreken in de Griekse
tijd is af te lezen aan de opkomst van de
retorica. De retorica richt zich op het beïn-
vloeden van mensen om hen te overtuigen
van een bepaald standpunt of mening
(Plato, Gorgias 453a). In die zin is er geen
sprake van een dialoog. De toehoorder
hoeft niets terug te zeggen; hij hoeft zich
slechts te laten overtuigen. De retorica is
de kunst van het spreken in het openbaar
voor een menigte, volksvergadering, recht-
bank of raad (vergelijk Plato, Gorgias 452e;
459a; Phaedrus 261ab; Aristoteles’ Retorica,
passim).

Volgens de Socrates van Plato is de reto-
rica teveel een techniek – hij vergelijkt de
retorica met de kookkunst – en bekommert
zij zich te weinig om het doel waarvoor de
techniek gebruikt wordt. Plato laat Socra-
tes hierover het volgende zeggen:

De retorica kan er immers helemaal geen reken-
schap van geven aan welke patiënt ze een
behandeling toedient, noch welke de aard is
van de toegediende behandeling. 
(Gorgias 465a)

Over het algemeen zouden we kunnen
zeggen dat bij de retorica wel de techniek
van het spreken te vinden is, maar dat in
deze redekunst geen sprake is van een per-
soonlijke dialoog, waarin beide gespreks-
partners een actieve inbreng hebben.

Socrates in gesprek
Voordat we nagaan hoe het gesprek bij
Socrates verloopt, moeten we eerst weten
met wie we van doen hebben. Wie is
Socrates, of moeten we zeggen, aan welke
Socrates houden we ons? Onvermijdelijk
raken we hiermee in een – wat P. Meijer
noemde – ‘Socratisch schimmenspel’. Er
bestaat een Socrates van Plato, een Socrates
van Aristophanes en een Socrates van
Xenophon. De kwestie welke schrijver het
meest authentieke beeld van Socrates
weergeeft, laten wij verder buiten beschou-
wing. Wij sluiten ons aan bij de mening
van Vlastos die betoogd heeft dat in de
vroege dialogen van Plato het meest waar-
heidsgetrouwe beeld van Socrates naar
voren komt. Naarmate Plato ouder wordt,
lijkt hij steeds meer zijn eigen ideeën in de
mond van zijn oude leermeester Socrates
te leggen. Dit betekent dat we een onder-
scheid moeten maken tussen het beeld van
Socrates, zoals hij ongeveer geweest is, en
de Socrates, die vooral in de latere dialo-
gen van Plato naar voren komt. 

Socrates verenigde in zich twee schijn-
baar tegenstrijdige hartstochten: die voor
het denken en voor het doen. Socrates is
een burger, die gewoon, zoals dat toen be-
taamde, zijn burgerplichten vervulde. Hij
is lid van de Raad van Athene geweest en
heeft een aantal keren meegevochten in
verschillende oorlogen (Apologie 28e; 32a;
Symposium 221ab; Laches 181b). Socrates is
geen beroepsfilosoof en hij zet zich na-
drukkelijk af tegen lieden die geld voor
hun diensten vragen. In de Apologie (32e)
zegt hij:
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Ik stel mijzelf zonder onderscheid aan rijk en
arm beschikbaar voor het stellen van vragen en,
als iemand dat wil, voor het vernemen van wat
ik als antwoord te zeggen heb.

Hoe krijgen we nu een goed beeld van wat
er in een socratisch gesprek gebeurt? In
een aantal dialogen laat Plato Socrates een
metafoor gebruiken om duidelijk te maken
wat zijn methode inhoudt. In een derge-
lijke metafoor wordt enerzijds uitgedrukt
wat de hulpvrager in zijn gesprek met
Socrates ervaart, anderzijds wordt uitge-
drukt welke rol Socrates als hulpverlener
inneemt. Drie beelden lijken van belang.
Allereerst het beeld van de toetssteen
(basanos), een metafoor die in Plato’s dia-
loog Gorgias wordt gebruikt; vervolgens
het beeld van de verloskundige uit Plato’s
Theaetetus en tot slot dat van de horzel in
de Apologie.

1. Socrates als toetssteen
Wanneer Callicles en Socrates het oneens
zijn over de vraag welke levenswijze de
beste is, die van de man van de daad of de
man van de filosofie, stelt Socrates voor
om als het ware gebruik te maken van een
toetssteen, een basanos, letterlijk een zwarte
steen die in Griekenland werd gebruikt om
de zuiverheid van goud vast te stellen (op
grond van de streep die op de steen achter-
blijft als deze door het goud wordt ge-
raakt). Wanneer iemand wil uitmaken of
een persoon al dan niet goed leeft, kan hij
voor die persoon de rol van een toetssteen
op zich nemen, zegt Socrates. 

Hij hoeft slechts zijn ziel tegen hem aan te strij-
ken om te weten te komen of die een goede ver-
zorging heeft genoten. (Gorgias 486d) 

Wie voor een ander een dergelijk rol op
zich wenst te nemen, moet – volgens

Socrates – tenminste aan drie eigenschap-
pen voldoen: hij of zij moet beschikken
over kennis en kunde (epistèmè), genegen-
heid (eunoia) en hij moet vrijmoedig dur-
ven spreken (parrhèsia) (Gorgias 487a). 

Van deze drie eigenschappen komt in het
gesprek parrhèsia het meest naar voren. Het
komt erop aan iemand de waarheid te zeg-
gen over hoe hij leeft en over welke ethi-
sche kwaliteiten hij zou moeten beschikken
(Gorgias 488a). Iemand die dit niet durft, zo
zegt Socrates, zal uit schaamte om een af-
wijkende mening te hebben zelfs bereid
zijn zichzelf tegen te spreken. Bij het toet-
sen gaat het om onderzoek naar de over-
eenkomst tussen iemands woorden (logos)
en zijn levenswijze (bios).

2. Socrates als verloskundige
Theaetetus schetst in de gelijknamige dia-
loog van Plato het volgende probleem: hij
weet zelf geen antwoord op de vraag wat
kennis is, maar vindt dat anderen hier ook
geen goed antwoord op kunnen geven.
Toch kan hij zijn dilemma niet loslaten.
Wat moet hij doen? Volgens Socrates is
Theaetetus zwanger van een gedachte en
heeft hij dus een vroedvrouw nodig om
van zijn gedachten te bevallen. Maar
iemand die deze rol op zich neemt moet
zelf niet meer vol van gedachten zijn, 
zoals ook een vroedvrouw in de regel zelf
geen kinderen meer kan krijgen. Weet je
wel, zegt Socrates, dat ik in feite het vak
van vroedvrouw uitoefen, met dit verschil
dat ik niet het lichaam onderzoek, maar 
de geest? Het belangrijkste in dit vak is,
legt hij aan Theaetetus uit, ‘dat je in staat
bent op alle mogelijke manieren te onder-
zoeken of het denken van een jonge man
schijn en leugen baart of levensvatbare,
ware gedachten’ (150c). Bij dit onderzoek
hoort de gave om te kunnen zien of
iemand echt zwanger is of slechts schijn-
zwanger. Verder moet men een zwangere
vrouw kunnen begeleiden tot het moment
van de bevalling. Degene die zwanger is
kan te vroeg afhaken, adviezen in de 
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wind slaan en een miskraam krijgen. 
Maar ook kunnen de weeën niet goed op
gang komen. Soms zijn mensen er nog 
niet aan toe om zwanger te worden en
moeten zij verwezen worden ‘naar 
iemand aan wiens lessen zij iets zouden
hebben. Zo heb ik nogal wat mensen aan
Prodicus uitgehuwelijkt en aan meer van
die indrukwekkende geleerden’, zegt
Socrates schertsend (151b). Al deze aspec-
ten behoren tot de verloskunst. Socrates’
methode is dus te beschouwen als de 
kunst iemand te onderzoeken op zijn
gedachten en hem alleen van de levens-
vatbare gedachten te verlossen. 

3. Socrates als horzel
Op zeventigjare leeftijd werd Socrates aan-
geklaagd, omdat hij:

de wet overtreedt door een negatieve invloed
uit te oefenen op de jongeren, door de goden
die de stad erkent, niet te erkennen, maar wel
nieuwe goddelijke machten. (Apologie 24bc)

In de verdediging tegen deze aanklacht
laat Socrates horen wat zijn bedoeling en
zijn betekenis voor de stad zijn. Zolang hij
adem heeft, zegt Socrates, zal hij niet stop-
pen met filosoferen en zijn medeburger 
de vraag blijven stellen of hij 

zich niet schaamt aan materiële dingen wel aan-
dacht te besteden, om er zoveel mogelijk van te
krijgen, en aan reputatie en status, terwijl u aan
inzicht en waarheid en aan uw ziel, om die zo
goed mogelijk te ontwikkelen, geen aandacht
besteedt en u daar niet om bekommert?
(Apologie 30ab)

De kern van zijn boodschap – voorzover er
bij Socrates sprake is van een boodschap –
is dus dat een mens meer zorg moet heb-
ben voor de kwaliteit van zijn ziel dan
voor zijn lichaam, geld, status of eer.

Socrates wil de mensen een spiegel voor-
houden met vragen als: wat ben je aan het
doen, waar ben je mee bezig, wat is het
belangrijkste in je leven? Tegen zijn aan-
klagers zegt hij zelfbewust:

Als jullie mij doden,zullen jullie niet gemakke-
lijk iemand anders vinden met deze kwaliteiten,
iemand die zonder meer, al klinkt het heel bela-
chelijk, door de god op de stad is neergezet als
op een paard dat wel groot en van edel ras is,
maar door zijn omvang aan de trage kant zodat
het wakker gehouden moet worden door een
soort horzel. Zo heeft god mij dus naar mijn
idee op de stad neergezet als iemand om u
wakker te houden en op u in te praten en ieder
apart verwijten te maken en de hele dag onop-
houdelijk overal neer te strijken. (Apologie 30c)

Socrates beschijft zichzelf hier als een las-
tige horzel, een criticus die zijn medebur-
gers wakker wil schudden en wakker wil
houden. Niet omdat zij de verkeerde ideo-
logie zouden aanhangen, of het verkeerde
politieke systeem gebruiken, maar omdat
zij te weinig aandacht besteden aan de
kwaliteit van hun ziel. Socrates beweert
niet dat hij weet hoe de ziel moet zijn – in
dat geval zou hij een eigen leer verkondi-
gen – maar dat men zorg moet hebben
voor zijn ziel. Socrates stelt de gevestigde
Atheense waarden, bezit en roem, ter dis-
cussie en maakt de Atheense burgers onze-
ker: je weet nooit wat Socrates zelf denkt.
Dat zal zowel fascinerend zijn geweest als
bedreigend voor de Atheense bevolking.

Tot het eind van zijn verdediging blijft hij
volhouden dat het grootste goed voor hem
is:

elke dag gesprekken te houden over morele
kwaliteit en over die andere zaken waarover
jullie mij horen praten en in verband waarmee
ik mijzelf en anderen onderzoek, en dat het
leven zonder onderzoek voor een mens niet
leefbaar is. (Apologie 37e).
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Maar hij wordt uiteindelijk door de recht-
bank niet geloofd en ter dood veroordeeld.

Conclusie
Aan de hand van drie metaforen, de meta-
foor van de toetssteen, de verloskunst en
de horzel, heb ik een indruk gegeven van
wat we de gesprekskunst van Socrates
zouden kunnen noemen. We kunnen, denk
ik, spreken van een therapeutisch gesprek,
een gesprek namelijk tussen twee personen
waarbij de ene persoon de ander helpt zijn
levenswijze te verduidelijken en te verbe-
teren. Specifieke kenmerken van Socrates’
therapeutische gesprek zijn:
– de hulpvrager is onzeker of wordt in
onzekerheid gebracht;
– de belangrijkste methode van de hulp-
verlener is het stellen van vragen met als
doel dat de hulpvrager een eenmaal inge-
nomen standpunt los laat en zich door
andere zienswijzen laat overtuigen;
– de hulpvrager wordt gevraagd om
rekenschap te geven van zijn wijze van
leven;
– het komt erop aan dat de hulpvrager zelf
leert waarheid in zichzelf te ontdekken;
– de hulpverlener is niet een deskundige
die over kennis beschikt, maar een onder-
zoeker die zelf ook zoekende is;
– de hulpverlener stelt vanzelfsprekend
geachte maatschappelijke waarden als
geld, status en prestige ter discussie en
pleit voor de zorg van de ziel en optimaal
persoonlijk functioneren. 

Rond de figuur van Socrates blijven
genoeg vragen over. Hoe transcendentaal
zijn Socrates’ ideeën over de ziel? In hoe-
verre komen deze ideeën voor rekening
van Plato? Hoe staat Socrates tegenover de
emoties? Hoe rationeel is Socrates en wat
betekenen het denken en inzicht voor
hem? Ik heb hier slechts de vraag naar het
therapeutische gesprek willen beantwoor-
den en laat de overige vragen heel socra-
tisch, onbeantwoord.
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Antieke fysiologie of ziekteleer
Alvorens de opvattingen van de Griekse
geneeskunde omtrent het verouderen en
haar therapeutische bemoeienissen inzake
de kwalen van de oude dag, inclusief
dementie, in kaart te brengen, moet eerst
het referentiekader in herinnering worden
gebracht waarvan de meeste antieke artsen
zich hebben bediend. Volgens de antieke
fysiologie of ziekteleer werd de gesteld-
heid van het lichaam onderscheiden in de
toestand van gezondheid, die in overeen-
stemming blijft met de natuur, en in de
toestand van ziekte, die als in tegenstelling
met de natuur werd gezien. De toestand
van gezondheid werd door de Pythago-
reeër Alkmaiôn1, beschreven als de condi-
tie die voortvloeit uit de aanwezigheid van
een gelijkmatige medezeggenschap (isono-
mia) van de diverse verstoffelijkte grond-
kwaliteiten: het vochtige en het droge, het
warme en het koude. Dit zijn de primae
qualitates die later, via verschillende combi-
naties, aanleiding hebben gegeven tot de
vier oerelementen: de aarde en de lucht,
het water en het vuur. Het evenwicht, res-
pectievelijk onevenwicht, tussen de grond-
kwaliteiten werd door Alkmaiôn verant-
woordelijk gesteld voor het tot stand
komen van de toestand van gezondheid en
ziekte. 

Lichaamssappen
Andere auteurs, die tot de Hippokratische
traditie behoorden, voerden de toestand
van gezondheid terug op een juiste ver-
menging of evenwichtige afstemming op
elkaar (harmonia) van de lichaamssappen :

het bloed (haima), het slijm (flegma), de gele
gal (xanthê cholê) en de zwarte gal (melaina
cholê). Aan deze humoren – die als reële
substanties werden beschouwd en abstrac-
te kwaliteiten – werden eigenschappen
toegemeten, die met de primae qualitates
corresponderen. Aan het bloed, dat uit het
hart komt, werden de eigenschappen
warm en vochtig toegekend. De zwarte
gal, die uit de milt afkomstig is, was koud
en droog. De gele gal, die uit de lever
afvloeit, was droog en warm, en het
flegma, dat in de hersenen geproduceerd
wordt, was koud en vochtig. De sappen
werden door de ‘humoraalpathologen’
tevens in verband gebracht met de elemen-
ten uit de antieke kosmologie. De lucht
correspondeerde met het bloed (en had
dezelfde eigenschappen), de aarde harmo-
nieerde met de zwarte gal, het vuur met de
gele gal en het water met het flegma of
slijm. Het bleef in de opvattingen van die
tijd mogelijk dat een van de sappen over-
heerste, zonder dat het geheel hierbij scha-
de leed en de toestand van gezondheid
werd opgeheven. Deze vermenging, waar-
bij een van de humoren prevaleerde, gaf
op een psychosomatisch niveau aanleiding
tot het ontstaan van de vier temperamen-
ten. Er werd aangenomen dat deze tempe-
ramenta (‘mengsels’), die de specifieke
manier uitdrukken waarop een individu
overeenkomstig zijn innerlijke gesteldheid
op de buitenwereld reageert, zich op een
van mens tot mens verschillende wijze
kunnen laten gelden. De vier tempera-
ments-typen (het sanguinische, choleri-
sche, melancholische en flegmatische tem-

Antieke auteurs over dementie en
andere kwalen van de oude dag

J. Godderis



perament) werden bovendien niet alleen
als Konstitutionstypen gezien, maar ook als
Dispositionstypen, dit wil zeggen als vat-
baarheidstypen voor bepaalde ziekten,
onder meer bepaalde koortstypes, die ove-
rigens aan een volkomen verkeerde men-
ging der humoren werden toegeschreven
(tabel 1).

De verstoring van het evenwicht tussen
de met deze humoren samenhangende
kwaliteiten (warm, koud, vochtig, droog)
diende volgens het contraria contrariis-prin-
cipe te worden bijgestuurd: het koude
moest door een verwarmende behandeling
worden tegengewerkt, het vochtige door
een therapie die een verdrogende werking
had, enzovoort (infra). Deze verstoring van
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het evenwicht tussen de kwaliteiten en
humoren kon in de opvatting van de art-
sen uit die tijd op diverse wijzen tot stand
komen. Zij was afhankelijk van de leefge-
woonte, waaronder onder meer de voe-
ding ressorteerde en van de klimatologi-
sche omstandigheden van het ogenblik.
Ook de seizoenen werden met de humoren
in verband gebracht. De schikking van de
verhouding tussen de eigenschappen en
sappen stond verder onder de invloed van
het geslacht van de betrokkene en van zijn
leeftijd. In de oudheid werd, ook voor wat
de levensfasen betreft, de typische vierde-
ling aangehouden. Men onderscheidde
vier levenstijdperken: de kindertijd, de
jeugd, de rijpe leeftijd en de oude dag, die

Tabel 1: Vierledig gearticuleerd humoraal schema bij Galenus.

bloed gele gal zwarte gal flegma

kleur en smaak rood + zoet geel + bitter zwart + scherp wit + zout
(zuur)

orgaan lever / hart lever / galblaas milt maag / hersenen

kwaliteiten W + V W + D K + D K + V

elementen lucht vuur aarde water

afvloeiplaats neusgaten oren ogen mond
in het lichaam

temperament sanguinistisch cholerisch melancholisch flegmatisch

koortstype sunochos tritaios tetartaios amphêmerinos

leeftijd kind jeugd volwassene oudere

jaargetijde lente zomer herft winter
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aan de indeling van de vier grondkwalitei-
ten, oerelementen, humoren, temperamen-
ten en seizoenen werden gecorreleerd. Een
kind was als de lente, warm en vochtig; de
jeugd als de zomer, warm en droog; de
volwassenheid als de herfst, koud en voch-
tig (maar soms ook droog en koud !); de
ouderdom tenslotte was als de winter,
koud en droog (maar werd volgens ande-
ren als koud en vochtig beschouwd).

De ouderdom
Er bestond bij de Griekse artsen uit de
‘school’ van Hippocrates (459–circa
350 v.Chr.) met betrekking tot de ouder-
dom een meningsverschil. Men twijfelde
eraan of hij als droog en koud moest wor-
den gezien (corresponderend met een toe-
vloed aan zwarte gal), of als koud en voch-
tig, wat in deze opvatting van zaken met
een rijkelijk toestromen van flegma over-
eenstemde (tabel 2). Met uitzondering van
twee Hippocratische auteurs – de auteur
van het traktaat De victu en die van De na-
tura hominis – beschouwden nagenoeg alle
artsen, biologen, filosofen en zelfs dichters
uit de archaïsche en klassieke tijd, de ou-
der wordende mens als ‘koud’ en ‘droog’.
In het Hippocratisch traktaat De mulierum
affectibus leest men bijvoorbeeld dat oude

vrouwen droger zijn dan jonge vrouwen,
minder bloed hebben, en dat hun baar-
moeder tengevolge van uitputting droog is
geworden.2 De auteur van De natura mulie-
bri stipuleert van zijn kant ‘dat bejaarde
vrouwen droger en bloed-arm zijn’.3 Niet-
temin houden twee auteurs uit de Hippo-
cratische verzameling, met name de auteur
van De natura hominis en vooral die van De
victu, er een andere opvatting op na. Zij
stellen ‘dat de ouderen koud en vochtig
zijn, omdat het vuur zich terugtrekt en het
waterige element toestroomt; dat wil zeg-
gen verwijdering van het droge en bezet-
ting door het vochtige’.4

Het belangrijkste fysiopathologisch me-
chanisme van de veroudering komt neer
op een progressief verlies van de ingebo-
ren warmte (Latijn: calor innatus). Hierom-
trent bestaat een consensus. Lichamen in
volle wasdom, zo leest men in de Hippo-
cratische Aphorismi, hebben een maximum
aan calor innatus. Ze hebben dan ook een
grote toevoer van voedsel nodig; anders
verzwakken zij gemakkelijk of kwijnen
weg. Bij ouderen is veel minder van deze
ingeboren warmte aanwezig. Om die re-
den hebben ze ook minder brandstof no-
dig. Een teveel hiervan zou immers de ver-
zwakte vlam uitdoven.5 Het wekt dan ook

Tabel 2: Correlatie kwaliteiten, elementen, humoren, temperamenten, seizoenen, leeftijden.

kwaliteiten element lichaamssap temperament seizoen leeftijd

vochtig en warm lucht bloed sanguinisch lente kind

warm en droog vuur gele gal cholerisch zomer jeugd

koud en vochtig water flegma flegmatisch herfst volwassenheid

droog en koud aarde zwarte gal melancholisch winter ouderdom
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geen verwondering dat koortsen bij deze
lieden minder hevig zijn dan bij jongeren
het geval is (zoals onder meer in De morbis
I ten aanzien van de koortsen bij pleuritis
en pneumonie wordt benadrukt);6 hun
lichamen zijn immers afgekoeld. Het is
duidelijk, de brandstof dient hier als voed-
sel te worden begrepen. Ouderen hebben
hiervan minder nodig en verdragen, zoals
elders in de Aphorismi vermeld wordt,
klaarblijkelijk ook het vasten zeer goed.7

Zij verdragen het veel beter dan jongeren,
die van hun kant over de grootste hoeveel-
heid ingeboren warmte beschikken. 

Dat het kind als warm en de bejaarde als
koud werd beschouwd, mag ons niet ver-
wonderen. Het strookte met de ervaring
dat een levend wezen warm en een lijk
koud aanvoelt, iets wat men ook bij
Aristoteles (384–322 v.Chr.) terugvindt. Hij
stelde dat ‘de ouderdom zoals de dood is,
... koud’.8 De ouderdom werd door hem
niet alleen als een ‘natuurlijke aandoening’
gezien,9 maar ook als ‘aarde-achtig’. Dit
impliceert dat de ouder wordende mens
– conform met wat de meerderheid der
Hippokratische auteurs hieromtrent voor-
houdt – een tekort aan warmte en vochtig-
heid vertoont. Daarbij is hij vooral uit
hoofde van het laatste minder aangepast
aan het leven: ‘Het vochtige is meer aange-
past aan het leven dan het droge’, zo
schrijft Aristoteles in De generatione anima-
lium.10

Koud
Omdat de oudere een tekort aan warmte
heeft, is zijn organisme niet langer in staat
een voldoende koking van de bloedvloei-
stof tot stand te laten komen, waardoor hij
als het ware vanzelfsprekend ook minder
sperma produceert.11 Om dezelfde reden
zijn ouderen gierig, kwaadaardig, wan-
trouwig, egoïstisch, laf, schaamteloos,
laaghartig, zonder hoop, gericht op het
nuttige, harteloos en eenzelvig;12 ze zijn
koud. Al deze opgesomde negatieve kwali-
teiten staan in contrast met de goedaardig-

heid en het vertrouwen van de jeugd, met
haar altruïsme, haar moed, schroomvallig-
heid, grootmoedigheid, hoopvolheid,
gerichtheid op het schone, geneigdheid tot
medelijden en gesteldzijn op vrienden. Ze
kunnen als het gevolg van de zich in hun
lichaam voltrekkende afkoeling worden
beschouwd.13 Ook de auteur van de
Problêmata, vermoedelijk Theophrastus,
verklaart nadrukkelijk dat ‘de ouderen
koud zijn; dat de ouderdom een afkoeling
is’.14 Aristoteles beschouwt de ouderdom
verder als een trage uittering, die met zich
meebrengt dat de warmte van het individu
niet langer bij machte is om het voedsel dat
hij tot zich neemt, te verteren. Hij sluit hier
in sterke mate aan op de Hippocratische
gedachtengang omtrent de ontwikkeling
en groei van het organisme, de veroude-
ring en het intreden van de dood. Het ein-
de van het leven komt ook voor Aristoteles
neer op het uitdoven van de ingeboren
warmte: ‘Datgene wat men de dood noemt
is de uitdoving hiervan’. Bij bejaarde lie-
den blijkt deze laatste fase van het proces
zich soms snel te voltrekken. Bij hen is
slechts weinig nodig om de reeds flakke-
rende vlam uit te doven. En indien zij niet
door een of  andere ziekte of gewelddadige
oorzaak plots geblust wordt, zal ze ten lan-
gen leste spontaan uitdoven.15

Droog
Ook Galenus (129–circa 199 n.Chr.), die te
Rome tijdens de Keizertijd praktiseerde,
sluit zich aan bij de communis opinio inzake
het koude en droge karakter van de ouder-
dom, zoals onder meer te lezen valt in zijn
lange, min of meer weerleggende commen-
taren op het Hippocratisch traktaat De na-
tura hominis. Hierin verwijst hij naar een
van zijn voorafgaande publicaties, met
name naar het traktaat De temperamentis,
waarin hij reeds nadrukkelijk had gezegd
dat het temperament van de ouderen koud
en droog is. Maar hij voegt er aan toe ‘dat
ze een “verworven” vochtigheid bezitten,
uit hoofde van hun slijmerige secreties’.16
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Zij zijn ‘droger’ dan vroeger, voor wat de
vaste delen van het lichaam betreft (zenu-
wen, pezen, slagaders, aders, gebeente,
vliezen en omhulsels van organen), omdat
ze niet meer op dezelfde wijze gevoed
worden (omwille van de te geringe warm-
te). Nochtans blijken hun ogen – uit hoofde
van hun koude constitutie – te tranen en
hun neus gemakkelijk te druipen, terwijl
hun mond vol speeksel zit en zij ook hoes-
ten en slijm spuwen (en zodoende aanto-
nen dat hun longen vol zitten met het
vochtige en koude slijm). Daardoor komen
ze als vochtig over. Niettemin is voor
Galenus de ouderdom de meest droge
levensfase. Zij is tegelijk voor de mens het
meest koude ‘seizoen’. Oudere personen
vatten, zo zegt hij, ook sneller kou, worden
zwart en lijkbleek en worden gemakkelijk
aangetast door koude aandoeningen, be-
roerte, verlammingen, opzwellingen, be-
vingen, epileptische toevallen en verkoud-
heden. Hun bloed (het warme en vochtige
lichaamssap) verdwijnt nagenoeg, waar-
door ook de rode blos op hun huid weg-
trekt. ‘Is de ouderdom wel iets anders dan
de weg die leidt naar de dood?’, zo vraagt
hij zich af. Ook in het vijfde boek van De
sanitate tuenda, dat gedetailleerde geriatri-
sche gevalsbeschrijvingen bevat, naast een
uitvoerige bespreking van de hygiënische
maatregelen die op hogere leeftijd in aan-
merking komen, en in De temperamentis
brengt Galenus de hoge leeftijd met een ex-
cessieve droogte in verband.17 Hij voegt er,
in tegenstelling tot vele van zijn voorgan-
gers, aan toe dat de ouderdom niet als een
ziekelijke aandoening mag worden be-
schouwd: ‘Ziekten zijn immers tegenge-
steld aan de natuur; en ouderen verkeren
nu eenmaal niet in een positie die aan de
natuur tegengesteld is’.18

Ziekten van de oude dag
De afkoeling bij het ouder worden heeft
voor de Hippocratici onder meer als ge-
volg dat de meeste aandoeningen een meer
chronisch verloop hebben. In de regel zijn

zij ook moeilijker te genezen dan bij jon-
gere volwassenen het geval is. Er wordt in
de teksten bij herhaling gesuggereerd dat
het samenvallen van het afkoelingsproces
bij ouderen met het winterse seizoen als
risicovol moet worden beschouwd. De
winter is voor ouderen ‘het meest vijan-
dige seizoen’, zo schrijft de auteur van het
Hippocratisch traktaat De morbo sacro.19 Er
bestaat in de opvatting van de Hippocra-
tische auteurs een verband tussen de con-
stitutie van de mens, zijn leeftijd en het
jaargetijde. Een temperament dat vochtig
is en koud (dat anders gezegd de kwalitei-
ten heeft die volgens de auteur van De
victu aan de hoge leeftijd moeten worden
toegeschreven), is vatbaarder voor ziekten
tijdens de winter dan tijdens een ander sei-
zoen. Met een dergelijke constitutie zijn het
juist de hoogbejaarden en degenen die de
bejaarde leeftijd naderen, die het meest zie-
kelijk zijn.20 De aandoeningen die ouderen
treffen zijn niet alleen moeilijker te behan-
delen, ze kennen gemakkelijker een fataal
verloop. Niettemin blijken ouderen in de
regel minder ziekten te vertonen dan jon-
gere personen, zij het dat de chronische
aandoeningen die hen overvallen alge-
meen samen met hen blijken te sterven.21

Nochtans zal men ook aandoeningen aan-
treffen, die weliswaar met de patiënt
samen opgroeien of samen met hem verou-
deren,22 maar die op hogere leeftijd ver-
dwijnen, door koking, door oplossing of
door verdunning. Of ze vertonen de eigen-
schappen van de bejaarde, met name
traagheid en zwakte, waardoor ze zwakker
zijn en op de oudere patiënt een minder
grote invloed hebben dan bij jongere zie-
ken het geval is.

Dementie
Ook bepaalde leeftijdsgebonden psychi-
sche veranderingen, zoals dementie, wer-
den in de Griekse oudheid herkend en tot
de lasten van de ouderdom gerekend.
Plutarchus (circa 46–circa 120 n.Chr.) legt
in zijn tafelgesprekken de vraag voor:
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‘Waarom worden vrouwen moeilijk dron-
ken, wanneer ze wijn tot zich nemen, en
ouderen daarentegen gemakkelijk?’ Als
verklaring geeft hij : ‘Dat de krasis van de
vrouw vochtig is, met als gevolg dat de
wijn die hierop terecht komt, door verdun-
ning, zijn benevelende kracht verliest en
geen grotere uitwerking heeft dan die van
zuiver water, terwijl het droge lichaam van
de oudere de drank zo gemakkelijk als een
spons opzuigt, met alle gevolgen van
dien’. Maar hij voegt er aan toe dat oude-
ren vanzélf reeds alle symptomen vertonen
die gebruikelijk bij de toestand van ernsti-
ge dronkenschap worden gezien, zoals
‘beverigheid, een lallende en wijdlopige
spraak, een neiging tot korzeligheid, een
minder heldere geest en zelfs een volledige
ontsporing van het denkvermogen’.23

Hoewel de psychische veranderingen, die
de ouderdom kenmerken werden herkend,
wordt hierover in de Oudheid weinig ge-
rapporteerd. Ze worden niettemin, telkens
als ze ter sprake worden gebracht, meestal
aan het koude, anders gezegd, aan het ver-
lies van lichaamswarmte toegeschreven.

Aretaeus uit Kappadocië, die op het
einde van de 1ste eeuw n.Chr. in Rome en
Alexandrië praktiseerde, heeft een traktaat
over de oorzaken, symptomen en behande-
ling van de acute en chronische aandoenin-
gen nagelaten. Hij is wellicht de eerste die
als arts aan de psychische veranderingen
bij ouderen aandacht heeft geschonken.
Met de toestand van ‘waanzin’ (mania), die
vooral jongere lieden treft, kan – volgens
Aretaeus -–het seniele gebrabbel niet wor-
den vergeleken :

Het seniele gebrabbel ... is een begeleidend ver-
schijnsel van de hogere leeftijd. Dit laatste
wordt gekenmerkt door een verlamming van
het gevoels- en waarnemingsvermogen en door
een afstomping of verstarring van het bevat-
tingsvermogen en de denkactiviteit, ten gevolge
van het koude. De mania heeft daarentegen het
warme en het droge als oorzaak; zij gaat
gepaard met stoornissen in het handelen. Het
gebazel dat op hogere leeftijd een aanvang 

neemt, blijft onverminderd voortbestaan, tot het
samen met de patiënt sterft. De mania houdt
daarentegen met tussenpozen op en kan zelfs
volledig wijken, wanneer aan de patiënt doelge-
richte zorgen worden verstrekt.24

Aretaeus stipt niet alleen verschillen qua
leeftijd van de getroffenen en in de ver-
schijningsvorm van de stoornis aan. Hij
legt er ook de nadruk op dat de prognose
van beide toestanden verschillend is.

Galenus over dementie
Na Aretaios beschreef ook Galenus de
diverse ziekten bij ouderen op nagenoeg
dezelfde wijze als de Hippocratische
auteurs.25 Hij geeft hierbij speciale aan-
dacht aan de zintuiglijke stoornissen van
de bejaarde, die belangrijk zijn voor de
wijze waarop een oudere informatie ver-
werkt. De vermindering van het gezichts-
vermogen en de doofheid worden door
hem toegeschreven aan de verzwakking
van het waarnemingsvermogen. Het voor-
komen van glaucoom (glaukôsies) wordt op
rekening gebracht van de overdreven
droogheid van het oog. Hij hanteert overi-
gens de term glaukôsies om de excessieve
uitdroging van verschillende organen bij
het klimmen der jaren aan te duiden.26 Hij
wijdt tegelijk ruime aandacht aan de lang-
zame uittering van het lichaam, die reeds
door Aristoteles werd beschreven en die
door deze laatste in verband werd ge-
bracht met het feit dat de schrale warmte
van het ouder geworden lichaam niet lan-
ger bij machte is om het voedsel te verte-
ren.27 Galenus buigt zich ook over de vraag
waarom sommige lieden sneller veroude-
ren dan andere; hij brengt dit in verband
met een warme en droge constitutie, met
bepaalde leefgewoontes, met ziekte (vooral
koortsende ziekten), met zorgen en de
genoemde uitdroging. De dementia senilis
werd door hem, in zijn commentaren op
de boeken van Hippocrates over de prog-
nose, niet zozeer aan droogte als wel aan
het koude toegeschreven, in casu aan een
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abnormale afkoeling van de hersenen,28

omdat het koude alle functies van de ziel
onderdrukt.29

Een belangrijke bron voor onze kennis
van Galenus’ opvattingen inzake dementie
is zijn traktaat De symptomatum differentiis.
Daarin schenkt hij onder meer aandacht
aan de paraphrosunê (delirium sine febre). Hij
schrijft deze toestand – die onder andere
met hallucinaties, oordeelsstoornissen en
geheugenstoornissen30 gepaard gaat – toe
aan een foutieve of overdreven werkzaam-
heid van het mechanisme volgens hetwelk
zintuiglijke indrukken tot stand komen,
ofwel aan een volledige ontsporing van het
denk- en oordeelsvermogen, ofwel aan een
afdwaling van het herinneringsvermogen.
Hij wijt het tot standkomen van dit syn-
droom aan ‘een uit de toon gaan’ van de
drie belangrijke functies van het sturend
vermogen van de ziel.31 In dit verband
plaatst hij de paraphrosunê tegenover de
toestand van totale verlamming (paralusis)
van deze functies; deze geeft voor wat het
voorstellingsvermogen betreft aanleiding
tot karos (diepe slaap), respectievelijk tot
katalêpsis (de toestand van verstarring), of
(wanneer het denk- en oordeelsvermogen
zélf getroffen is) tot anoia (de toestand
waarbij de betrokkene met een totaal on-
vermogen tot begrijpen presenteert).32

De mentale aftakeling wordt door
Galenus met de term môrôsis aangeduid –
een term die in het Latijn gaat verder leven
als dementia – of met het woord môria (het
Latijnse stultitia). Zij werden beide toege-
schreven aan een gebrekkige of verzwakte
werkzaamheid van het denk- of oordeels-
vermogen33 en aan een aantasting van het
functioneren van het geheugen. Deze ge-
heugenstoornissen konden – in zijn opvat-
ting – bij bepaalde ernstige zieken worden
gezien, maar ook bij diegenen die inmid-
dels van een lichamelijke ziektetoestand
waren hersteld. Dat bleek uit de rapporte-
ringen omtrent de zieken die de grote
pestilentie te Athene hadden overleefd.34

Zij herinnerden zich hoegenaamd niets

meer van datgene wat aan deze epidemie
was voorafgegaan. Niet alleen de herinne-
ring aan de hun meest vertrouwden, maar
ook die betreffende hun eigen persoon
bleek nadien volkomen vervaagd.35

Voor de toestand, waarbij het denk- of
oordeelsvermogen én het geheugen volle-
dig waren uitgevallen, reserveerde Gale-
nus de term anoia (het Latijnse equivalent
is amentia). Hij beschouwde dit syndroom
als de expressie van een complete verlam-
ming van deze beide functies.36 Hij legde er
de nadruk op dat deze ziekelijke toestand
van de geest een enkele keer aan de hoge
ouderdom zonder meer moest worden toe-
geschreven en in dit geval als het resultaat
van een abnormale afkoeling van de herse-
nen moest worden beschouwd.37 Een ande-
re keer schrijft hij hem toe aan schadelijke
invloeden door farmaca (saffraan, papaver
of mirre). Ook schrijft hij hem toe aan een
aantasting van de in die tijd volkomen
gelijkmatig samengesteld gedachte hersen-
substantie door een overvloed aan humo-
ren.38

Het blijft onduidelijk of Galenus een on-
derscheid maakte tussen de aangeboren en
de verworven vormen van mentale aftake-
ling. Zulke begripsverwarring tussen de
imbecillitas of idiotie (dit zijn de aangeboren
vormen) en de amentia of dementia (de ver-
worven vormen) mag ons niet verbazen.
Zij blijft de psychiatrische literatuur teiste-
ren tot in het eerste kwart van de 19de
eeuw. Deze aantasting van het geheugen
heeft Galenus proberen te behandelen.39

Hij behandelde ze met fysiotherapeutische
maatregelen (onder meer met warme over-
gietingen van het hoofd), met dieetmaatre-
gelen of met adviezen inzake de meest
geschikte levenswijze. Hij betreurde als cli-
nicus niettemin, dat in vele gevallen van
geheugenverlies bij ouderen geen noe-
menswaardige lichamelijke symptomen
konden worden teruggevonden.40 Het bleef
voor hem moeilijk een aanwijsbare somati-
sche oorzaak voor het optreden van deze
geheugenstoornissen naar voren te halen. 
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Behandeling van ouderdomsziekten
De Griekse artsen moesten, wilden zij hun
kunst correct uitoefenen, ook met de leef-
tijden van hun patiënten rekening houden:
bij het stellen van de diagnose, het formu-
leren van de prognose en bij het voorschrij-
ven van een dieet of instellen van een the-
rapie.41 Galenus’ De sanitate tuenda handelt
over het deel van de kunst dat geriatrie
genoemd wordt42 en dat als opdracht heeft
de gezondheid van de ouder wordende
patiënt zoveel mogelijk te bewaren.43

Volledig consequent met hun opvattin-
gen inzake de ziekten op hogere leeftijd,
die aan ‘het vochtige en het koude’ werden
toegeschreven, schreven de auteurs van 
De natura hominis, en vooral ook die van 
De victu aan deze patiënten een opwar-
mend en opdrogend dieet voor: ‘Men moet
hun dieet oriënteren in de richting van dat-
gene wat een verwarmende en verdrogen-
de werking heeft’. Tegelijk schrijft men hen
oefeningen voor, die eerder op de buiten-
kant van het lichaam een invloed uitoefe-
nen dan op de binnenzijde ervan. Ook
hard lopen met kleren aan warmt sneller
op en is om die reden nuttig. Ook zal men
vaker zijn toevlucht zoeken tot het voltrek-
ken van de geslachtsdaad. De coïtus heeft
immers een snel opwarmend effect.44

Galenus schrijft aan bejaarden warme
baden met zacht water voor (dus niet met
zoutwater dat opwarmt, maar tegelijk ook
droger maakt, zoals de Hippocratische
auteur van De victu voorhield), en verder
ook wijn en opwarmende voedingsstoffen.
Van de wijn is bekend dat hij de lichaamsde-
len verwarmt. Vooral de witte wijnen (die
stroperig zijn en die bloed vormen en het
lichaam voeden) zijn het meest geschikt. Ze
zijn beter aangepast aan de hogere leeftijd
dan de donkere en wrange soorten die door
de auteur van De victu werden aangeraden,
omdat ze juist opdrogend zijn. De witte wijn
lijkt vooral heilzaam te zijn, wanneer in de
aders van de bejaarde onvoldoende helder
vocht rondgutst en wanneer hij meer voe-
dingsstoffen nodig heeft.45 Inzake dieet geeft

hij als aanbeveling ‘melk uit de borst van een
vrouw’ toe te dienen (die als een der meest
afdoende middelen kan worden gezien
tegen uitdroging)46 en ook honing, een reme-
die die (in zijn visie niet afkoelend is, maar)
goed is voor een koude complexie en uiterst
welkom voor diegenen die gevaar lopen
vroegtijdig te verouderen. Ook goed gedo-
seerde bewegingen en massages worden
door hem aanbevolen, om te vermijden dat
de ingeboren warmte vroegtijdig zou uitdo-
ven.47 Men moet met deze behandelingen
vroeg starten – zo zegt hij – omdat de toe-
stand van uitdroging, als hij eenmaal is
begonnen, niet zo goed kan worden tegenge-
werkt. Het doel van de geriatrie komt er op
neer de aard van het verouderingsproces
aan de patiënten goed uit te leggen. Zij pro-
beert te verhinderen dat hun hartmassa uit-
droogt, zodat die ophoudt met functioneren,
een situatie die als het eindpunt van het
leven moet worden beschouwd.48 Zolang er
een mogelijkheid bestaat de substantie van
het hart en de lever te bevochtigen, lijkt het
zelfs mogelijk de ouderdom enigszins te ver-
lengen. Maar wanneer dit minder goed
mogelijk wordt en deze organen derhalve
droger worden, dan kan het optreden van de
uitdroging alleen worden vertraagd en niet
worden vermeden dat de dood toeslaat.49

Preventie is en blijft een zaak van groot
gewicht. Omdat een warm temperament te
snel verdroogt en dus snel veroudert, moet
de coïtus vanaf een zekere leeftijd (in tegen-
stelling met wat de auteur van De victu aan-
beveelt) volgens Galenus strikt worden ont-
raden.50 Lieden die ouder in jaren worden,
doen er tevens goed aan zich niet te lang aan
de zon bloot te stellen, vermoeidheid en zor-
gen uit de weg te gaan, slapeloosheid te ver-
mijden, alsmede te bruuske bewegingen en
woedeaanvallen, die beide gemakkelijk tot
koorts aanleiding geven.

Conclusie
De artsen uit die tijd kunnen, zoals Plato
(een jonger tijdgenoot van Hippocrates) in
zijn Protagoras schreef, als deskundige art-
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sen van het lichaam worden beschouwd,
in dezelfde zin als de boeren van toen be-
kwaam waren inzake gewassen. Zij heb-
ben heel wat kwalen van de oude dag en
hiervoor voorbeschikkende factoren met
een grote zorgvuldigheid beschreven.
Niettemin behouden hun verklaringsmo-
dellen van de normale en pathologische
ouderdom een speculatief karakter. Aan
bepaalde van de grondkwaliteiten en aan
bepaalde humoren werden door hen ei-
genschappen toegekend, die zij congruent
met de opvattingen van hun tijd en in con-
tinuïteit met de voorgangers veronderstel-
den. Deze eigenschappen werden gewoon-
weg aangenomen. Zij werden niet uit
fysiologische experimenten afgeleid, noch
op betrouwbare wijze uit klinische obser-
vatie gedistilleerd. Ook de meeste ziekten
bij ouderen werden op deductieve wijze
gerangschikt, in overeenstemming met de
overheersende kwaliteitenleer en humo-
rale doctrine.

Vanzelfsprekend was de behandeling van
ouderdomskwalen in die tijd niet veel
zaaks. Sommige patiënten genazen zonder
de medische kunst, anderen stierven in
weerwil van de ingestelde therapie. Daar-
om behandelden deze artsen ongaarne de
hopeloze of moeilijk behandelbare geval-
len, doch bij voorkeur ziekten die spontaan
wegtrekken, en verwaarloosden zij bij de
uitoefening van hun kunst in de regel deze
patiënten, die nochtans de grootste be-
hoefte hadden aan medische hulp.51 Geluk-
kig, zo schreef Celsus, genoten de meeste
personen toen ook zonder geneesmiddelen
een goede gezondheid. De levensgewoon-
ten waren niet bedorven door inactiviteit
of leeggang, noch door genotzucht of over-
daad. Vooral deze elementen hebben, vol-
gens deze Romeinse encyclopedist, eerst in
Griekenland en later ook in Rome, een
nadelige invloed op het lichaam uitgeoe-
fend. Ze hebben in zijn opvatting tot ge-
volg gehad, dat de veelzijdige pogingen
van de geneeskunde, die men vroeger niet
nodig had en die nu nog bij tal van andere

volkeren overbodig is, uiteindelijk toch
weinig lieden tot op de drempel van de
ouderdom hebben gebracht.52
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Inleiding
In het Leidse academiegebouw aan het
Rapenburg aanvaardde Herman Boer-
haave in het jaar 1701 het ambt van hoog-
leraar met een Oratio commendando studio
Hippocratico, een redevoering, bedoeld om
de Hippocratische studie aan te prijzen. De
bedoeling hiervan was ‘de regtaarde voed-
sterlingen der Geneeskonst met de bliksem
van welsprekende geleerdheid tot den zel-
ven [Hippocrates] weder te brengen’.1

Hoe komt het toch, dat de gedeeltelijk
meer dan 2000 jaren oude verzameling van
medische geschriften, die als Corpus Hip-
pocraticum is overgeleverd, ten tijde van
Boerhaave nog als grondslag van alle me-
dische kennis werd beschouwd? Waaraan
ontlenen deze werken ook in onze tijd nog
hun grote waarde? Het antwoord op deze
vragen moeten wij zoeken in de beeldende
en zorgvuldige beschrijving van ziekte-
symptomen en de op grote ervaring berus-
tende voorspelling van het ziekteverloop.

De diagnostische methoden die de Hip-
pocratische arts daarbij ten dienste ston-
den, worden met enkele trefwoorden sa-
mengevat in een drietal notities (Hp. Epid.
1. 23, 2. 668 L; Hp. Epid. 4. 43, 5. 184 L; 
Hp. Epid. 6. 8–10, 5. 344 L), die deel uitma-
ken van het geschrift over de epidemieën
(Epidemiai). De lijst begint met de constate-
ring: ‘Wij vormen ons oordeel met de
ogen, oren, de neus, de hand en door dat-
gene, wat verder tot ons inzicht bijdraagt’
(Hp. Epid. 4. 43, 5. 184 L). Dat kijken, luiste-
ren, ruiken en met de hand aftasten de
grondslag zijn van het lichamelijk onder-
zoek spreekt vanzelf. Een bijzonder waar-

devol kenmerk van de Hippocratische
ziektegeschiedenis is: ‘wat verder tot ons
inzicht bijdraagt’. Hiermee wordt bedoeld
het nauwkeurig observeren en registreren
van de volgorde, waarin de ziektever-
schijnselen optreden. Daarbij wordt ook
aantekening gehouden van acute verande-
ringen ten kwade of van veranderingen,
die wijzen op een naderend omslagpunt
(crisis) als teken van beginnende genezing.
(Hp. Epid. 1. 23, 2. 668 L).

De wijze waarop de genoemde raadge-
vingen voor de diagnostiek werden toege-
past zal ik toelichten aan de hand van een
aantal voorbeelden uit de geschriften
Epidemiai (Epid.), Prognosticon (Progn.), De
morbis (Morb.), De morbis internis (Int.) en
De vetere medicina (VM).

Houding en ligging van de patiënt
Wanneer de arts zijn patiënt aantreft lig-
gend op de rechter- of de linkerzijde, met
licht gebogen handen, nek en benen en
geheel ontspannen lichaam, kan hij een
gunstige afloop van het ziekteproces voor-
spellen. Dit immers is de houding van
gezonde mensen (Hp. Progn. 3, 2. 118 L).
Een hiervan afwijkende houding voorspelt
niet veel goeds. Bijzonder ernstig is de
prognose, wanneer de mond open staat en
de patiënt op zijn rug ligt met gekruiste
benen en sterk opgetrokken knieën. Deze
houding in combinatie met een plankhard
gespannen buik is bekend bij ontsteking
van het buikvlies en is dikwijls het gevolg
van maag- of darmperforatie. In de Oud-
heid was een dergelijke patiënt ten dode
opgeschreven.

De diagnostische middelen van de
arts in de Grieks-Romeinse traditie

F.G. Schlesinger



96

Een ander voorbeeld, waarbij de abnor-
male houding een sombere afloop voor-
spelt is de ziektegeschiedenis van een zee-
kapitein, bij wie het anker de wijsvinger en
het bot van de rechterhand had gekneusd
(Hp. Epid. 7. 36; 5. 404 L). Bij hem ontstond
een ontsteking, koudvuur (gangreen) en
koorts. Een deel van de vinger viel er af.
Op de derde ziektedag was het hele li-
chaam in een kramp achterover gebogen:
opisthotonus. De kaken waren op elkaar
geklemd en de man stierf op de zesde ziek-
tedag. De aard van de verwonding, het
ziekteverloop en de combinatie van opist-
hotonus en kaakklem doen de diagnose
tetanus vermoeden.

De ademhaling
Het Prognosticon vertelt ons, dat een gelijk-
matige, goede ademhaling bij alle ziekten,
die met koorts gepaard gaan, een gunstige
prognose rechtvaardigt (Hp. Progn. 5, 2.
122 L). Hijgen, in combinatie met koorts,
wijst op een ontsteking in de borstholte,
bijvoorbeeld longontsteking (pneumonie)
of longtering (phthisis, longtuberculose).

In een opsomming van de symptomen 
bij longontsteking wordt ademnood ge-
noemd in combinatie met rechtop zittend
happen naar lucht en een benauwde hoest
(Hp. Morb. 2. 58, 7. 90 L). Voor ademnood
en voor kortademigheid bij inspanning ge-
bruikt het Corpus Hippocraticum de term
asthma. (Hp. Morb. 2. 51, 7. 79 L). Deze
term wordt in verband gebracht met long-
tering (Hp. Int. 11, 7. 192 L) en als volgt
toegelicht : ‘Het lijkt de patiënt of er een
steen op zijn borst ligt. Bij de minste in-
spanning gaat hij hijgen en blazen.’

Buikholte, lichaamsvochten en excretie-
producten
Over vorm, ligging en onderlinge verbin-
dingen van de inwendige organen hebben
de auteurs van de Epidemiai, het Prognos-
ticon en de ziektekundige geschriften
(Morb. en Int.) slechts vage voorstellingen.
Ten tijde van het ontstaan van de genoem-

de geschriften was van een anatomische
wetenschap, gebaseerd op systematische
bestudering van geopende menselijke lij-
ken, geen sprake. Religieuze voorschriften,
die getuigen van grote eerbied voor het
dode lichaam en die de lijkbezorging gede-
tailleerd regelden, maakten de ontleding
van menselijke cadavers onmogelijk. Men
was op de bestudering van oorlogsver-
wondingen en van de grote wonden, die
de zwaardvechters elkaar toebrachten,
aangewezen om af en toe een glimp van de
‘verborgen’ anatomie op te vangen. De
waarnemingen betreffende de functie van
de buikorganen en de beoordeling van
urine en feces worden geïnterpreteerd vol-
gens een ziekteleer, die meer op speculatie
dan op exacte anatomische of fysiologische
kennis berust. Twee principes vormen
daarbij het uitgangspunt:
1. De vier lichaamssappen (bloed, slijm,
gele gal, zwarte gal) worden binnen de
lichaamsholte geproduceerd en met de
urine en de feces uitgescheiden. Voor een
goede gezondheid moet er evenwicht zijn
tussen de vier lichaamsvochten: overheer-
sing van één der componenten (monarchia)
maakt het organisme ziek.2

2. Het opgenomen voedsel en de lichaams-
sappen ondergaan in de inwendige orga-
nen een proces van vertering, verbranding
of gaarkoken (pepsis).3 De hiervoor beno-
digde warmte wordt geleverd door de
ingeschapen lichaamswarmte, die in het
hart ontstaat en via de bloedvaten het hele
lichaam bereikt (Hp. Cord. 6, 9. 84 L). Urine
en feces zijn de afvalproducten van dit
proces.

Hoe deze principes in de praktijk worden
toegepast, kunnen enkele voorbeelden ver-
duidelijken.

Wanneer de gele gal de andere lichaams-
sappen gaat overheersen, wordt men mis-
selijk en men gaat braken. In het braaksel
wordt gele gal waargenomen. Indien daar-
bij voldoende gal is geloosd of de galaf-
voer door een purgeermiddel is verbeterd,
zal de balans van de sappen hersteld zijn.
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Pijn en koorts zullen verdwijnen en de pa-
tiënt zal genezen (Hp. VM 19, 1. 616 L).

Overheersen van de zwarte gal uit zich
eveneens door misselijkheid en braken.
Behalve donker gekleurd braaksel wordt
nu ook zwarte ontlasting waargenomen
(Hp. Progn. 12, 2. 139 L). Over genezing
wordt hierbij niet gesproken en de aan-
dacht wordt gevestigd op de uiterst som-
bere prognose. Vermoedelijk beschrijft dit
ziektebeeld het zwart verkleurde bloed,
dat bij maagbloedingen in het braaksel
verschijnt en dat ook in de zwarte feces
wordt teruggevonden.

Kleur en bezinksel van urine 
(Hp. VM. 19, 1. 616 L):
Een heldere, doorschijnende urine, waar-
van in de kamerpot een blank bezinksel
achterblijft, wijst op een goedverlopende
inwendige verbranding. Op grond hiervan
kan een gunstig ziekteverloop worden
voorspeld. Een lichtrode verkleuring van
de urine en een baksteenkleurig bezinksel
worden verklaard uit onvoldoende ‘gaar
worden’ van de urine: het inwendige ver-
brandingsproces verloopt niet naar wens
en koorts en sterk zweten zullen langere
tijd aanhouden. Ook de hedendaagse arts
kent nog het baksteenkleurige bezinksel.
Het verschijnsel berust op het uitkristalli-
seren van urinezuur en uraten in een door
vochtverlies sterk geconcentreerde urine.
Evenals in het Prognosticon wordt dit ook
nu nog als onschuldig beschouwd; het
wettigt uiteindelijk een gunstige prognose.

Heel somber is het Prognosticon over het
lozen van zwarte urine. Volgens de Hippo-
cratische auteur ontstaat de zwarte kleur
door overmatige, verzengende hitte binnen
het lichaam, waarbij de lichaamssappen
zwart worden geblakerd. Een droevig
voorbeeld geeft de ziekte van een zekere
‘Philiskos die bij de stadsmuur woonde’
(Hp. Epid. 1. 13, 2. 682 L). Hij werd ziek en
kreeg hoge koorts, die na een kort interval
op de vierde ziektedag terugkwam en in
de volgende ziektedagen gepaard ging met

het lozen van zwarte urine. Hij had aanval-
len van heftige transpiratie en de milt zwol
op tot een forse welving. Philiskos stierf op
de zesde ziektedag. Het is bekend dat
malaria met haar derdedaagse of vierde-
daagse koortstoppen in de antieke wereld
veel voorkwam. De zwarte urine van
Philiskos kan worden verklaard door aan
te nemen dat deze het gevolg was van een
complicatie van malaria, die als ‘Zwart-
water-koorts’ bekend is.4 De zwart-groene
kleur ontstaat door overmatige uitschei-
ding van bloedkleurstof en galkleurstoffen.

Over kloppen en luisteren
Bekloppen van de thorax en luisteren met
de stethoscoop zijn zo vanzelfsprekende
onderdelen van het lichamelijk onderzoek
geworden, dat wij ons de betrekkelijk
recente geschiedenis van deze onderzoek-
methoden zelden realiseren.

De Oostenrijkse arts Auenbrugger intro-
duceerde het bekloppen van de thorax in
1761 en de Franse clinicus Laënnec be-
schreef de eerste stethoscoop in 1819.5

Over kloppen is in het Corpus Hippocrati-
cum geen aanwijzing te vinden. Voor het
luisteren, met het oor rechtstreeks ge-
plaatst op de thorax, zijn er wél aanwijzin-
gen. Het geruis, dat men kan waarnemen
bij borstvliesontsteking (pleuritis), wordt
vergeleken met het kraken van leer (Hp.
Morb. 2. 59, 7. 92 L). Het pruttelende ge-
ruis, dat men bij longontsteking kan waar-
nemen, wordt beschreven ‘als het koken 
of zieden van azijn’. Wanneer vrij vocht en
lucht gelijktijdig in de borstholte aanwezig
zijn, kan men door heen en weer schudden
van de patiënt een klotsend geruis opwek-
ken (Hp. Morb. 2. 47, 7. 70 L). Deze schud-
manoeuvre staat nog steeds bekend als de
succussio Hippocratis.

Het voelen van de pols
Met behulp van computermethoden werd
recent een concordantie van de Hippocra-
tische geschriften samengesteld.6 Daarin is
het woord polsslag (sphygmos) met 35 cita-
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ten vertegenwoordigd. Bij nadere bestude-
ring valt echter op, dat over de polsslag
slechts in heel algemene termen wordt ge-
sproken en dat van een systematische pols-
leer geen sprake is. Een vrouw die sterft
aan kraamvrouwenkoorts heeft ‘polsslagen
die de hand zacht aanraken, zwak, kwij-
nend, langzaam wegstervend’ (Hp. Mul.
2. 120, 8. 262 L). De gewonde timmerman
Zoilos (Hp. Epid. 4. 23, 5. 164 L) heeft een
‘trage, nauwelijks voelbare polsslag’.

Voor een polsleer, die nauwkeurig het
ritme, de frequentie en de bijzondere eigen-
schappen van elke polsslag beschrijft, moe-
ten wij de werken van Galenus raadplegen.

Galenus en zijn polsleer
Voor zijn uitgebreide werken over de pols-
leer, die in de 2de eeuw n.Chr. zijn ont-
staan, kon Galenus uitgaan van de kennis
betreffende hart en bloedvaten, die aan de
Universiteit van Alexandrië (gesticht circa
300 v. Chr.) was opgebouwd.7.8 Als geeste-
lijke vader van zijn polsleer noemt Galenus
dan ook de Alexandrijnse arts Herophilos.
Van deze Herophilos is bekend, dat hij met
een zelf ontworpen waterklok de polsfre-
quentie van zijn patiënten had gemeten en
van de verkregen gegevens gebruik had
gemaakt voor het controleren van stijgen
of dalen van de koorts. 

Galenus beschouwde een nauwkeurige
beschrijving van de polsslag als de hoek-
steen van alle diagnostiek. Dit komt heel
beeldend tot uiting in zijn beschrijving van
een consult bij de keizer (vermoedelijk
Marcus Aurelius). Hij beschrijft: ‘Wat ben
ik toch een geluksvogel dat ik het meest
verfijnde gevoel bezit voor het waarnemen
van de fijnste nuances van de polsslag
(Gal. 14. 620 K). Vervolgens zet hij uiteen
hoe zijn beheersing van de polsleer de
diagnose en prognose van falende colle-
ga’s omver had kunnen werpen en hoe de
dankbare keizer door zijn juiste behande-
ling voorspoedig was genezen.

De wijze waarop Galenus zijn systema-
tiek van de polsleer kon toepassen, blijkt

uit de ziektegeschiedenis van zijn vriend
en collega Antipater (Gal. 8. 293 K). Anti-
pater had bij zichzelf tijdens een koorts-
aanval een volslagen onregelmatige pols
gevoeld. Ook nadat de koortsperiode
allang voorbij was, bleef de pols onregel-
matig. Galenus zegt hierover: ‘Ik vond een
totale onregelmatigheid van de polsslag,
niet alléén wat de opeenvolging van de
slagen betreft (het ritme), maar ook wat de
amplitude van elke slag apart betreft’ (in
de huidige geneeskunde heet deze onre-
gelmatige pols pulsus irregularis perpetuus
en hij wijst op hartziekte). Galenus ver-
baast zich erover, dat iemand met een zo
onregelmatige polsslag kan blijven leven
en besluit zijn collega regelmatig te contro-
leren. Geleidelijk ontstaan bij de zieke col-
lega frequente aanvallen van benauwdheid
en ongeveer zes maanden na het eerste
consult bericht Galenus: ‘Op een gegeven
dag werd Antipater plotseling erg be-
nauwd, zakte in elkaar en stierf. Zo gaat
het met degenen, die aan een hartziekte
sterven’.

Slotbeschouwing
Men kan zich afvragen of bestudering van
de Hippocratische geschriften in onze tijd
nog enige zin heeft. Wij beschikken im-
mers met geavanceerde technieken als
computergestuurde tomografie (CAT) en
kernspin (MRI) over beeldvormende tech-
nieken die ons in staat stellen als het ware
‘naar binnen te kijken’.

Maar niettemin, staand aan het bed van
zijn zieke medemens begint ook nu nog
een arts het lichamelijk onderzoek, in de-
zelfde volgorde en met dezelfde handelin-
gen als beschreven in het Corpus Hippocra-
ticum. Termen als opisthotonus, orthopnoe
en asthma worden ook nu nog in hun oor-
spronkelijke betekenis gebruikt. Doelge-
richte waarnemingen aan het ziekbed en
een zorgvuldige observatie, het geheel in
dienst van een hoogstaande ethiek, geven
de Hippocratische werken hun blijvende
waarde.
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Het doel van alle geneeskunst formu-
leerde Hippocrates bondig: ‘Probeer te hel-
pen...en waar dit niet kan, breng tenminste
geen schade toe!’ (Hp. Epid. 1. 11, 2. 634 L).
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De dood van Claudius
De Romeinse keizer Claudius is gestorven
op 13 oktober van het jaar 54 n.Chr. Vol-
gens de meeste antieke auteurs die hier-
over berichten is hij vermoord. Suetonius
schrijft bijvoorbeeld:

Dat Claudius met vergif om het leven is ge-
bracht, wordt algemeen aangenomen. Maar
waar dit gebeurde en wie hem het gif toedien-
de, daarover verschilt men van mening. Som-
migen zeggen dat zijn voorproever, de eunuch
Halotus, hem vergiftigd heeft, toen hij op het
Capitool aanzat aan een banket met priesters.
Anderen menen dat Agrippina [Claudius’
vierde echtgenote] in eigen persoon het heeft
gedaan, bij een maaltijd thuis. Zij zou padde-
stoelen, waar de keizer dol op was, in gif heb-
ben gedrenkt en hem die hebben voorgezet
(Leven van Claudius 44).1

In het bericht van Tacitus over het levens-
einde van Claudius duikt de naam op van
een andere medeplichtige, die van Clau-
dius’ lijfarts Xenophon. Over hem gaat dit
artikel. Eerst zullen we zien wat Tacitus
over zijn betrokkenheid bij de moord op
Claudius te melden heeft. Vervolgens
wordt het een en ander gezegd over Xeno-
phons herkomst (hij was een Griek, afkom-
stig van het eiland Kos), zijn achtergrond
(hij behoorde tot het beroemde geslacht
van de Asclepiaden, wier stamboom terug
heette te gaan op de god der geneeskunde
zelf) en zijn contacten met Rome. Tenslotte
wordt de vraag besproken of Xenophon
inderdaad medeschuldig moet worden
geacht aan de dood van Claudius.

Claudius en Xenophon
In Annales XII 67 schrijft Tacitus onder
andere het volgende:

Dat het vergif werkte, werd niet meteen opge-
merkt. Misschien kwam dat omdat men niet
goed oplette, misschien omdat Claudius dron-
ken was. Bovendien kreeg de keizer een aanval
van diarree. Dat leek zelfs zijn redding te wor-
den en Agrippina raakte hierdoor in paniek. Bij
de gedachte aan de straf die haar boven het
hoofd hing kreeg ze het zo benauwd dat ze zich
verder niet meer bekommerde om eventuele
gevolgen voor haar reputatie: ze wendde zich
om hulp tot Xenophon, Claudius’ arts, die ook
in het complot zat. Xenophon deed daarop net
alsof hij Claudius wilde helpen bij zijn pogin-
gen om te braken, maar in werkelijkheid, zo
neemt men aan (creditur), was de veer die hij
hem in de keel stak ingesmeerd met een snel-
werkend gif – de dokter wist heel goed dat een
ernstige misdaad in het begin vol risico zit,
maar dat de beloning, als alles achter de rug is,
zoet smaakt.

Een arts die willens en wetens zijn patiënt
vermoordt: Xenophon was, als het verhaal
van Tacitus waar is, diep gezonken. Clau-
dius had het bovendien niet aan hem ver-
diend. Niet lang tevoren nog had de keizer
zijn arts publiekelijk geprezen en de senaat
voorgesteld zijn eiland van herkomst vrij-
stelling van openbare lasten te verlenen. In
de woorden van Tacitus:

Claudius zei dat op Kos door de komst van
Aesculapius de geneeskunde was geïntrodu-
ceerd en vooral onder de nazaten van de god
tot bloei was gekomen. Hij somde de namen

De lijfarts van keizer Claudius

H.C. Teitler
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van de Asclepiaden een voor een op, met daar-
bij de tijd waarin zij hadden geleefd. Ja, hij zei
zelfs dat Xenophon, zijn eigen kundige lijfarts,
uit hetzelfde geslacht stamde. Gehoor gevend
aan een verzoek van Xenophon pleitte hij
ervoor de bewoners van Kos in de toekomst vrij
te stellen van alle belastingen, zodat het eiland
zich geheel en al aan de dienst van Aesculapius
kon wijden (Annales 12. 61).

In 53 n.Chr., het jaar waarin Claudius de
rede hield die Tacitus parafraseert, was
Xenophon al jaren bij de keizer in dienst.
Misschien was hij al als arts aangetrokken
nog voordat Claudius, na de vermoording
van zijn neef Caligula, werd uitgeroepen
tot keizer. Dat laatste was gebeurd in het
jaar 41 en had velen verbaasd, want Clau-
dius gold, ten onrechte overigens, als niet
goed snik en was daarom altijd op de ach-
tergrond gehouden. Indien niet al vóór 41,
dan was Xenophon in ieder geval in de
eerste jaren van Claudius’ regeringsperio-
de zijn arts geworden, want een op Kos
gevonden inscriptie leert dat hij de keizer
in 43–44 heeft vergezeld op diens expeditie
naar Britannië. Ter gelegenheid van de
triomftocht na afloop hiervan werd Xeno-
phon begiftigd met een gouden krans (IGR
= Inscriptiones Graecae ad res Romanas perti-
nentes IV 1086; de inscriptie vermeldt ook
nog andere eerbewijzen en erefuncties).2

Voordat Xenophon lijfarts van Claudius
werd, had hij in Rome al naam én fortuin
gemaakt. Dat kan afgeleid worden uit
mededelingen van Plinius Maior (Naturalis
Historia 29. 7). Plinius vertelt dat Xenophon
(hij noemt hem Stertinius, waarover straks
meer)3 als arts van Claudius genoegen had
genomen met een jaarsalaris van 500.000
sestertiën. Het voor keizerlijke lijfartsen
gebruikelijke salaris van 250.000 sestertiën
had hij aan de krappe kant gevonden en
afgewezen,4 met als argument dat zijn
privépraktijk hem wel 600.000 sestertiën
opbracht (ter vergelijking: een legioensol-
daat in de 1ste eeuw n.Chr. verdiende 900
sestertiën per jaar, een centurio 15.000).

Om zijn argument kracht bij te zetten had
hij gewezen op de huizen die hij in Rome
bezat – een ervan was gevestigd op de chi-
que mons Caelius, zoals wij weten door de
vondst daar van een waterleidingbuis met
Xenophons volledige naam erop, C. Ster-
tinius Xenophon (CIL = Corpus Inscriptio-
num Latinarum XV 7544).

C. Stertinius Xenophon
We kennen meer inscripties met de naam
van onze dokter uit Kos. Zo bijvoorbeeld
het uit Rome afkomstige grafschrift van
een jong gestorven slaaf, die eigendom
was geweest ‘van Gaius Stertinius Xeno-
phon, arts des Keizers’ (C. Stertini Xeno-
phontis medici Augusti, CIL VI 8905). Verder
het opschrift van een altaar, gevonden op
Kos, dat begint met de woorden: G[ai]us
Stertinius Xenoph[on] (Γ[Àι]ïς ΣτερτÝνιïς
¥ενïæ[�ν], IGR IV 1053; enkele letters zijn
niet meer leesbaar). Op een andere, even-
eens op Kos gevonden inscriptie lezen wij,
behalve de naam van Gaius Stertinius
Xenophon, ook die van zijn vader, Hera-
clitus, en die van zijn broer, Tiberius Clau-
dius Cleonymus (IGR IV 1060).

Dat de beide zoons van Heraclitus zulke
verschillende namen droegen, komt door-
dat zij op een verschillende wijze het
Romeinse burgerrecht hadden verkregen.
Aan niet-Romeinen die zich tegenover
Rome verdienstelijk hadden gemaakt, kon
als beloning het burgerrecht worden ge-
schonken. Ten teken hiervan kregen zij
dan een Romeinse naam, die uit drie delen
bestond: een voornaam – bijvoorbeeld
Gaius, afgekort als C., of Tiberius, geschre-
ven als Ti. –, een familienaam (Stertinius,
Claudius), en een bijnaam. In het geval van
C. Stertinius Xenophon en Ti. Claudius
Cleonymus diende hun oorspronkelijke,
Griekse naam als bijnaam. Wat de familie-
naam betreft: het element Claudius in de
naam van Ti. Claudius Cleonymus wijst op
burgerrechtverlening door een van de kei-
zers van de gens Claudia, Tiberius, die van
14–37 op de troon zat, of de in 41 tot keizer
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gebombardeerde Claudius - het laatste is
het meest waarschijnlijk: Cleonymus heeft
vermoedelijk het Romeinse burgerrecht
aan keizer Claudius te danken, op voor-
spraak van zijn broer, Claudius’ lijfarts.

Hoe dokter Xenophon zelf aan zijn
Romeinse naam kwam, is evenmin met
stelligheid te zeggen. Er zijn wel sterke
aanwijzingen dat deze op de een of andere
manier iets te maken heeft gehad met een
gebeurtenis in het jaar 23, toen C. Sterti-
nius Maximus een van de consuls was. In
dat jaar, zo lezen we in Tacitus’ Annales
(4. 14), waren er vanuit Samos en Kos ge-
zanten naar Rome gekomen om ervoor te
pleiten dat het aloude asielrecht voor res-
pectievelijk de tempel van Juno (Hera) op
Samos en die van Aesculapius op Kos in
stand gehouden werd.

De afhandeling van zo’n verzoek was een
zaak voor de senaat, maar in de praktijk
kwam het erop neer dat de senatoren een
onderzoek naar de rechtmatigheid van
dergelijke aanvragen overlieten aan de
consuls (Tacitus, Annales 3. 63). Hoe be-
schikt werd op het door Samos en Kos in
het jaar 23 ingediende verzoek, meldt
Tacitus niet. We mogen op grond van op
Samos gevonden inscripties aannemen dat
de beslissing, althans voor Samos, positief
is uitgevallen. De bedoelde inscripties wa-
ren aangebracht op de sokkels van twee
standbeelden die ter ere van C. Asinius
Pollio en C. Stertinius Maximus, consuls in
het jaar 23, door het volk van Samos waren
opgericht ‘als dank voor hun vroomheid
jegens de godheid’ (IGR IV 1724). Dat er
verband bestaat tussen deze eerbewijzen
en Tacitus’ mededelingen lijkt evident.

Van Kos kennen we zulke inscripties niet.
Maar de Latijnse naam van dokter Xeno-
phon, C. Stertinius, doet vermoeden dat
ook Kos, of op zijn minst Xenophon zelf,
iets aan consul Stertinius te danken had.
Misschien was Xenophon in 23 een van de
door Kos naar Rome gezonden gezanten
geweest en heeft hij, dankzij tussenkomst
van consul Stertinius, het burgerrecht ge-

kregen. Het kan ook zijn dat Xenophon
zich enige tijd later metterwoon heeft ge-
vestigd in Rome, waar van elders komende
beoefenaars van de geneeskunde sinds
Julius Caesar het burgerrecht kregen
(Suetonius, Iulius 42), en dat hij toen in de
persoon van de vroegere consul een wel-
doener van Kos heeft willen eren door het
aannemen van zijn naam. Hoe het ook zij,
het kan haast niet anders of er heeft op de
een of andere manier een relatie bestaan
tussen C. Stertinius Maximus, consul in 23,
en C. Stertinius Xenophon, de arts uit Kos
die de lijfarts is geworden van keizer
Claudius.

Philoklaudios
Aan het keizerlijk hof nam Xenophon een
invloedrijke positie in. De manier waarop
Tacitus over hem spreekt in de geciteerde
passage van Annales 12. 61 is wat dat be-
treft niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
Ook de op IGR IV 1086 vermelde gouden
krans en de andere daar genoemde eerbe-
wijzen voor de �ρøιατρÞν τ�ν θε�ν
Σεâαστ�ν, ‘oppergeneesheer van de god-
delijke keizers’, vormen een duidelijke
aanwijzing – van �ρøιατρÞς, ‘archiatros’, is
het Nederlandse woord ‘arts’ afgeleid.5

Die invloed van Xenophon bracht, zoals
we gezien hebben, het eiland waarvan hij
afkomstig was geen gering profijt. Dat de
bewoners van Kos hem voor de op zijn
voorspraak door Claudius verleende vrij-
stelling van belasting (en voor andere wel-
daden) dankbaar waren, laat zich dan ook
raden. In concreto blijkt die dankbaarheid
uit het bestaan van munten met zijn beelte-
nis erop en uit inscripties. De tekst van de
inscriptie op de afbeelding luidt:

Θεï�ς πατρñïις/ �πbρ �γÝας ΓαÝïυ/ ΣτερτινÝïυ,
^Ηρα/κλεÝτïυ υ�ï�, ¥ενï/æ�ντïς,
æιλïκαÝ/σαρïς, æιλïκλαυ/δÝïυ, æιλïσεâÀ/στïυ
δÀµïυ υ�ï�,/ æιλïπÀτριδïς, ε�/σεâï�ς,
ε�εργÛ/τα τ�ς πατρÝδïς
(SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum
XXVII 521).



103

Aan de voorvaderlijke goden. (Dit gedenkteken
is opgericht) ter wille van de gezondheid van
Gaius Stertinius Xenophon, zoon van
Heraclitus, vriend van de Caesar, vriend van
Claudius, vriend van de Augustus, zoon van
het volk, vriend van het vaderland, plichtsge-
trouw, weldoener van het vaderland.

De hier opgesomde epitheta onderstrepen
Xenophons loyaliteit ten opzichte van de
keizer in Rome. Ze maken tevens nog eens
duidelijk dat Xenophon niet de eerste de
beste was, want dergelijke titels waren ge-
woonlijk gereserveerd voor koningen en
andere vorsten.6

De term philoklaudios, ‘vriend van Clau-
dius’, verdient speciale aandacht. We ko-
men het woord vaker tegen op inscripties
voor Xenophon, bijvoorbeeld op het op-
schrift, IGR IV 1086, dat we al eerder
noemden in verband met de aan Xeno-

phon verleende gouden krans. IGR IV 1086
is kennelijk van later datum dan het zojuist
geciteerde SEG XXVII 521. Dit kan worden
afgeleid uit het feit dat het woord philoklau-
dios op IGR IV 1086 is weggekrabd. Het
werd vervangen door philoneroon, ‘vriend
van Nero’ (æιλïνÛρωνα, het woord staat in
de accusativus). Mogelijk was de steenhou-
wer net bezig met het vervaardigen van de
inscriptie, toen het bericht over de dood
van Claudius hem bereikte, of hij was nog
zo gewend aan philoklaudios dat hij dit
woord abusievelijk noteerde in plaats van
het bij de nieuwe situatie passende philo-
neroon. Van een damnatio memoriae van
Claudius was geen sprake, zodat hierin de
reden van het wegkrabben van philoklau-
dios niet gezocht hoeft te worden.7 Hoe het
ook zij, in het licht van wat Tacitus vertelt
over de betrokkenheid van Xenophon bij
de dood van Claudius (waardoor de op-
volging van Agrippina’s zoon Nero mo-

Inscriptie uit Kos, voor het eerst gepubliceerd door Benedum (1977) met een foto op Tafel X, Abb. 2. Opvallend
is het Aesculaapteken onder de tekst.
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gelijk werd), lijkt dat philoneroon wel zo
toepasselijk. Maar laten we, voordat we
Xenophons vriendschap met Nero als een
voor de arts belastende omstandigheid
veroordelen, constateren dat strikt geno-
men zijn medeplichtigheid aan de moord
op Claudius niet voor honderd procent
vast staat.

Vooroordelen
Tacitus is de enige auteur die ons vertelt
dat Claudius’ lijfarts de hand heeft gehad
in het ter dood brengen van zijn keizer.
Suetonius noch Dio Cassius noemen
Xenophon. Wanneer Tacitus spreekt over
de beslissende actie bij de moord houdt hij
bovendien een slag om de arm. Hij deelt
niet als vaststaand mee dat Xenophon de
veer die hij Claudius in de keel stak had
ingesmeerd met vergif, maar hij zegt dat
‘men dit gelooft’ (creditur). Is hiermee het
wettig en overtuigend bewijs van Xeno-
phons schuld geleverd?

Een antieke mr. Spong of mr. Moskowicz
zou dit ongetwijfeld bestrijden en ter ver-
dediging van zijn cliënt opmerken dat de-
ze, als arts, het slachtoffer was geworden
van vooroordelen. Werd de dood van een
patiënt niet vaker aan zijn arts(en) verwe-
ten? Medici illum perdiderunt, ‘de dokters
hebben hem naar de andere wereld gehol-
pen’, lezen we in Petronius’ Satyricon 42.
Op de grafsteen van een zekere Aurelia
Decia wordt erover geklaagd dat zij,
28 jaar, 10 maanden en 24 dagen oud, is
omgekomen ‘door de schuld van de be-
handelende artsen’ (CIL III 3355: per culpam
curantium). De grafinscriptie van de plotse-
ling gestorven Euhelpistus vermeldt dat de
artsen die hem opereerden zijn dood op
hun geweten hadden (ILS = Inscriptiones
Latinae Selectae 9441: quem medici secarunt et
occiderunt). Zo zijn er meer voorbeelden te
geven,8 maar waarschijnlijk geen zo aardig
als het bekende gedichtje van Martialis
(Epigrammata 1. 47):

Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus:
quod vispillo facit, fecerat et medicus.

Diaulus, zopas nog arts van beroep, 
is nu begrafenisondernemer:

Wat hij als doodgraver doet,
deed hij als arts net zo goed.

De arts C. Stertinius Xenophon had nog
een nadeel: hij was van origine een Griek,
net als veel van zijn collega’s. De Britse
geleerde Nutton heeft op grond van epi-
grafisch materiaal berekend dat van de
met name bekende dokters in Italië en
Rome in de eerste drie eeuwen van onze
jaartelling maar liefst 93% Grieks was.9 In
de 2de en 1ste eeuw v.Chr. waren Griekse
artsen veelal als slaven of vrijgelatenen in
Rome terecht gekomen. Die omstandig-
heid kan ertoe hebben bijgedragen dat ook
later, toen dit lang niet altijd meer het
geval was, nog vaak op hen werd neerge-
keken. In de ogen van sommige Romeinen
waren zij in ieder geval per definitie ver-
dacht. Men leze de boutade van Plinius
Maior, die flink tegen hen uitvaart. Onder
andere citeert hij met instemming Cato
Maior:

Wanneer dat volk ons zijn wetenschap op-
dringt, dan gaat alles naar de bliksem, en al
helemaal als het zijn dokters op ons afstuurt.
Die hebben namelijk met elkaar afgesproken
alle barbaren met hun artsenij te doden. Uitge-
kookt als ze zijn vragen ze voor dit werk nog
een honorarium ook, om zo vertrouwen te wek-
ken en gemakkelijk spel te hebben 
(Plinius Maior, Naturalis Historia 29. 14).

Dokters kunnen straffeloos mensen ter
dood brengen, zegt Plinius even later
(29. 18), ze zijn meesters in het vergiftigen
van hun patiënten en ze kruipen zelfs bij
prinsessen in bed (29. 20). Ter illustratie
van dit laatste noemt hij een zekere
Eudemus (de naam is onmiskenbaar
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Grieks), die een verhouding zou hebben
gehad met Livia, ook wel Livilla genaamd,
echtgenote van Drusus Caesar en daardoor
schoondochter van keizer Tiberius.

De door Plinius genoemde Eudemus
komen we ook tegen in de Annales van
Tacitus. Daar wordt hij eveneens in een
kwaad daglicht gesteld, maar anders dan
Plinius rept Tacitus met geen woord over
een eventuele sexuele relatie tussen de
dokter en Livilla. In Tacitus’ verhaal staat
Livilla weliswaar met haar arts op vriend-
schappelijke voet en maakt zij hem deelge-
noot van haar geheimen, maar zij is de
minnares van Seianus, de prefect van de
praetoriaanse garde. Om met Seianus te
kunnen trouwen heeft zij in 23 n.Chr. haar
echtgenoot laten vergiftigen, waarvoor,
zoals jaren later is gebleken, Eudemus een
langzaam werkend vergif ter beschikking
had gesteld (4. 3. 8 en 11).10

Het aandeel van Eudemus in de dood
van Drusus lijkt erg veel op dat van Xeno-
phon in de dood van Claudius. Verdacht
veel, zou een verdediger van Claudius’ lijf-
arts kunnen aanvoeren. Versterkt dit niet
de gedachte dat Xenophon, als Griek en als
arts toch al mikpunt van vooroordelen, het
slachtoffer is geworden van onbewezen
verdachtmakingen? Heeft men Xenophon
niet al te gemakkelijk over één kam ge-
schoren met zijn collega Eudemus? Trou-
wens, wijst de discrepantie in de berichten
van Plinius, die Eudemus de minnaar van
Livilla noemt, en Tacitus, die hem afschil-
dert als een gifmenger, er niet op dat men
het in Rome ook ten aanzien van deze
Griekse arts met de waarheid niet al te
nauw nam?

Epiloog
Het valt natuurlijk voor ons niet meer uit
te maken of C. Stertinius Xenophon al dan
niet medeplichtig is geweest aan de moord
op Claudius. Hij heeft de schijn tegen zich,
dat is duidelijk, maar zijn schuld staat niet
absoluut vast. Xenophon is overigens niet
de laatste lijfarts van een Romeins keizer

geweest die ervan is beticht zijn patiënt te
hebben vermoord. Posidippus, arts van de
in 169 gestorven Lucius Verus, overkwam
hetzelfde, tenminste, als we de auteur van
het Leven van Marcus Antoninus (15. 6) in
de Historia Augusta mogen geloven. Maar
dat is weer een ander verhaal. 
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NOTEN
1. Vgl. Levick (1990) 77 met n. 28 en 29 op p. 2.
Levick bespreekt onder andere de vraag of er
inderdaad van moord moet worden gesproken.
Zij meent zelf van wel, maar verwijst naar
geleerden die daar anders over denken. Zie ver-
der Barrett (1996) 138–142, met op p. 138: ‘The
actual evidence for murder, by her [Agrippina]
or anyone else, is slender indeed’. Voor vergif-
ten in de oudheid kan men terecht bij Horst-
manshoff (1994). 
2. In zijn appendix I geeft Kaplan (1990) een lijst
van alle inscripties die met C. Stertinius
Xenophon te maken hebben. Ik dank prof. dr.
H.W. Pleket en dr. J.H.M. Strubbe, die mij foto-
kopieën ter beschikking stelden van Kaplans
boek, dat niet in een Nederlandse bibliotheek te
vinden is.
3. De tekst van Plinius’ Naturalis Historia 29. 7
levert problemen op. Ik sluit mij aan bij Herzog
(1922) 224 n. 1 en meen, net als bijvoorbeeld
Kaplan (1990) 80, dat men in de bewuste pas-
sage Stertinius moet lezen (en niet Q. Sterti-
nius), dat deze Stertinius ‘onze’ C. Stertinius
Xenophon is, dat de enige broer van Xenophon
die epigrafisch is geattesteerd Ti. Claudius
Cleonymus heet, en dat ‘ein Bruder Q. Sterti-
nius also neben ihm keinen Platz hat’. Onjuist
bijvoorbeeld nog Kudlien (1986) 59 en Korpela
(1987) 175; Korpela citeert Herzog wél, maar
heeft hem kennelijk niet begrepen.

4. Plinius noemt als degenen die een salaris van
250.000 sestertiën hadden gekregen Cassius,
Carpetanus, Arruntius en Rubrius. Behalve van
Cassius (cf. Korpela [1987] 165) is van deze art-
sen verder niets bekend.
5. Op de inscriptie staat �ρøιατρÞς in de accusa-
tivus. Het woord werd zowel voor ‘hofarts’ als
voor ‘stadsarts’ gebruikt. Vgl. Nutton (1977).
6. Vgl. Sherwin-White (1978) 144 met n. 338 en
151 met n. 375.
7. Vgl. Nutton (1977) 196. Op zijn beurt is dat
æιλïνÛρωνα later ook verwijderd (Nero werd,
anders dan Claudius, wel het slachtoffer van
een damnatio memoriae).
8. Bijvoorbeeld Anthologia Graeca IV 129, AE =
L’Année Epigraphique 1952.16, CIL III 14188 en
VI 30112, CLE = Carmina Latina Epigraphica 94
en 902, Dio Cassius 69. 22. 4, Martialis 1. 30,
6. 31 en 53, 8. 74, 9. 96, 10. 77, Juvenalis 10. 221,
Plinius Maior, Naturalis Historia 29. 11, 13, 18.
9. Nutton (1986) 37. Vgl. Kaplan (1990) 63.
10. Korpela (1987) 169 draait de zaak abusieve-
lijk om: ‘Nach Tacitus war Eudemus sogar
Geliebter der Livilla. Plinius behauptet, er wäre
an Drusus’ Ermordung im Jahre 23 beteiligt
gewesen’.
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Oude instrumenten kunnen twee verhalen
vertellen, één over de tijd, waarin zij de
arts bij onderzoek en verrichting tot hulp
waren en een ander, kort, verhaal over de
tijd daarna. Een tijd, waarin zij, wegge-
raakt of weggegooid, in de grond of het
water lagen te wachten om gevonden,
beschreven en in een museum opgeborgen
te worden.

Laten wij eerst dit korte verhaal vertellen.
De medische instrumenten uit de klassieke
oudheid waren voor het grootste deel
gemaakt van staal of een koperlegering
(brons of messing). Meestal is het staal
door vocht en zuurstof aangetast en vaak
totaal verdwenen. De koperlegeringen zijn
echter, zij het soms wat verkleurd, be-
waard gebleven. Een goed voorbeeld hier-
van zijn de chirurgische messen. De stalen
messen zijn verdwenen, de koperen hand-
vatten zijn gebleven.

Het andere verhaal dat de instrumenten
vertellen, moet vertaald worden. Door
classici uit de Griekse en Romeinse litera-
tuur, door archeologen wat betreft vind-
plaats, context en leeftijd, en door artsen
wat betreft het gebruik. Dat dit een moei-
lijke opgave is, bewijst wel de noodkreet
van Künzl: ‘Bij archeologen is er angst
voor het vreemde gebied van de medische
wetenschap, bij medisch-historici ont-
breekt er kennis van archeologische me-
thoden en publicaties’. Een moeilijkheid is
ook dat de meest eenvoudige instrumen-
ten niet beschreven zijn. In de klassieke tijd
kende iedereen ze wel, zoals het kleine
oorlepeltje. Dit lepeltje had, zoals zoveel
medische instrumenten in de oudheid, veel

functies. Niet alleen het lepeltje, maar ook
de kant waar de steel zat, kon voor ver-
schillende verrichtingen gebruikt worden.

Oorlepels
Bij de toepassingen van het lepeltje begin-
nen wij de bespreking met de steel. De
steel van de oorlepel kan vrij scherp of in
een olijfpitvormig knopje eindigen. Als de
steel scherp eindigde, kon deze als drup-
pelaar gebruikt worden. Meestal waren op
4–5 cm van het uiteinde van de steel enige
ringvormige verdikkingen aangebracht,
waarop een dotje wol kon worden vastge-
zet, dat eerst in een medicinale vloeistof
was gedoopt. Om te druppelen werd de
wol tegen de steel uitgeknepen (Galenus
12. 689 K). Als de steel in een olijfpitvor-
mig knopje eindigde, kon het als sonde
gebruikt worden. Celsus, een medisch au-
teur uit de eerste helft van de 1ste eeuw
n.Chr., schreef in zijn De re medicina over
de sonde (Celsus 5. 28. 12D):

Het is goed om een sonde in een fistel (pijp-
zweer) te plaatsen om te weten te komen, waar-
heen deze voert, hoe diep deze is en of het ein-
de ervan vochtig of droog is. Dit is te zien, als
de sonde er weer uit wordt getrokken. Verder is
het mogelijk om te weten te komen of nabijgele-
gen bot aangetast is, want als bij het sonderen
het weefsel zacht blijft, dan is de aandoening
nog steeds beperkt tot de spieren. Bij een gro-
tere weerstand is de fistel doorgegaan tot in het
bot. Als dan de punt van de sonde wegglijdt, is
er nog geen ontstoken bot. Als de sonde niet
wegglipt, maar een gelijkmatige weerstand laat
voelen, is er wel sprake van een ontsteking,
hoewel nog in lichte graad. Als echter met de

De taal van enige medische 
instrumenten

Sal Braadbaart
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sonde een ongelijke en ruwe substantie gevoeld
wordt, is het bot ernstig aangetast.

Men zou kunnen zeggen dat de sonde in
de oudheid bij botonderzoek het röntgen-
apparaat verving. Trouwens ook auditieve
waarnemingen, zoals het kraken van ver-
splinterd bot, waren bij sondage mogelijk.
Fistelgangen werden gesondeerd en over
de sonde opengesneden (Celsus 7. 4).

Aan de andere kant van de sonde zat het
oorlepeltje, waaraan het instrument zijn
naam ontleende. Het lepeltje kan in het
verlengde van de sonde liggen of er een
hoek van ± 15° mee maken, het lepeltje kan
rond of ovaal zijn en de dwarsdoorsnede
een gebogen lijn of een stompe hoek heb-
ben. Volkomen ronde, kleine, platte lepel-
tjes worden in de literatuur ook wel eens
oorlepeltje genoemd, maar zijn eigenlijk
ligulae, lepels om fijnkorrelig materiaal en
zalven op te scheppen. Ze dienen vooral
voor huishoudelijk gebruik.

Het oorlepeltje had diverse functies, zoals
het halen van voorwerpen uit de uitwen-
dige gehoorgang, het verwijderen van oor-
was (Paulus 7. 24) en kleine uitwassen aan
het ooglid (Galenus 12. 689 K), en het
tevoorschijn halen van stenen in de urine-
buis (Celsus 7. 26 1C). Soms werd bij een
operatie het afvoerend deel van een bloed-
vat met het lepeltje dicht gedrukt (Celsus
7. 22. 4). Bij aambei-operaties werd het ver-
band voorzichtig met een oorlepel verwij-
derd (Celsus 7. 30. 3D).

Naast een medische functie hadden de
oorlepels nog een huishoudelijk en cosme-
tisch doel. Huishoudelijk om kleine hoe-
veelheden kruiden of kleurstof op te lepe-
len, bijvoorbeeld door apothekers en
schilders. Cosmetisch om poeder of par-
fum te gebruiken of om nagelriemen naar
beneden te drukken. In het laatste geval
had het oorlepeltje een korte steel en was
meestal met een ringetje verbonden met
andere cosmetische instrumenten.

Welke vorm van oorlepel gebruikt werd,

zal ongetwijfeld hebben afgehangen van
de voorkeur van de arts. Toch lijkt het
waarschijnlijk dat bij manipulatie in de uit-
wendige gehoorgang een lepeltje met een
ronde onderkant gebruikt werd, dat in het
verlengde van de steel lag, om verwonding
van het tere weefsel daar ter plaatse te
voorkomen. Voor de verwijdering van een
uitwas aan het ooglid zal eenzelfde oorle-
pel nodig zijn geweest, die met een hoek
van 15° op de steel vast zat. Om een fistel-
gang te openen, lijkt een lepel met stompe
hoek op de dwarsdoorsnede het handigst.
In de klassieke medische literatuur wordt
echter geen verschil gemaakt tussen de
verschillende standen en vormen van oor-
lepels. Behalve aan oorlepels waren gro-
tere sondes ook vaak verbonden aan spa-
tels of aan een grotere lepel (afb. 1).

Scalpels
Scalpels waren er in de oudheid in alle
soorten en maten, eenvoudige en fraai

Afb. 1. Van links naar rechts: een eenvoudige sonde,
een lepelsonde en een oorlepelsonde, schaal 1:2.
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bewerkte (afb. 1). Zoals de meeste oude
Romeinse medische instrumenten waren
de chirurgische messen zo gemaakt, dat zij
twee functies konden vervullen. Het scher-
pe lemmet was van staal gemaakt. Het
handvat, van een koperlegering, had aan
de onderkant een bladvormig, wat puntig
aanhangsel. De stalen messen konden een-
voudig uit de handvatten verwijderd wor-
den om gescherpt of schoongemaakt te
worden. Daardoor konden op één handvat
verschillende soorten messen gebruikt
worden. 

Door de oude medische auteurs worden
verschillende messen genoemd. Zo spreekt
Hippocrates over een buikig mes, geschikt
om een snede tussen de ribben te maken,
als voorbereiding tot een operatie tussen
de longvliezen. Voor de operatie in de
longvliezen werd een ander mes gebruikt,
een recht, scherpgepunt mes, eventueel
met wol omwonden, zodat alleen een
puntje uitstak, een flebotoom (Hippocrates
5. 275 L). Hetzelfde soort mes werd ook
gebruikt om wratten te verwijderen of om
bij embryotomie de foetale schedel te door-
boren. De naam flebotoom komt van de
functie van dit mes om ook vaten te ope-
nen bij aderlating. Dit mes kon bij uitzon-
dering ook wel van een koperlegering
gemaakt zijn. Het stalen flebotoom werd
ook gebruikt om abcessen te openen en
fijne weefsels te opereren, zoals het snijden
in een fistel van de traanzak (Paulus 6. 22),
het verwijderen van de voorhuid van de
penis (Paulus 6. 55) en het opereren van
een stug maagdenvlies in de vagina
(Galenus 14. 787.K). Het flebotoom is ner-
gens beschreven, het was waarschijnlijk zo
gewoon en zo veel gebruikt, dat elke arts
het wel kende. Waarschijnlijk was het een
scherpgepunt, aan twee zijden snijdend
mes, zoals het moderne flebotoom tot voor
kort was. Het aanhangsel diende om weef-
sels te splijten, zonder veel bloedverlies
(Paulus 6. 62).

De vorm van het mes, dat gebruikt werd
om neuspoliepen uit te snijden, was als

van een myrtenblad, puntig en smal. Het
poliepmes had een lepelvormig aanhang-
sel aan het handvat om poliepen, na ope-
ratie, uit de neusholte te halen (Paulus
6. 22). Ook was er een drievoudig mesje,
dat drie ondiepe sneden in de huid
maakte, voordat daarboven een laatkop
werd geplaatst (Paulus 6. 41).

Laatkoppen
Eén van de oudste medische handelingen
is het gebruik van laatkoppen. Het prin-
cipe is dat men in een afgesloten ruimte
boven een deel van de huid een luchtver-
dunning maakt. Waarschijnlijk werd voor
deze therapie in het begin een runder-
hoorn gebruikt, die bij de kop horizontaal
afgezaagd werd, terwijl het uitstekende
puntige uiteinde verwijderd werd. De
hoorn werd op de huid geplaatst en er
werd lucht uit deze hoorn met de mond
afgezogen, waarna de opening met was of
klei werd afgesloten. Later werden er laat-
koppen van glas en brons gemaakt. De
luchtverdunning werd verkregen door iets

Afb. 2. Handvat van een scalpel, schaal 3:4.
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in de kop te verbranden. Warme lucht
neemt meer plaats in dan koude en als de
laatkop op de huid geplaatst werd en
afkoelde, ontstond een luchtverdunning,
die het bloed uit de onderliggende weef-
sels naar de oppervlakte zoog. De laatkop-
pen konden op een gave huid worden
gezet of op één met oppervlakkige sneden
(Celsus 2. 11. 1–5). Van opgravingen zijn
twee modellen bekend met langere hals en
een groter bovenstuk. Ook waren de afme-
tingen verschillend, afhankelijk van de
plaats waarop de laatkoppen werden
gezet.

Verdere instrumenten
Scharen komen niet veel voor in de klas-
sieke medische literatuur; ze zagen er pre-
cies eender uit als de schapenscharen van
vóór de Tweede Wereldoorlog (afb. 3).
Celsus noemt een schaar die gebruikt werd
om beschadigd darmvlies af te knippen
(Celsus 7. 16. 3).

In de oude medische literatuur wordt het
gebruik van brandijzers vaak genoemd
(Celsus 7. 22). Ze moeten vele maten en
vormen gehad hebben, maar waren helaas
van ijzer gemaakt, zodat ze bijna altijd
weggeroest zijn. Soms werd een bronzen
instrument (de steel van een oorlepel) voor

kleine kauterisaties, zoals het wegbranden
van een haarpapil, gebruikt (Paulus 6. 13).
Reden voor kauterisatie was: bloedstel-
ping, verwijdering van tumoren, doden en
wegbranden van ontstoken weefsel. Mis-
schien was al gebleken dat met kauterisatie
minder infecties optraden dan met een
snijdende operatieve ingreep. Dat staat
echter nergens in de literatuur vermeld.

Over de tang is in overvloed geschreven,
maar beschreven zijn er weinig. Er was 
een tang om de huig, die bij de Romeinen
nog al eens ontstoken zou zijn en daardoor 
uitrekte, bloedeloos te knijpen en daarna
onder de tang af te snijden (Celsus 7. 12. 3).
De tang had fijne tandjes om de huig goed
vast te kunnen houden. Tevens werd deze
tang gebruikt bij aambei-operaties (Paulus
6. 79). De vele andere tangen, door de Ro-
meinse artsen beschreven, zullen bij de ver-
schillende specialisten worden beschreven.

De Romeinen kenden pincetten van ver-
schillend model, eenvoudig omgebogen of
ingesneden repen metaal, maar ook fraai
uitgevoerde en versierde modellen. Er
waren pincetten met en zonder tanden,
met brede of puntige uiteinden, terwijl
sommige pincetten met een ringetje in een
gesloten toestand gefixeerd konden wor-
den. Slechts een deel van de pincetten zijn
medische gebruiksvoorwerpen. De pun-
tige pincetten kunnen splinterpincetten
geweest zijn, de getande pincetten zijn
waarschijnlijk alle medisch geweest en de
pincetten met een ringetje ook, misschien
om bloedvaten tijdens een operatie dicht te
klemmen (afb. 4a en b). Paulus beschrijft
een instrument om graten uit de slokdarm
te halen. Het zou een lange, iets gebogen
pincet geweest zijn (Paulus 6. 32).

Specialisten
Binnen de Romeinse medische wereld was
sprake van specialisatie. Naast de algeme-
ne arts waren er chirurgen, tandartsen,
oogartsen, vrouwenartsen en steensnijders.
Ieder specialisme had zijn eigen specifieke
instrumenten.Afb. 3. Schaar, schaal 1:2.
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Chirurgen
De chirurgen gebruikten botheffers om
botstukken na een fractuur weer op hun
plaats te brengen (Paulus 6. 106). Zij waren
meestal van ijzer en bestonden in verschil-
lende maten. Er waren ook raspen om uit-
stekende botstukken af te raspen (Galenus
10. 445 K) en bottangen om botfragmenten
uit het omringende weefsel te halen
(Celsus 8. 4. 17). De bladen van deze bot-
tang hadden horizontale groeven, die in
elkaar pasten.

Om bot te opereren werden boren ge-
bruikt (Celsus 8. 5. 2); de boorgaten wer-
den met behulp van een beitel met ronde
kop met elkaar verbonden (Celsus 8. 3–5
en 5–5). Bij schedeloperaties (trepanaties)
had de boor een kraag, opdat de boor niet
in het hersenweefsel zou doordringen.
Soms werd een concave bronzen plaat
onder het uit te boren en beitelen schedel-
dak geschoven, indien er genoeg ruimte
was gemaakt (Celsus 8. 3. 9). Wanneer
slechts een vrij kleine opening in de sche-
del geboord moest worden, werd een cir-
kelvormig zaagje gebruikt met een kort,

afneembaar centraal boortje. Om de boren-
de beweging te maken, werd een riem om
de boor gedraaid. Deze riem zat aan de
uiteinden vast aan een soort boog en door
deze heen en weer te bewegen draaide de
boor (Celsus 8. 3. 3). Trepanaties werden al
in de prehistorie verricht, merkwaardig
genoeg zonder dat de patiënt overleed. Bij
welke diagnose deze verrichting plaats-
vond, weten we niet. Was het tegen hoofd-
pijn of verwardheid?

Voor operaties gebruikten de chirurgen
ook wondhaken, soms twee naast elkaar
aan een steel. Deze haken konden scherp
zijn om weefsels omhoog of opzij te halen
(Celsus 7. 7. 4B) of stomp om bloedvaten
en pezen opzij te trekken (Celsus 7. 5. 1C).

Ook naalden werden gebruikt, rechte en
gebogen. Als de diameter rond was, wer-
den er verbanden mee dichtgenaaid;
waren ze driehoekig dan werd de huid er
mee gedicht. Natuurlijk werden naalden
ook huishoudelijk gebruikt.

Oogartsen
De oogarts had ook zijn eigen, verfijnd ins-
trumentarium. Lensextracties bij grijze
staar, verkleining van oogleden en opera-
ties aan gezwelletjes aan de oogleden eis-
ten de noodzakelijke medische instrumen-
ten. Lensextractie werd met een speciaal
daarvoor vervaardigde naald gedaan
(Celsus 7. 7. 14D).

Oculistenstempels behoorden ook tot de
uitrusting van de oogarts. Het zijn kleine
steentjes, meestal van leisteen, waarin in
spiegelschrift aan de vier zijkanten de
naam van een persoon, de naam van een
oogheelkundig medicijn en meestal, maar
niet altijd, de naam van een oogziekte is
ingebeiteld. De persoonsnaam kan van een
arts zijn, maar is misschien ook soms van
de handelaar of samensteller van het me-
dicijn. De plaatjes zijn meestal vierkant
(± 5x5 cm), maar kunnen een langwerpige
vorm hebben. Er zijn meer dan 300 van
deze stempeltjes gevonden, bijna uitslui-
tend (92%) in Gallië, Germanië en Brittan-

Afb. 4a. Pincet, schaal 4:5.

Afb. 4b. Pincetten, schaal 1:2.
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nië. Enige jaren geleden is in Nijmegen een
oculistenstempel gevonden van brons, dat
langwerpig was en een handvat had
(afb. 5). Dit soort stempels diende om oog-
zalven of druppels, die na hun bereiding
ingedroogd werden, in een nog weke toe-
stand van een stempel te voorzien. Voor
het gebruik werd een stukje afgebroken en
in een vloeistof opgelost. Gezien de ver-
spreiding wordt gedacht aan een Gallo-
Romeinse uitvinding. Ook wordt de moge-
lijkheid geopperd dat stempelafdrukken
dienden om belastingvrijstelling te krijgen;
Gallië, Germanië en Brittannië behoorden
tot één tolgebied.

Tandartsen
Veel van de instrumenten, gebruikt door
chirurgen, werden ook door tandartsen
gebruikt. De rasp van de chirurg werd
door de tandarts gebruikt om tandsteen te
verwijderen of te hoog staande tanden af te
vijlen (Paulus 6. 28).

Eveneens is de tang om gebitselementen
te verwijderen vaak gelijk aan de bottang
(Paulus 6. 28). Soms is de tandartsentang
voorzien van een uitholling om de tand of
kies te omvatten. Om een achtergebleven
wortelrest eruit te wippen werd een klein
formaat botheffer gebruikt. Beide tandarts-
instrumenten waren meestal van ijzer.

Celsus beschrijft uitvoerig hoe een tand-
extractie verricht moet worden. Als een

gebitselement pijn doet en er besloten is
dat dit getrokken moet worden, moet eerst
het tandvlees met een rasp rondom losge-
maakt worden. Daarna moet de tand heen
en weer bewogen worden, totdat hij los zit.
Vervolgens moet de tand zo mogelijk met
de hand getrokken worden. Lukt dit niet,
dan moet de tang erbij gehaald worden.
Als de tand carieus is, moet de holte opge-
vuld worden met pluksel of lood, opdat
het element bij het trekken niet zal breken
(Celsus 7. 12B–C).

Steensnijders
Steensnijden was een apart specialisme in
de Romeinse tijd. Eén van de instrumenten
van dit specialisme was een lepeltje, dat
aan de binnenkant oneffen gemaakt was.
Met een steensnijdersmes werd een snede
gemaakt tussen anus en zaadbal iets naar
links; soms sprong de steen naar buiten,
anders moest hij met de lepel eruit gehaald
worden. Overigens adviseert Paulus alvo-
rens te opereren de steenlijder te laten
springen. Een natuurlijke verwijdering van
de steen met de urine was dan mogelijk en
een eventuele operatie eenvoudiger
(Paulus 6. 60). Celsus schrijft dat als de
steen te groot was om door de operatie-
wond getrokken te worden, deze met een
soort botte beitel voorzichtig gespleten kon
worden (Celsus 7. 26. 3).

Als de urine niet spontaan geloosd kon
worden, moest een katheter geplaatst wor-
den; deze was van brons, voor de man in
drie maten, voor de vrouw in twee. De
katheter voor de man kon 15, 12 of 9 vin-
gerbreedtes lang zijn, voor de vrouw 9 of 6
vingers breed. De katheters voor mannen
waren S-vormig gebogen en aan het onder-
eind was zijdelings een ovale opening. De
wijze waarop een katheter geplaatst moest
worden, wordt door Celsus zorgvuldig
beschreven en is nog steeds dezelfde. Hij
geeft ook een aantal oorzaken van het niet
kunnen urineren: het samenklappen van
de urinewegen, een steen, een bloedstolsel
of een ontsteking (Celsus 7. 26. 1B).

Afb. 5. Twee van de vier zijkanten van een oculisten-
stempel, schaal ongeveer 2:1.
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Vrouwenartsen
Een technisch hoogstandje is het vagina-
speculum, door Paulus genoemd om een
baarmoederabces te behandelen (Paulus
6. 73). In Pompeii zijn drie van deze instru-
menten gevonden; ze kunnen drie- of vier-
bladig zijn en worden met een schroef
opengedraaid (afb. 6).

Voorzover bekend, bestond er bij de
Romeinen geen instrument zoals de ‘tang’
om een kind levend geboren te doen wor-
den. Indien een kind in de baarmoeder
reeds gestorven was, moest het uit de baar-
moeder gehaald worden. Hippocrates
adviseert het hoofd te breken met een pië-
stron (Hippocrates 8. 146 L) en de botten
met een bottentang te verwijderen. Ook
noemt hij een tractiehaak, gehaakt bij het
sleutelbeen en dan voorzichtige tractie.
Het piëstron is gevonden; het is een tang
met tanden, die in elkaar grijpen, zodat
wat ertussen werd gevat, verbrijzeld werd.
Celsus beschrijft hoe een dode foetus met
haken uit de uterus getrokken kan worden.
De speciale haken zijn ook gevonden; som-
mige zouden aan de binnenkant scherp
zijn om de foetus kleiner te maken (Celsus
7. 29. 4-5).

Waar gebruikten de oude artsen hun in-
strumenten?
Dat artsen huisbezoeken deden, beschrijft
Hippocrates (2. 295 L). Ook uit de ‘agenda’
van Galenus blijkt dit (De sanitate tuenda
6. 7; 6. 412 K). Hadden zij echter ook
behandelkamers? Hippocrates beschrijft de
eisen waaraan een behandelkamer moet
voldoen (De medici officina 1. 8 en De me-
dico 2). Nodig is goede verlichting (natuur-
lijk of kunstmatig), voldoende drinkbaar,
helder water, schone verbandstoffen en
goede instrumenten. Ook Plato spreekt in
De Staat (3. 13, 405a) over de nodige behan-
delkamers. Plinius schrijft over de komst
van de eerste Griekse arts in Rome,
Archagathus genaamd, die het Romeinse
burgerrecht kreeg en een taberna, gekocht
met gemeenschapsgeld (Historia Naturalis
29. 12–13). Het woord taberna zou ik met
werkplaats willen vertalen; artsen waren
volgens de Romeinen vooraanstaande
handarbeiders.

In Pompeii zijn verschillende huizen met
medische instrumenten gevonden.
Eschebach noemt er vijftien. Matthäus
bespreekt er twee van, de Casa del Chirurgo,
waar links en rechts van de ingang kamers
met medische instrumenten en geneesmid-
delen gevonden zijn, en de Casa del Medico
Nuovo I, waar ook de mogelijkheid bestaat,
dat een kamer behandelruimte en apo-
theek is. Waarschijnlijk hadden sommige
artsen behandelkamers; misschien werden
die voornamelijk voor operatieve ingrepen
gebruikt.

Daarnaast zijn in verschillende thermen
medische instrumenten gevonden, zoals in
Keulen, Trier en Xanten. Künzl vermeldt
dat in de thermen van Keulen een kamertje
van ongeveer 2.5x2.5 m gevonden is dat
medische instrumenten bevatte; hij ver-
moedt dat dit een dokterskamer is. Tevens
spreekt hij zijn vermoedens uit dat artsen
ook praktijk deden in sommige thermen,
waar instrumenten gevonden zijn, zoals in
Biriciana (Weiszenburg).

Ziekenhuizen voor de burgerbevolking inAfb. 6. Vaginaal speculum, schaal 1:4.
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Rome of daarbuiten worden niet genoemd
en zijn ook niet door archeologen gevon-
den. Pas omstreeks halverwege de 4de
eeuw wordt een christelijke instelling voor
zieken genoemd. Wel hadden grote land-
goederen soms valetudinaria voor hun sla-
ven.

Militaire ziekenhuizen worden wel ge-
noemd en zijn ook veel gevonden. Onder
de regering van Keizer Augustus
(27 v.Chr.–14 n.Chr.) werd de militaire
gezondheidsdienst opgericht. Bij alle on-
derdelen (het reguliere leger, de praetori-
aanse garde, de marine en de brandweer)
kwamen artsen. Bij het leger kwamen in de
legioenslegerplaatsen veldhospitalen (vale-
tudinaria), evenals in sommige van de
kleine militaire kampen. Waarschijnlijk
werkten in het midden van de 2de eeuw
ongeveer 800 artsen in het leger. Het oudst
bekende militaire hospitaal lag in Haltern
(Duitsland) en functioneerde van ongeveer
7 v.Chr. tot 9 n.Chr. In een legioensvaletu-
dinarium waren ± 12 artsen en ± 20 hospi-
taalsoldaten, en er was één apothekers-
assistent. Het aantal bedden, dat in de
aanvang ongeveer 150 per valetudinarium
was, steeg in de 2de eeuw tot 500 in ver-
band met diverse grote oorlogen en een
pestepidemie. In een dergelijk veldhospi-
taal waren behalve ziekenzalen aan weers-
zijden van een hoefijzervormige gang, ook
een polikliniek, operatiekamer, baden,
apotheek, dokterkamers, keuken en maga-
zijnen. Ook functioneerden specialisten in
deze veldhospitalen.

Het artsenbezoek
Hippocrates en Galenus schrijven, dat zij
speciaal in de ochtenduren patiënten be-
zochten: de artsen waren dan nog geeste-
lijk fris. Hippocrates noemt de uitrusting,
die de arts bij de hand moet hebben, als hij
visites maakt (Hippocrates 2. 291 L). Voor-
zover we weten bestaat deze uitrusting uit
messen van verschillend formaat in een
houten opklapbaar doosje. Dit is te zien op
een votiefsteen, gevonden in het Asclepiei-

on in Athene. De sondes en tangen waren
opgeborgen in een cylindrische doos. Ook
zijn medicijndoosjes gevonden, verdeeld in
kleine vakjes voor de verschillende medi-
cijnen, met vaak een mooi bewerkt, schui-
vend deksel. Ook in Nederland zijn ver-
schillende van deze fraaie doosjes
gevonden.
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LIJST VAN INSTRUMENTEN
akanthobolos gratenpincet
anaboleus botheffer
catheter katheter
cucurbitulum laatkop
cyathicomele lepelsonde
ferramentum beitel
ferrum caudens brandijzer
forceps tang
hamus acutus scherpe haak
hamus retusus stompe haak
lenticular beitel voor schedel-

operaties
modiolus trepanatieboor
oricularium oorlepel
flebotoom laatmes
piestron/cranioclas schedelbreker
scalper rasp
scarificator drievoudig mes
speculum magnum 
matricis vaginaspeculum
staphylagra huigtang
uncussteen snijderslepel
vulsella pincet
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Soms is het contrast tussen de Oudheid en
de moderne tijd heel duidelijk afgebakend:
wie iets te weten wil komen over zieken-
huizen in het Romeinse Rijk zal ontdekken
dat deze niet bestonden. Zieken werden
thuis verpleegd (en werden weer gezond
of gingen dood). De thuisverpleging gold
niet alleen voor lichamelijke patiënten,
maar ook voor geesteszieken.

Dit wil overigens niet zeggen dat er in de
Romeinse wereld geen openbare gezond-
heidszorg was. De Romeinse burgers ont-
beerden echter wél de speciale bouwwer-
ken ervoor. Het woord voor ‘ziekenhuis’,
valetudinarium (Grieks: nosokomeion), komt
in de in de antieke literatuur maar spora-
disch voor, en dan vooral in de late Oud-
heid. Vitruvius bijvoorbeeld noemt allerlei
types gebouwen in zijn Over Bouwkunde,
maar geen valetudinaria. Waar het woord
wél bij een auteur voorkomt, is het in een
speciale context: zo gebruikt Columella het
als hij de ‘ziekenhuizen’ beschrijft op de
grote landgoederen in Italië (Col. 11. 1. 8
en 12. 3. 8).

In deze situatie kwam verandering in de
4de eeuw n.Chr. De openbare medische
dienst ontwikkelde zich toen tot een insti-
tuut en in Rome en elders verschenen mo-
gelijk de eerste ziekenhuizen. Antieke kli-
nieken zijn in Rome en andere steden tot
vandaag niet teruggevonden. Een laat-4de-
eeuwse topografische opsomming van de
hoofdstad (de Catalogus Regionum) ver-
meldt allerlei categorieën onroerende goe-
deren, van 144 openbare latrines tot 46 bor-
delen, maar geen valetudinaria. 

Er is één sector waar Romeinse ‘zieken-

huizen’ wel veel aanwezig waren: in het
leger. De behoefte aan verpleging bestond
hier niet alleen tijdens de strijd, maar ook
permanent, en zowel in de legioenskam-
pen als in de forten. Hier is materiaal in
overvloed aanwezig; aan de grenzen van
het Romeinse Rijk zijn binnen de kampen
veel voorbeelden van lazaretten terugge-
vonden. 

Verreweg de meeste vondsten die op de
aanwezigheid van een valetudinarium wij-
zen komen tot vandaag uit het noordelijk
en noordoostelijk deel van het Romeinse
Rijk. Men mag hier echter niet direct de
conclusie aan verbinden dat militairen in
deze (weliswaar koudere en meer voch-
tige) streken vaker ziek of gewond waren;
de hoeveelheid informatie over Romeinse
legerkampen is er eenvoudigweg veel gro-
ter, want er is langduriger en intensiever
opgegraven. Mogelijk verandert het beeld
dus nog eens. 

Maar vooralsnog treffen wij de best be-
waarde voorbeelden aan in de meer noor-
delijke grensstreken: in Groot-Britannië en
langs de Rijngrens van Duitsland en Zwit-
serland. In Nederland is tot nu toe de plat-
tegrond van één (vermoedelijk) ziekenhuis
bekend, in het fort van Valkenburg/praeto-
rium Agrippinae (afb. 1), dat maar een
bescheiden omvang had en door circa 500
man bewoond werd. In de enige Neder-
landse legioensplaats, Nijmegen, is nog
geen valetudinarium teruggevonden. Wat
niet wil zeggen dat het er niet wás, maar
nog lang niet alle oppervlak van een zo
groot kamp (20–30 ha) is onderzocht en
geïdentificeerd. 

Valetudinaria
Een enkele opmerking over Romeinse
ziekenhuizen
Thea L. Heres



117

De legioenskampen (castra) moesten
plaats bieden aan een min of meer perma-
nente bezetting van zo’n 6000 man; een
lazaret was overeenkomstig in omvang.
Daarbij komt, dat legioensoldaten Romeins
burger waren en misschien eisen aan com-
fort mochten stellen. 

Schotland associeert men gewoonlijk niet
met de Romeinen. Toch was hun aanwe-
zigheid daar in de late 2de eeuw perma-
nent. Langs de Muur van Antoninus
(ongeveer van Glasgow tot Edinburgh) lag
de gebruikelijke rij forten. Nog meer naar
het noorden, ten westen van het moderne
Dundee, lag de castra van Inchtuthil
(afb. 2). In het hart van het fort ligt een
groot lazaret (2B), dat zo’n 100 bij 75 meter
meet. De plattegrond van de legioenslaza-
retten is vrij uniform: rondom een binnen-
plaats liggen doorgaans twee rijen zieken-
kamers die twee aan twee gekoppeld zijn
en door smalle gangen worden betreden.
De brede hoofdgangen waren waarschijn-
lijk verhoogd; dit is niet overal met zeker-
heid vast te stellen, omdat de meeste mu-

ren te laag boven het maaiveld bewaard
zijn. Doel van zo’n verhoogde gang was
dan ongetwijfeld de aanvoer van lucht en
licht in de ziekenkamers.

Uit Nederland is, zoals gezegd, (nog)
geen legioenslazaret bekend. Direct over
de huidige grens met Duitsland zette de rij
castra en castella die de Rijngrens bescher-
men moesten, zich voort. Eén van de eerste
is Vetera II/Xanten-Birten, een reusachtig
kamp dat twee legioenen kon bevatten.
Het wordt Vetera II genoemd, omdat een
eerder dubbellegioenskamp op de Für-
stenberg tijdens de opstand van Civilis in
brand werd gestoken en verwoest. Ook in
dat eerste dubbellegioenskamp, dat ruim
56 ha telde, zijn de fundamenten van een
valetudinarium blootgelegd. Vetera II, dat na
70 op een andere plaats verrees (op de hui-
dige Bislicher Insel), werd grotendeels in
kalksteen opgetrokken. Dit kamp, dat ruim
tweehonderd jaar zou bestaan, bevat een
groot lazaret. Een maquette ervan is te zien
in het Rheinisches Landesmuseum te Bonn
(afb. 3), een museum dat ook voor andere

Afb. 1. Castellum van Valkenburg Z-H (Praetorium
Agrippinae), Nederland: A. Principia, B. Valetudina-
rium? (uit: W.A. van Es, De Romeinen in Nederland,
Bussum 19722, Afb. 42).

Afb. 2. Legioenskamp Inchtuthil, Schotland. 
A. Principia, B. Valetudinarium (uit: Matthäus 1987,
Afb. 12).
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zaken een bezoek meer dan waard is (zie
ook afb. 4). De lengte van het lazaret was
ruim 83 m. De ziekenkamers zijn aan drie
zijden om een grote binnenplaats ingericht;
elk van de 60 kamers was ruim 14 m2 in
oppervlak, en bood aan drie à vier zieken
plaats. Het hoog uitstekende middenge-
deelte van het dak is zo’n hoge gang als we
ook in Schotland aantroffen. Goed is op dit
Bonner model te zien dat die hoge centrale
gangen van boven via ramen licht en lucht
binnenlieten. Opvallend is verder het
fraaie ingangsportaal met zijn hoge pilas-
ters en Corinthische kapitelen.

Ook elders aan de benedenloop van de
Rijn waren in verschillende periodes legi-
oenskampen met een lazaret: bijvoorbeeld
in Neuss (Novaesium) halverwege Xanten
en Keulen, in Keulen (Colonia Claudia Ara
Agrippinensium) zelf en in Bonn (Bonna).
Uit het laatste legioenskamp beschikken
we over een inscriptie ter gelegenheid van
de voltooiing van het Bonner valetudina-
rium (afb. 4). De wijding is aan Hercules en

Afb. 3. Legioenskamp Xanten-Birten (Vetera II), Duitsland. Reconstructiemodel van het valetudinarium
(uit: Matthäus 1987, Afb. 13). Bonn, Rheinisches Landesmuseum, inv. 34/176.

Afb. 4. Wij-inscriptie voor Hercules ter gelegenheid
van de voltooiing van het valetudinarium van legioens-
kamp Bonn (Bonna), Duitsland (uit: Matthäus 1987,
Afb. 11). Bonn, Rheinisches Landesmuseum, inv. 2566.
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de steen werd opgericht aan het eind van
de 2de eeuw n.Chr. door een legatus van
het Ie legioen. De tekst luidt:

HERCUL[
L(ucius) CALPVR
NIVS PRO
CLUS LEG(atus) AVG(usti)
LEG(ionis) I M(inervae) P(iae) F(idelis)
p]ERACTO OPE/
RE VALETVDINAR[ii.
(Lucius Calpurnius Proclus, legatus van de
Legio I Minerva Pia Fidelis aan Hercules, ter
gelegenheid van de voltooing van het laza-
ret).

Langs de bovenloop van de Rijn was de
grens van het Romeinse rijk eveneens be-
schermd door een rij forten en legioens-
kampen; een aantal ervan is teruggevon-
den in Zwitserland. Bij Windisch liggen de
resten van het legioenskamp Vindonissa.
Aan het eind van de 1ste eeuw n.Chr.
werd het ingericht bij de samenvloeiing
van twee rivieren, de Aare en de Reuss.
Het lazaret lag weer midden in het kamp.
Op de plattegrond (afb. 5) is duidelijk te

zien hoe de de rijen ziekenkamers door een
rondlopende gang werden gescheiden,
volgens het systeem dat we onder andere
uit Inchtuthil en Vetera II kennen.

Ook kleinere kampen, bestemd voor
cohorten van de hulptroepen, konden een
lazaret bevatten; we zagen al een voor-
beeld uit Valkenburg (Z-H). Bij Xanten
stroomt de Lippe in de Rijn; stroomop-
waarts aan die zijrivier lag het hoofdkamp
van Haltern. Ook dit kamp is net als
Vetera I in de strijd ten ondergegaan: in
9 n.Chr. tijdens de nederlaag van Varus.
Haltern was dus één van de vroegste kam-
pen. Het hoofdkamp van Haltern (dit ter
onderscheiding van het veldkamp) bevatte
een veel eenvoudiger lazaret dan dat van
Vetera II en het was in hout opgetrokken
(afb. 6). De historicus Velleius Paterculus,
die ten tijde van Tiberius schreef, noemt
voor het jaar 1 n.Chr. een immensum bellum
in Germania; dat zou de inrichting van
zo’n lazaret kunnen verklaren.

Een ander voorbeeld van zo’n bescheiden
lazaret biedt het hulptroepencastellum
Quintana bij Künzing, niet ver van Bonn
(afb. 7). Het lazaret mat 32x14 m, het was
geheel in hout opgetrokken. Aan de west-
kant lag een rij van vier à vijf ziekenka-
mers, het centrale gedeelte bevatte mis-
schien een verhoogde hal en aan de
oostkant lag een smalle langgerekte zaal.
Het grotere vertrek in de noordwesthoek
was misschien een operatiekamer, de vier-
kante ruimte tegen de zuidmuur een toilet.

De Romeinse forten in Noord-Engeland
beschikten ook over bescheiden ziekenin-

Afb. 5. Legioenskamp Windisch (Vindonissa),
Zwitserland. Plattegrond van het valetudinarium
(uit: W.Drack/R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz,
Stuttgart 1988, Afb. 23).

Afb. 7. Hulptroepencastellum Künzing (Quintana),
Duitsland. Plattegrond van het valetudinarium (uit:
Matthäus 1987, Afb. 14).
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richtingen. Langs Hadrian’s Wall ontmoe-
ten we een voorbeeld in fort Wallsend
(Segedunum), zoals de moderne naam aan-
geeft het (oostelijk) uiteinde van de Muur,
niet ver van Newcastle. Wallsend is bloot-
gelegd tussen 1977–1984, maar alleen van
de belangrijkste onderdelen is de ligging
en plattegrond bekend. In dit fort lag het
lazaret aan de westzijde, maar wel in de
centrale zone en niet ver van het hoofd-
kwartier, de principia(afb. 8, A en B). De af-
metingen zijn even bescheiden als die in
Künzing: circa 25x15 m. De ziekenkamers
liggen weer aan drie zijden rondom een
binnenplaats. Van een eventueel verhoogd
gangensysteem is hier niets te zeggen, daar
het bovengedeelte van het lazaret vermoe-
delijk in hout was opgetrokken. 

Eveneens grotendeels in hout was waar-
schijnlijk het lazaret van fort Housesteads
(Vercovicium), één van de meest bezochte

plaatsen aan Hadrian’s Wall. Hoewel op-
gravingen in sommige valetudinaria een
rijke vondst aan medische instrumenten
opleveren (zie het artikel van Sal Braad-
baart elders in dit themanummer), is er in
Housesteads niets ontdekt dat wijst op de
functie van dit gebouw. Alleen de platte-
grond en de ligging, weer vlakbij de princi-
pia, wijzen op een gebruik als lazaret. Een
artistieke poging tot reconstructie levert
afb. 9 op: we zien een binnenplaats waar
omheen een gang loopt. Erachter kunnen
we aan twee of drie zijden de ziekenka-
mers veronderstellen. Het verhoogde deel
van het dak (waarvan overigens niets is
teruggevonden) zou via de ramen weer
licht- en luchttoevoer kunnen verschaffen,
zoals we elders ook zagen.  

Onze beknopte rondgang langs enkele
valetudinaria leert dat in Noord- en West-

Afb. 6. Hoofdkamp Haltern, Duitsland: A. Principia, B Valetudinarium (uit: T. Bechert/W.Willems, Die römische
Reichsgrenze zwischen Mosel und Nordseeküste, Stuttgart 1995, Afb. 58).
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Europa veel legioenskampen over een
lazaret beschikten. Zoals gezegd zijn het
vooral de vondstomstandigheden en de
conservering die niet een duidelijker con-
clusie toelaten. De lazaretten van de ons
bekende dubbellegioenskampen zijn in
afmeting conform de grotere bezetting van
ruim 12.000 man. De ‘normale’ legioens-
kampen hebben een lazaret dat gemiddeld
60 ziekenkamers bevat en dus aan circa
180 patiënten tegelijk plaats zou kunnen
bieden. In noodgevallen kon een aantal
gewonden natuurlijk in de grote gangen
worden gelegerd, waardoor de opnameca-
paciteit tot ruim 500 kon stijgen.

De forten en hulptroepenkampen be-
schikten in een aantal gevallen ook over
een lazaret, dat veel bescheidener van om-
vang was, maar dat was natuurlijk ook in
verhouding met de veel geringere bezet-
ting van het kamp. 

In alle gevallen liggen de lazaretten in het
centrale gedeelte van het kamp. Het voor-

deel hiervan was misschien de grotere rust
van de omgeving.

De oudste kampen waren meestal in hout
opgetrokken, zij het met een stenen funde-
ring. Al in de loop van de 1ste eeuw leerde
men uit de verwoesting waarmee diverse
opstanden gepaard gingen, dat een geheel
stenen constructie in veel opzichten ver-
standiger was. De lazaretten gingen hierin
mee, zij het dat in sommige gevallen een
lichte hout/steenconstructie voor de licht-
beuk van de gang gewenst was. De grote
permanente kampen, zoals Vetera II bij
Xanten, werden daarentegen voorzien van
een valetudinarium dat in fraaie architec-
tuur kon wedijveren met andere monu-
mentale gebouwen.
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Afb. 8. Fort Wallsend (Segedunum), Groot-Britannië:
A Principia, B. Valetudinarium (uit: S. Johnson,
Hadrian’s Wall, London 19963, Afb. 30)

Afb. 9. Fort Housesteads (Vercovicium), Groot-
Britannië. Reconstructietekening van het valetudina-
rium. Het is niet zeker of de bovenverdieping van
steen of hout was (uit: Johnson 1996, Afb. 38).
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De firma in psychofarmaca was zo kies
geweest om niet de volledige titel van het
congres te zetten op de tasjes van het Fifth
European Symposium on Suicide. Anders
hadden de deelnemers zich er vast niet
mee in de straten van Cork durven verto-
nen. Ik was voor dit zelfmoordcongres uit-
genodigd om er te spreken over suïcide in
de antieke wereld. Ten tijde van het sym-
posium – september 1994 – trok de Neder-
landse regeling voor medische hulp bij
euthanasie wereldwijd aandacht. Daarom
werd er een aparte zitting aan de Holland-
se praktijken gewijd. In de discussies laai-
den de emoties hoog op. Vooral enkele
Engelse artsen verklaarden onder geen
voorwaarde bereid te zijn een helpende
hand toe te steken, als een patiënt een
zacht einde wilde. Zij voelden zich gebon-
den aan hun Hippocratische eed. Ook in
Nederland beroepen dokters zich wel op
die gelofte om te motiveren dat zij die-
naars zijn van het leven en niet van de
goede doding, euthanasie.

Medische hulp een novum?
Nu moet in de eerste plaats worden vast-
gesteld dat de plechtige verklaring die
moderne artsen bij hun examen afleggen,
in de verste verte niet lijkt op de eed van
Hippocrates. Maar zelfs als de moderne
artseneed de antieke gelofte op de een of
andere manier zou insluiten, is het de
vraag of Hippocrates’ eed ‘de magna
charta der medische ethiek’ is waardoor de
medicus zich ondubbelzinnig zou beken-
nen tot de ‘onaantastbaarheid van het
leven’.1 Op het eerste gezicht lijkt de bete-

kenis van de sleutelzin uit de eed voor
geen misverstand vatbaar:

En ook niet zal ik iemand, daarom gevraagd,
een dodelijk medicijn geven en ik zal ook geen
advies geven van deze aard 

Ã� δñσω δb ï�δb æÀρµακïν ï�δενd α�τηθεdς
θανÀσιµïν

De zinsnede die direct volgt, doet helemaal
de deur dicht:

En evenmin zal ik ook aan een vrouw een ver-
derfelijk tampon geven.

Hier zweert de arts toch dat hij zich niet
zal lenen voor hulp bij abortus en evenmin
bij euthanasie? Hij verklaart kennelijk dat
hij in dienst van het leven staat, zowel aan
het begin als aan het einde.

De gangbare interpretatie van de klas-
sieke artseneed bracht Hans Achterhuis,
Twents hoogleraar in de systematische
filosofie, zelfs tot de boude bewering dat
medische hulp bij euthanasie een novum is,
want tot onze tijd zouden artsen zich
steeds aan hun eed gehouden hebben. Te-
gen die opvatting is allereerst in te brengen
dat de eed uitsluitend voor leden van
Hippocrates’ genootschap gold. Als de for-
mule inderdaad over hulp bij zelfdoding
gaat, bewijst zij dat buiten die exclusieve
school – of beter sekte – artsen het minder
nauw namen. Zo gezien betekent het be-

Antieke artsen en euthanasie

Anton van Hooff
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staan van de eed zelfs dat het merendeel
van de antieke artsen niet aarzelde de me-
dische expertise te gebruiken om hun pa-
tiënten desgewenst aan een milde dood te
helpen.2

De aderen bieden ter slaking
Nu bevredigt een dergelijk argumentum e
contrario nooit helemaal. Maar er zijn ge-
noeg concrete bewijzen dat antieke artsen
wel degelijk een deskundig handje toesta-
ken. Voor het laten aansnijden van de ade-
ren was niet veel ervaring nodig, maar
toch namen sommige Romeinen het zekere
voor het onzekere en lieten een ‘medicus’
het werk doen. In het geval van consul
Atticus Vestinus ging het niet om zelfdo-
ding, maar om een regelrechte executie.
Nero stuurde een troep soldaten naar zijn
huis. Vestinus zat aan een diner met vrien-
den, toen de militairen binnenstapten en
zeiden dat hij door de tribuun naar buiten
werd geroepen.

Zonder dralen staat hij op en dan gebeurt alles
in een mum van tijd: hij wordt opgesloten in
een kamertje, een medicus staat klaar, de ade-
ren worden doorgesneden, nog levend wordt
hij naar de badkamer gebracht en in het warme
water gestopt, zonder dat hij een kik kon geven
om zich over zijn lot te beklagen
(Tacitus, Annales 15. 69. 3).

De medicus die assisteerde,  behoorde tot
de groep die Nero erop uitstuurde om
– zoals hij dat cynisch noemde – zijn
slachtoffers te ‘curare’ (Suetonius, Nero
37. 2). Tacitus plaatst in zijn relaas direct
hierna de dood van Lucanus. Deze kon
met zijn laatste adem nog eigen verzen
over een langzaam stervende soldaat reci-
teren. Wat Tacitus nog moord (caedes)
noemde, wordt later tot een filosofische
zelfdoding gestileerd. In de Wereldkroniek
van kerkvader Hiëronymus uit 379/381
heet het dan ook:

Marcus Annaeus Lucanus de dichter uit
Cordoba, in de Pisoonse samenzwering betrok-
ken, hield de arm aan de medicus voor om de
aderen te snijden.

De verfijnde woordkeus bracchium ad
secandas venas medico praebuit doet denken
aan ‘de aderen bieden ter slaking’ (venas
praebere exsolvendas), wat praetor Plautius
Silvanus doet als het geschutter met een
dolk geen resultaat oplevert (Tacitus,
Annales 4. 22. 3). Hier wordt de helpende
hand niet gespecificeerd, net zo min als bij
Thrasea Paetus. In zijn geval wordt gespro-
ken van ‘de aderen van beide armen voor-
houden’ (venas utriusque bracchii porrigere;
Annales 16. 35. 1). Uit de tekst wordt niet
duidelijk of het een medicus of een vriend
is die de incisie verricht. Paetus maakte
wel een hele vertoning van zijn gedwon-
gen zelfdoding. Hij sprenkelde zijn bloed
over de vloer als een plengoffer aan Jupiter
de Bevrijder en spoorde de quaestor die
namens de consul aanwezig was aan een
voorbeeld aan zijn karaktervastheid te
nemen.

Kroongetuige Seneca
Het ‘stoïcijnse’ einde van Thrasea Paetus is
een echo van de filosofische zelfdoding bij
uitstek, die van Seneca. Deze ‘filosoof van
de suïcide’ had het openen van de aderen
aangewezen als een van de gerede wegen
naar een zelfgekozen einde: ‘Het is niet
nodig met een enorme wond de borst te
klieven’ –  zoals Cato Uticensis – ‘met een
scalpel wordt de weg naar die grote vrij-
heid geopend’ (Epistulae 70. 16). In de
Stoïsche natuurfilosofie is het bloed de
drager van het pneuma of de spiritus. Bij het
sterven vloeit deze vitale kracht weg met
het bloed (Seneca, Naturales Quaestiones
3. 15). Deze levensadem is niet diep ver-
borgen, zodat hij alleen met het zwaard
kan worden uitgestoken. De dood is onder
handbereik. Als je wilt, is er een uitweg. 
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Of een strop de hals dichtknijpt of water
de adem beneemt of de harde bodem de
schedel verbrijzelt of vuurgloed de adem
afsnijdt, wat het ook is, het gaat snel, zo
jubelt Seneca aan het einde van De provi-
dentia (6. 9).

Toen zijn uur gekomen was, beproefde
Seneca zelf vele wegen des doods. Drie
capita wijdt Tacitus aan de enscenering die
Seneca aan zijn einde gaf (Annales
15. 62–64). Allereerst vermaande hij zijn
huilende vrienden nu te tonen dat de filo-
sofische lessen niet voor niets waren ge-
weest. Zijn vrouw Paulina spoorde hij aan
in gedachtenis aan zijn deugdzaamheid
het gemis van haar echtgenoot te dragen.
Maar de trouwe gade verklaart dat ook zij
vastbesloten was te sterven ‘en vraagt de
hand van een executeur’. Seneca wilde
haar de glorie van de dood niet ontzeggen.
‘Hierna openen zij met één haal van het
ijzer de armen.’ Voor die daad was wel
enige behendigheid nodig. Natuurlijk is
het niet onmogelijk dat Seneca en zijn
vrouw samen het snijwerktuig hebben
gehanteerd, maar niet voor niets vertaalt
J.W. Meijer: ‘Na deze woorden lieten zij
zich met één haal de aderen openen met
een mes’. Met reden neemt deze Tacitus-
vertaler aan dat een ander de snede aan-
bracht. Het ligt gezien het vervolg wel
voor de hand die hulp te veronderstellen.
Seneca’s oude aderen wilden niet zo goed
vloeien. Daarom ‘verbreekt hij ook de ade-
ren van zijn benen en knieën’. Natuurlijk
was hij verantwoordelijk, maar anderen
zullen wel het eigenlijke werk hebben ge-
daan. Seneca lijdt hevige pijn. Om Paulina
de onaangename aanblik te besparen laat
hij haar naar een andere kamer brengen.
Ook in zijn laatste momenten laat de wel-
sprekendheid de oude filosoof niet in de
steek. Hij ontbiedt secretarissen die zijn
woorden voor het nageslacht bewaren. 

Ondertussen worden Paulina’s armen
dichtgebonden en de bloedingen gestelpt,
volgens Tacitus op bevel van Nero, die niet
ook nog de dood van de jonge vrouw op

zijn geweten wilde hebben. De schrijver
gispt de kwade tongen die beweerden dat
zij tot andere gedachten kwam, toen zij
merkte dat Nero niets tegen haar had.

Voor Seneca wil de dood maar niet ko-
men. Dan vraagt hij Statius Annaeus, ‘van
oudsher beproefd door trouwe vriend-
schap en medische kunde, om het vergif te
voorschijn te halen dat hij zich allang had
verschaft, te weten het middel waarmee zij
die door de Atheense volksrechtbank ver-
oordeeld waren, ter dood werden ge-
bracht’. Ook die Socratische dronk heeft
niet het gewenste effect op het lichaam dat
al koud was en daardoor ongevoelig voor
gif. Tenslotte gaat hij een bassin met warm
water in. Hij besprenkelt de slaven in de
buurt en zegt dat hij dit vocht plengde ter
ere van Jupiter de Bevrijder – in het spren-
kelen en het aanroepen van deze Jupiter
volgde Thrasea Paetus Seneca’s voorbeeld.

Medici bij zelfdoding
Seneca’s helper is niet zo maar een ‘medi-
cus’, wat ook chirurgijn kan beduiden,
maar Statius Annaeus was doorkneed in
de ars medicinae. Hij was iemand van
Seneca’s niveau, een ware geneesheer dus. 

Artsen zijn betrokken bij enkele van de
zelfdodingen die we uit Plinius’ brieven
kennen, overigens zonder dat zij directe
stervenshulp bieden. Quintus Corellius
Rufus had allang genoeg van het leven.
Sinds zijn drieëndertigste levensjaar leed
hij aan jicht. De pijnen waren ondraaglijk,
maar hij wilde de keizerlijke latro (schurk)
Domitianus overleven. Toen dit keizerlijke
doodsobstakel uit de weg was geruimd,
kon Corellius, 67 jaar oud, rustig sterven.
Hij onthield zich van voedsel. Vrouw,
dochter noch Plinius konden hem tot
andere gedachten brengen. Tot de arts die
hem voedsel aanbood, had Corellius
gezegd: ‘Mijn besluit staat vast.’ Hij deed
die uitspraak in het Grieks (kekrika) en gaf
zo filosofische allure aan zijn houding
(Epistulae 1. 12. 1–11).

Titus Aristo, een tweede geval uit Plinius’
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brieven, vroeg zijn vrienden medici te
raadplegen over het te verwachten verloop
van zijn ziekte. Als zij ongeneeslijk bleek,
was hij vastbesloten ‘vrijwillig uit het
leven heen te gaan’ (ut sponte exiret e vita),
maar als de behandeling alleen maar
zwaar en langdurig was, zou hij doorzet-
ten. De geraadpleegde dokters zagen ken-
nelijk perspectief, want Aristo besloot zijn
leven voort te zetten (Epistulae 1. 22. 8–9).

Bij Plinius weigert geen van de artsen be-
trokken te worden bij de (overwogen) zelf-
doding, Een pro-vita-houding is wel eens
aangenomen bij een lijfarts van Hadrianus.
De keizer was door zijn kwalen het leven
meer dan zat. Hij vroeg een slaaf hem een
zwaard door het gekwelde lijf te jagen. De
zaak kwam echter uit. Hadrianus’ aange-
wezen opvolger Antoninus Pius smeekte
hem aequo animo (met gelatenheid) de
onvermijdelijkheid van de ziekte te verdra-
gen. Hadrianus was woedend en beval de
verrader van zijn opzet te doden. De man
werd echter door Antoninus gered.
Hadrianus’ adoptiefzoon verklaarde zich
als vadermoordenaar te zullen beschou-
wen, als hij toeliet dat de keizer zich dood-
de. Hadrianus deed andermaal een po-
ging, dit keer met een dolk. ‘Hij vroeg ook
vergif aan een medicus, die, om het niet te
hoeven geven, zichzelf doodde’ (petit et
venenum a medico, qui se ipse, ne daret,
occidit; Historia Augusta, Hadrianus 24. 13).
Niets belet een moderne ethicus natuurlijk
te veronderstellen dat die medicus zich
aan zijn beroepscode hield. Gezien de con-
text ligt het toch meer voor de hand te den-
ken dat de onbekende arts niet meer wist
wat te doen: moest hij de keizer gehoorza-
men of eerder de woede van Antoninus
vrezen? 

Vooral de dood van Seneca suggereert
dat medische assistentie bij zelfdoding zo
doodnormaal was dat de aanwezigheid
van een arts in de meeste gevallen niet
eens werd vermeld. Slechts als een genees-
heer nodig is om aan Seneca het wijsgerige
vergif – scheerlingsap – te verschaffen,

wordt hij met name genoemd: Statius
Annaeus. 

Het verstrekken van een vergif door een
arts kon zelfs zorgen voor een verwikke-
ling in een liefdesroman, een genre waarin
aanvechtingen en pogingen tot zelfdoding
schering en inslag zijn. In het verhaal over
Habrokomes en Anthia door Xenophon
van Efese worden de jonggehuwden door
allerlei spelingen van het toeval – piraten,
stormen – gescheiden. Op een bepaald
moment wordt Anthia gedwongen met
een ander te trouwen. Om aan dit lot te
ontkomen vraagt Anthia de Efesische arts
Eudoxos een dodelijk medicijn te halen. In
plaats van een thanasimon pharmakon geeft
hij haar een slaapmiddel, want hij heeft
nog niet alle hoop op een gelukkige afloop
opgegeven en gaat direct scheep naar Efese
(Ephesiaka 3. 5. 7 e.v.). Het is voor Anthia
en de lezers vanzelfsprekend dat een arts
doodshulp verschaft. Het ‘bedrog’ wordt
door de almachtige romanschrijver niet
toegeschreven aan ethische overwegingen,
wat het verhaal eigenlijk sterker zou heb-
ben gemaakt, maar aan vage hoop. 

Hippocrates’ Eed doorgelicht
Zou Eudoxos, even aangenomen dat hij tot
de school van Hippocrates behoorde, zijn
artseneed overtreden hebben, als het mid-
del wel dodelijk was geweest? Het is de
moeite waard eens nauwkeuriger naar de
eed te kijken. De moderne mens ziet er
waarschijnlijk meer in dan er feitelijk staat.
Vrijwel iedereen zal ‘En ook niet zal ik
iemand, daarom gevraagd, een dodelijk
medicijn geven’ opvatten zoals Lindeboom
vertaalt: ‘Ik zal aan niemand, ook niet op
zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel
toedienen.’3 Maar staat dat er wel? Die
vraag is door Thomas Rütten in een recen-
te publicatie gesteld en beantwoord. Wat
nu volgt, is in wezen aan zijn beschouwing
ontleend. Rütten nodigt ons uit de tekst
eens sine studio contemporaneo te lezen: 
Ã� δñσω δb ï�δb æÀρµακïν ï�δενd
α�τηθεdς θανÀσιµïν.
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Wat geeft ons eigenlijk de zekerheid dat
degene die om het pharmakon thanasimon
vraagt, het ook wil innemen? Het Grieks
zegt niet: ‘aan iemand als hij voor eigen
gebruik daarom vraagt’.4 Er is geen syntac-
tische verbinding tussen ‘iemand’ en ‘daar-
om gevraagd’. Zoals de tekst er staat, be-
looft de  Hippocratische arts weerstand te
bieden aan iedere aandrang een dodelijk
medicijn te verstrekken aan wie dan ook.
Maar waarom zou iemand dan zo’n fataal
middel vragen? Wel, om een ander uit de
weg te ruimen. De arts heeft nu eenmaal
beroepsmatig kennis van vergiften. Gif-
moordenaars zouden op deze expertise
een beroep kunnen doen om een doel-
treffend middel te krijgen. Of boze lieden
zouden een arts kunnen vragen zelf ie-
mand uit de weg te ruimen.

De arts uit de school van Hippocrates
verzekert degene die hem inschakelt, dat
hij zich onder geen beding zal lenen voor
gifmoord. In de voorafgaande zin heeft hij
beloofd zijn vaardigheden alleen aan te
wenden ‘ten nutte van zieken, en gebruik
tot verderf en onrecht (adikia) te verhinde-
ren.’ Het woord ‘onrecht’ wijst op een juri-
dische context. 

Moderne bril
Vanaf de oudheid tot in de Renaissance
heeft men de tekst niet anders verstaan
dan als de belofte om medische hulp bij
moord te weigeren. De uitgebreide versie
van de Hippocratische eed in versvorm
laat op dit cruciale punt geen twijfel toe:
daarin belooft de arts zich niet te laten
omkopen om iemand gif toe te dienen. Hij
kon immers zonder veel kans op ontdek-
king iemand ombrengen, want hij kwam
zijn patiënten heel nabij. De angst voor gif-
moord zat er diep in bij antieke mensen.
Een plotseling sterfgeval werd grif  aan
een venijn toegeschreven. Gezien de hygië-
nische omstandigheden zal menige onver-
wachte dood wel het gevolg van acute
voedselvergiftiging zijn geweest. De elite,
die meer vlees at dan de graanetende mas-

sa, was in het bijzonder vatbaar voor dit
risico, maar wie dacht daaraan? Het was
veel bevredigender de dood te kunnen toe-
schrijven aan iemand dan aan iets, bijvoor-
beeld aan een dokter.

Een anekdote maakt duidelijk dat er
angst voor gewetenloze artsen bestond,
waarop kon worden ingespeeld. Tijdens
zijn opmars door Klein-Azië werd Ale-
xander de Grote door een ernstige ziekte
overvallen. Hij vertrouwde zich aan de
zorg van ene Philippos toe. Vlak voordat
deze hem een medicijn zou toedienen,
werd een brief van Parmenion bezorgd
waarin deze vertrouweling van Alexander
de koning voor Philippos waarschuwde:
de man zou door de Perzische koning
omgekocht zijn om hem uit de weg te rui-
men. Alexander legde de brief onder zijn
kussen. Toen de arts met zijn drankje
kwam, nam de koning het zonder aarzelen
in. Tijdens het drinken overhandigde hij de
brief aan Philippos als bewijs van zijn gro-
te vertrouwen (Plutarchus, Alexander 19).

Een ‘minimale’ interpretatie van Hippo-
crates’ tekst, levert een bevredigende ver-
klaring op. We moeten niet zoeken naar
hoge morele principes achter de eed. Deze
verwijst alleen naar enkele concrete situ-
aties, waarin de arts zijn positie zou kun-
nen misbruiken. De eed is casuïstisch van
aard en bedoelt waarschijnlijk het vertrou-
wen te wekken van degene die een Hippo-
cratische arts in dienst neemt.

In de moderne tijd kon de antieke eed des
te gemakkelijker worden opgevat als een
algemene betuiging van trouw aan het
leven, omdat direct achter het zinsnede
over vergif het andere hete hangijzer van
de medische ethiek wordt beroerd, abor-
tus: ‘en evenmin zal ik ook aan een vrouw
een verderfelijke tampon (pesson phthorion)
geven.’ Maar ook hier moeten we niet
meer willen zien dan er staat. Bij een
‘koele’ lezing, die Rütten bepleit, belooft
de arts niet meer dan een bepaald vrucht-
dodend middel niet te verstrekken, een
‘verderfelijk tampon’. Er wordt ook nie-
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mand aangeduid die vraagt om abortus,
met name niet de zwangere. Misschien
verzekert de Hippocratische arts alleen aan
de heer des huizes dat hij hem niet zijn
nakomelingen zal onthouden. Tenslotte is
de echtgenoot degene die de dokter huurt:
de opdrachtgever moet er zeker van zijn
dat hem geen ‘onrecht’ (adikia) wordt ge-
daan. Latere lezers waren zich er terdege
van bewust dat de tekst op dit punt geen
algeheel verbod op medische hulp bij
vruchtafdrijving behelsde. Daarom had de
christelijke bewerker er behoefte aan de
passage aan te scherpen: ‘en op gelijke
wijze zal ik aan vrouwen (meervoud dus)
geen abortivum (dus niet alleen een ‘ver-
derfelijk tampon’) van boven of van onde-
ren geven.’5 Dat is de duidelijke, ethische
taal die de eed niet spreekt. 

Natuurlijk kan men zich afvragen wat een
eed uit de 4de eeuw v.Chr. voor de moder-
ne tijd betekent. Zolang er nog medici zijn
die aan Hippocrates’ eed een haast bijbels
of liever klassiek gezag toeschrijven, heeft
het zin met historische en filologische ar-
gumenten hun stelligheid te ondermijnen.
De antieke geschiedenis geeft genoeg aan-
wijzingen dat artsen bij vrijwillige eutha-
nasie hun deskundige hulp verleenden. De
antieke artseneed verbiedt die vorm van
medische zorg niet. 
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Ik zweer bij Apollo de Genezer, bij Askle-
pios, Hygieia en Panakeia, en bij alle goden
en godinnen, en ik roep hen als getuigen
aan, dat ik deze eed en deze verbintenis
naar beste weten en vermogen zal nako-
men.

Ik zal hem die mij deze kunst heeft geleerd
gelijk stellen aan mijn ouders, hem laten
delen in mijn levensonderhoud en hem, als
hij in behoeftige omstandigheden mocht
komen te verkeren, steun verlenen. Zijn
nakomelingen zal ik beschouwen als mijn
broers. Ik zal hun die kunst onderwijzen,
als zij die willen leren, zonder beloning en
zonder schuldbewijs. Tot de voorschriften,
voordrachten en heel mijn verder onder-
wijs zal ik toelaten mijn zonen en die van
mijn leermeester, en aan de leerlingen die
zich bij mij hebben ingeschreven en zich
onder ede verbonden hebben aan de medi-
sche code, maar aan niemand anders.

Ik zal dieetregels naar beste weten en ver-
mogen aanwenden ten bate van de zieken,
maar van hen weren wat kan leiden tot ver-
derf en onrecht.

En ook niet zal ik iemand, daarom ge-
vraagd, een dodelijk medicijn geven en ik
zal ook geen advies geven van deze aard.
En evenmin zal ik ook aan een vrouw een
verderfelijke tampon geven.

Rein en vroom zal ik mijn leven leiden en
mijn vak uitoefenen.

Ik zal niet snijden, zelfs geen steenlijders,

maar ik zal dat werk overlaten aan dege-
nen die daarin deskundig zijn.

In welk huis ik ook binnenga, ik zal er bin-
nengaan ten bate van de zieken, mij ont-
houdend van elk opzettelijk onrecht en ver-
derfelijke handeling in het algemeen, in het
bijzonder van seksuele omgang met de
lichamen van mannen of vrouwen, vrijen
of slaven.

Wat ik ook bij de behandeling, of ook bui-
ten de praktijk, over het leven van mensen
zal zien of horen aan dingen die nooit
mogen worden rondverteld, zal ik verzwij-
gen, ervan uitgaande dat zulke dingen
geheim zijn.

Moge het mij, als ik deze eed in acht neem
en niet breek, goed gaan in mijn leven en in
mijn vak en moge ik altijd aanzien genieten
bij alle mensen, maar als ik hem overtreed
en meinedig word, moge dan het tegendeel
daarvan mij overkomen.

(4. 628–632 L; CMG I.1, pp. 4–5 Heiberg)
Vertaling: Manfred Horstmanshoff en
Anton van Hooff
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Griekse tekst van de Eed, gezet in de drukkerij van het Museum Plantin-
Moretus te Antwerpen, Museum Plantin Moretus, Antwerpen. 
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Eed van Hippocrates, 12de-eeuws Byzantijns ms. in vorm van een kruis (Biblioteca Vaticana, Roma),
(uit: R. Margotta, Milano 19682, f. 72).
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Ein unerträglicher Seichbeutel
De werken van Galenus zijn eeuwenlang
door medici gelezen en hebben een enorme
invloed uitgeoefend. Classici en historici
heeft Galenus echter relatief weinig onder
zijn lezers gehad. Eerlijk is eerlijk, de 19.000
bladzijden Griekse tekst, met een vertaling
in het Latijn onderaan de pagina, twintig
delen in tweeëntwintig banden in de uit-
gave van Kühn, ogen tamelijk afschrikwek-
kend. Het lijkt wel alsof de classici er met
een grote boog omheen zijn gelopen, an-
ders zouden zij wel ijveriger gezorgd heb-
ben voor moderne tekstkritische edities,
vertalingen en commentaren. De enige edi-
tie die aanspraak maakt op volledigheid,
maar bij lange na niet volledig is, werd
bezorgd door de zojuist genoemde Carl
Gottlob Kühn en is verschenen te Leipzig
in de jaren 1821–1833. Van slechts enkele
werken is een moderne editie voorhanden,
onder andere in het Corpus Medicorum
Graecorum. De laatste jaren verschijnen
overigens in rap tempo moderne uitgaven.
Een Galenuseditie in de Budé-reeks (tekst
met Franse vertaling, kritisch apparaat en
beknopt commentaar) is aangekondigd.

Wie de moeite neemt om in Galenus’
werk door te dringen, wordt niet direct
beloond. Zijn stijl is vaak duister en lang-
dradig. De lezer wordt onaangenaam ge-
troffen door de toon van zelfingenomen-
heid die uit vrijwel iedere regel spreekt. 
De befaamde Duitse filoloog Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorf noemde hem een
‘unerträglicher Seichbeutel’.1 Dat betekent
inderdaad in het Nederlands: ‘een onver-
draaglijke zeikerd.’ Zijn onderwerpen zijn

voor niet-medici op het eerste gezicht niet
zo inspirerend: Over polsen voor beginners;
Over het nut van de ademhaling; Over het
reukorgaan. Galenus heeft zoveel geschre-
ven dat hij het nodig oordeelde er nog een
boekje aan toe te voegen, waarin hij advi-
seert in welke volgorde men zijn geschrif-
ten het beste kan lezen: Over de volgorde van
zijn boeken. De eerste autobibliografie uit de
literatuurgeschiedenis, Over zijn eigen boe-
ken, is ook van zijn hand.

Wie van alle overgeleverde werken van
Galenus kennis wil nemen – éénderde is
verloren gegaan – moet, behalve Grieks,
ook Latijn, Syrisch en Arabisch beheersen.
Bepaalde werken zijn namelijk in het origi-
nele Grieks niet meer over, maar wel in
oude vertalingen. Wie zijn werken dan ook
nog wil begrijpen, moet medisch, filoso-
fisch, filologisch én historisch onderlegd
zijn. Vrijwel niemand is zo’n intellectuele
omnivoor, dus is Galenus’ werk bij uitstek
geschikt voor multidisciplinair onderzoek.
Dat blijkt wel op de driejaarlijkse Galenus-
colloquia.

Wie op zoek is naar cultuurhistorische
gegevens, vindt uiteindelijk in Galenus’
werken veel van zijn gading. Her en der
verspreid staan talrijke brokjes informatie
over het leven van de arts Galenus per-
soonlijk en over de maatschappij waarin hij
leefde: het Rome van de 2de eeuw n.Chr.

Laat je zoon studeren
Galenus werd in 129 n.Chr. te Pergamum
geboren als zoon van een architect. Zijn
vader kreeg door middel van een droom de
goddelijke ingeving dat hij Galenus medi-

Hoe ging Galenus met zijn 
patiënten om?

Manfred Horstmanshoff
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cijnen moest laten studeren. Hij studeerde
lang, bij elkaar zo’n twaalf jaar, en dat in
een tijd waarin de meeste artsen eenvoudig
het vak leerden door als leerjongen met een
ervaren arts mee te lopen. Er zijn inscripties
gevonden, waaruit blijkt dat 17- en 18-jari-
gen als zelfstandig arts werkzaam waren. 

Galenus heeft van jongs af aan de studie
van de geneeskunde met die van de wijsbe-
geerte gecombineerd. Zijn vader gaf hem
de raad zich niet aan een bepaalde school
te binden. Deze eclectische houding bleef
Galenus zijn hele leven trouw. Hij was
bezeten van een hartstochtelijke begeerte
naar kennis:

Ik weet niet waarom ik van jongs af aan een
diepe afkeer heb gevoeld van de opinies van de
massa. Was het een vorm van goddelijke inspi-

ratie of een vorm van waanzin? Betitel mijn
houding zoals je wilt! Tegelijkertijd verlangde ik
naar waarheid en wetenschap, want ik meende
dat de mensen niets mooiers en goddelijkers
kunnen verwerven. (De meth.med. 7. 1, 10. 457 K)

Blijkbaar ervoer hij zijn drang om de waar-
heid te kennen niet puur rationeel, maar 
als een goddelijke inspiratie (enthousiasmos),
zelfs als een vorm van waanzin (mania). In
een andere tekst (De fac. nat. 3. 10, 10. 179 K)
spreekt hij van een koortsachtig enthou-
siasme voor de waarheid, als van een beze-
tene, die geen rust kent, dag noch nacht. Zo
zou het zijn hele leven blijven.

Na zijn opleiding in de beste medische
centra van zijn tijd, te Smyrna, Corinthe en
Alexandrië, keerde Galenus in 157 naar

Strigielsarcofaag uit Ostia: de arts als filosoof, 4de eeuw n.Chr. Metropolitan Museum, New York, inv. 48, 76, I.
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Pergamum terug, waar hij de functie van
gladiatorenarts aanvaardde. In 162 begaf
hij zich naar Rome, waar hij zich als prakti-
zerend arts vestigde. 

Door enkele opzienbarende prognoses
wist Galenus naam te maken bij de Ro-
meinse elite, zozeer zelfs dat hij aan het 
keizerlijk hof zou worden geïntroduceerd.
Ook gaf hij anatomische demonstraties, die
veel belangstelling trokken in Romeinse 
intellectuele kringen. Hoewel zijn vooruit-
zichten zeer rooskleurig leken, vertrok
Galenus in 166 toch hals over kop uit Ro-
me. Was hij op de vlucht voor de grote
pokkenepidemie die Rome naderde?

Door keizer Marcus Aurelius werd Gale-
nus uit Pergamum ontboden naar Aquilea,
waar de keizer voorbereidingen trof om op
expeditie te gaan tegen de Germanen. Gale-
nus wist zich alleen te onttrekken aan een
verzoek om als lijfarts mee te gaan op expe-
ditie door zich te beroepen op een bevel
van de god Asclepius. Marcus Aurelius
zwichtte en gaf Galenus de opdracht in
Rome als lijfarts te zorgen voor zijn zoon,
de latere keizer Commodus.

Tot zijn dood, circa 200, misschien ook
circa 210 of nog later, verbleef Galenus te
Rome, waar hij praktijk hield en zich ont-
wikkelde tot één van de productiefste
schrijvers van de gehele Oudheid. Hij
schreef niet alleen over medische zaken,
maar ook over wijsbegeerte en letterkunde,
en strooide tussen de regels door veel auto-
biografische informatie. Uit terloops ver-
strekte gegevens kan men een beeld krijgen
van het leven van een arts in de Romeinse
Keizertijd, die verkeerde met slaven, filoso-
fen, rijke magistraten en hun vrouwen, kei-
zers en keizerinnen.

Door zijn talrijke geschriften verwierf
Galenus een gezag op het terrein van de
geneeskunde, dat alleen door dat van Hip-
pocrates wordt geëvenaard. Tot circa 1850
was zijn invloed allesoverheersend. Zijn
sporen zijn nog vandaag in ons taalgebruik
en in populaire medische opvattingen
terug te vinden.

Dokter in de grote stad
Rome oefende op iedereen in het Romeinse
Rijk die carrière wilde maken een onweer-
staanbare aantrekkingskracht uit. Galenus
spreekt in zijn werken vaak laatdunkend
over zijn collega’s medici in Rome. Zij zijn
alleen naar de grote stad gekomen om snel
veel geld te verdienen. In een kleine stad,
waar de sociale controle groter is, wordt
een kleine fout of een laakbare levenswan-
del van een arts direct bestraft; hij krijgt
geen patiënt meer en zijn geschonden repu-
tatie snelt hem zelfs naar andere steden
vooruit. In Rome echter kan men onderdui-
ken in de anonimiteit.

Een eigenaardigheid van Rome, die niet gedeeld
wordt door andere steden, is dat zelfs de buren,
laat staan andere inwoners, niet weten hoe een
patiënt is gestorven of door wie hij is behan-
deld. Dat komt doordat de stad groot en dicht-
bevolkt is. Haar inwoners zijn erg belust op geld
en prestige en daar almaar mee bezig. 
(De opt. med. cognosc. 1. 12, CMG Supplementum
Orientale 4)

Zoals gezegd, Galenus laat zich meermalen
in negatieve zin uit over zijn collega’s, of
liever concurrenten, die een goed leventje
belangrijker vonden dan intellectuele inte-
griteit:

Sommige artsen presenteren hun opvattingen
op dictatoriale wijze, zonder er een bewijs van
te geven. Sommigen geven niet alleen geen
enkel bewijs, maar zij weigeren ook de bewijs-
voering te leren bij diegenen die er een leveren.
Je weet best dat het merendeel van de artsen
van het soort dat op het ogenblik de toon aan-
geeft, zich zo gedraagt. En daarover behoef je je
helemaal niet te verbazen. Want als het meren-
deel van de filosofen zelfs meent dat men hen
moet geloven, zonder dat zij iets bewijzen,
waarom zou het dan verwondering wekken dat
de artsen evenzo doen? Het komt doordat zij
geen tijd hebben om de waarheid te zoeken.
Vanaf de vroege morgen brengen zij hun tijd



134

door met het ‘betuigen van hun respect’ – en
’s avonds vullen zij hun buik en bedrinken zij
zich.’ (De meth. med. 1. 9, 10. 76 K)

Ook Galenus volgde echter de regels van
het antieke patronagesysteem. Hij zorgde
ervoor dat hij eerst in Rome een goede re-
putatie opbouwde bij invloedrijke streekge-
noten. Door enkele spectaculaire progno-
ses, onder andere van de ziekte van de
filosoof Eudemus, en geslaagde therapieën
werd hij bekend bij de Griekssprekende
elite in Rome.

Toen ik hem [Eudemus] weer opzocht, bekeek
ik zijn urine en nam ik langdurig zijn pols op. Ik
verklaarde toen dat hij een derde aanval van
zware, vierdedaagse koorts zou hebben, onge-
veer op hetzelfde uur als de vorige keren. (De
praecogn. 2, 14. 611–612 K)

Ook Galenus’ anatomische demonstraties
droegen aan zijn bekendheid bij. Hij ont-
leedde in het openbaar apen, schapen, nijl-
paarden en olifanten, ... maar geen mensen.
Als hofarts diende Galenus achtereenvol-
gens de keizers Marcus Aurelius, Commo-
dus en Septimius Severus. Daarnaast bleef
hij praktizeren, gaf hij aandacht aan zijn
leerlingen en vond hij tijd om zijn omvang-
rijke werken aan zijn stenografen te dicte-
ren. Hij moet aan verscheidene boeken
tegelijk hebben gewerkt. Hij was, zoals nog
steeds vele medici, een workaholic:

Ik was slaaf van de plichten van mijn beroep en
maakte mij op vele manieren nuttig voor mijn
vrienden, verwanten en stadgenoten. Ik bracht
het grootste deel van iedere nacht wakend door,
soms wegens mijn zieke patiënten, soms ook
terwille van alles wat goed is op het gebied van
de studie.’ (De san. tuenda 5. 1, 6. 307 K)

Uit Galenus’ werken is goed op te maken
hoe hij met zijn patiënten omging. Bij de

bespreking van die vraag wil ik twee
aspecten onderscheiden: een medisch-tech-
nisch aspect – prognose en diagnose –, en
een meer psychologisch aspect – de bedside
manners van Galenus.

Prognose en diagnose
Galenus bezocht zijn patiënten gewoonlijk
in alle vroegte. Hippocrates, zijn grote
voorbeeld, raadt immers aan zoveel moge-
lijk ’s ochtends visites af te leggen, als het
waarnemingsvermogen van de arts nog
scherp is. Die gewoonte bestaat nog steeds,
zoals iedereen kan weten die weleens in
een ziekenhuis heeft gelegen en de stoet
van dokters en assistenten langs zijn bed
heeft zien trekken. Er is dan ook een goede
reden voor. Vooral ernstig zieke en depres-
sieve patiënten zijn ’s ochtends, na de
nachtrust, op hun best. Voor de patiënt is
zo’n visite niet altijd aangenaam. Een epi-
gram van de Romeinse dichter Martialis
biedt dan ook veel herkenningspunten:

Languebam: sed tu comitatus protinus ad me
venisti centum, Symmache, discipulis.
centum me tetigere manus Aquilone gelatae.
non habui febrem, Symmache: nunc habeo.

Ik was ziek en direct kwam je naar mij toe,
Symmachus, vergezeld van honderd discipelen:
honderd paar ijskoude handen betastten mij. 
Ik had geen koorts, Symmachus; nu heb ik het
wel.
Martialis 5. 9

We stellen ons Galenus’ visite voor. Eerst
bekijkt hij, zonder nog te spreken, vanaf de
drempel van de ziekenkamer de algehele
toestand van de zieke. Dan komt hij dich-
terbij en onderzoekt steeds nauwkeuriger
de gelaatskleur, de blik, de ademhaling.
Pas daarna gaat hij tot het eigenlijke onder-
zoek over. Hij stelt ook vragen, aan de
patiënt zelf en aan de mensen in zijn omge-
ving. Zijn doelstelling is immers het
Hippocratische ideaal:
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Zeggen wat vooraf is gegaan, inzien wat zich nu
voordoet en voorzeggen wat in de toekomst zal
gebeuren: daarvoor moet de arts zich beijveren.
Ten aanzien van ziektes moet hij zich op twee
dingen toeleggen: helpen, of niet schaden. De
(genees)kunst wordt verwezenlijkt door drie
factoren: de ziekte, de zieke en de arts. De arts
staat ten dienste van de kunst. De zieke moet de
ziekte weerstaan tezamen met de arts. 
(Hp., Epid. 1. 11, 2. 636 L)

In de moderne geneeskunde onderscheidt
men duidelijk de diagnose – de weten-
schappelijke kennis van datgene waaraan
de patiënt lijdt – en de prognose – het ver-
moeden, de verwachting, van wat hem zal
gebeuren. Galenus maakt dat onderscheid
niet, Hippocrates evenmin. Voor hem is de
prognose het belangrijkst. Daarmee wil hij
de reputatie van de arts versterken en dui-
delijk onderscheiden van de werkwijze van
zieners (manteis).

Ik acht het zeer belangrijk dat de arts zich toe-
legt op de prognose. Want als hij aan het ziek-
bed uit zichzelf onderkent en voorspelt wat er
aan de hand is, wat gebeurd is en wat nog zal
gebeuren, als hij bovendien zonder lacunes uit-
eenzet wat de zieken voor hem verborgen hou-
den, dan krijgt men er meer vertrouwen in dat
hij het lot van de zieken doorziet. 
(Hp. Progn. 1, 2. 110 L)

Galenus wacht vaak lang met het nemen
van een beslissing. Immers: ‘Het leven is
kort, de (genees)kunst is lang, het gunstige
ogenblik (kairos) is vluchtig’ (Aph. 1. 1,
4. 458 L), zegt Hippocrates. Galenus begint
met een hupolêpsis, een veronderstelling.
Die mag echter niet leiden tot een doxa, een
opvatting zonder argumentatie, maar moet
kennis opleveren die door bewijs wordt
geschraagd: epistêmê. Dat kan alleen met
behulp van de rede en de zintuigen, met de
kennis van anatomie en fysiologie en van
de geschriften van de oude medische au-
teurs. Galenus wil eerst vaststellen of ie-

mand die zijn hulp inroept ziek is of niet,
en zo ja, of de ziekte behandelbaar is. Als
hij vastgesteld heeft dat er inderdaad spra-
ke is van een behandelbare ziekte, kan het
zijn dat deze nog niet voldoende duidelijke
symptomen vertoont waarop hij een prog-
nose kan baseren. Misschien moet hij twee
of drie dagen wachten: ‘De goede arts ver-
liest zijn geduld niet, maar weet wat er gaat
gebeuren’ (De cris. 3. 2, 9. 705 K). Een te
haastige arts kan alleen al door de behan-
deling ziekten veroorzaken (Meth. med. ad
Glauc.1. 2, 11. 6–7 K). Als aan het opvolgen
van een bepaald voorschrift van de arts
risico’s zijn verbonden bespreekt Galenus
deze van tevoren met de familie.

Het is overigens opmerkelijk dat Galenus
op kritieke momenten in zijn persoonlijk
leven niet aan deze rationele methode vast-
hield, maar zich door goddelijke dromen
liet leiden, evenals zijn vader, die in een
droom de raad kreeg zijn zoon geneeskun-
de te laten studeren. Ook als diagnostisch
middel wees Galenus dromen niet af. Als
iemand over een rode slang droomt is dat
een voorteken van een bloedneus; een wor-
stelaar die droomt dat hij letterlijk in het
bloed baadt, heeft een aderlating nodig.

Galenus weigerde patiënten met een
slechte prognose zijn hulp niet. Een voor-
beeld is het geval van de collega-arts
Antipater met zijn hartaandoening, uitvoe-
riger besproken door F.G. Schlesinger,
elders in dit nummer. Galenus voorzag de
fatale afloop, maar bleef hem toch een half
jaar lang observeren en begeleiden. Overi-
gens is ook hier, zo deelde J.P. Vanden-
broucke mij mee, de hedendaagse praktijk
nog onveranderd. Nog steeds consulteren
artsen elkaar tussen de bedrijven door, in
de wandelgangen, en stellen elkaar daarbij
soms voor problemen wanneer ernstige
symptomen worden gevonden.

Galenus was gesteld op een individuele
benadering van zijn patiënten. Daarom be-
zocht hij hen zo vaak en werd hij niet moe
ook bij vrienden en personeel van de pa-
tiënt naar hun achtergronden te informe-
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ren. Hij wilde van iedere patiënt weten:
leeftijd, temperament, kleur, warmte, hou-
ding van het lichaam, pols, gewoonten,
bezigheden, karakter, man of vrouw, lands-
treek, jaargetijde, klimaat (Meth.med.ad
Glauc. 1. 1, 11. 2–5 K). Merkwaardig genoeg
was dit streven niet in strijd met een behan-
deling per brief, mits genoeg gegevens be-
kend waren. Galenus was zeker niet de
laatste ‘postorderarts’. We hoeven maar te
denken aan de brieven, geadresseerd:
‘Boerhaave, Europa’, die in de 18de eeuw
het Rapenburg in Leiden bereikten.

Psychische stoornissen
Een aparte vermelding verdient de manier
waarop Galenus met psychische stoornis-
sen omging. Ziekte is volgens hem:

… een toestand van het lichaam, tegengesteld
aan de natuur ervan, waardoor de vitale func-
ties worden belemmerd. 
(De sympt. diff. 1, 7. 47 K)

Die definitie sluit geestesziekten uit. De
psyche en het morele leven van de mens
hebben weliswaar iets te maken met de
menging van de lichaamssappen, maar
Galenus laat zich er niet over uit hoe de
verhouding precies ligt. Als arts is hij
vooral geïnteresseerd in de lichamelijke
aspecten van ziekte. Een voorbeeld. Tijdens
één van zijn wandelingen door Rome was
Galenus getuige van de volgende scène:

Een man die opgesloten was in zijn huis in
Rome in gezelschap van een jonge voller (tex-
tielarbeider) stond op van zijn bed en ging naar
het raam, waar hij gezien kon worden en ook de
mensen buiten kon zien passeren. Hij liet hun
toen elk van zijn glazen potten zien en eiste dat
zij hem zouden vragen de potten naar beneden
te gooien. De mensen lachten, klapten in hun
handen en spoorden hem aan dat te doen. Toen
greep de man de ene pot na de andere en wierp
die naar beneden. De mensen lachten en
schreeuwden. Later vroeg hij ook of zij wilden

dat hij de voller naar beneden zou gooien. En
toen zij hem zeiden dat hij dat moest doen, deed
hij het. Toen de mensen de man van hoog boven
zagen vallen, hielden zij op met lachen, snelden
op de gevallen man toe, die verpletterd was, en
tilden hem op. (De loc. aff. 4. 1, 8. 226 K)

Een dergelijk geval wordt door Galenus
puur somatisch verklaard. Volgens
Galenus hebben we hier te maken met
phrenitis als gevolg van een verstoring van
de harmonie van de humores, de lichaams-
sappen. Hij gaat uit van een ontsteking van
de hersenen, die lokaal moet worden be-
handeld. Ook de dieetleer kan daaraan een
bijdrage leveren.

Galenus bedreef geen psychotherapie. Hij
gebruikte wel procedures die wij psycho-
therapeutisch zouden noemen, omdat hij,
empirisch en uit de traditie, wist dat er een
direct en sterk verband is tussen lichaam en
psyche. In zijn commentaar op het zesde
boek van Hippocrates’ Epidemieën (In Hipp.
Epid. VI comm. 8, alleen in het Arabisch
overgeleverd) weidt Galenus uit over psy-
chische aandoeningen die de oorzaak kun-
nen zijn van somatische klachten, ziekte,
zelfs de dood. Dergelijke aandoeningen
heten in de antieke wijsbegeerte pathê, ‘pas-
sies’, zoals woede, wrok, vrees, smart,
afgunst, hevige begeerte, iets of iemand te
zeer liefhebben of haten. De woede van de
grammaticus Callistus over het verlies van
zijn boeken door brand is één voorbeeld
dat Galenus behandelt. Galenus spreekt
hier uit eigen ondervinding, omdat ook zijn
eigen bibliotheek zich in het Templum Pacis
bevond en in vlammen opging bij de grote
brand in Rome in 192. Andere voorbeelden
zijn: de man uit Cappadocië die bang was
dat Atlas de wereld niet meer zou kunnen
dragen en uit angst stierf, en de man die in
gezelschap een wind had gelaten en zich
daarover zo schaamde dat hij wegkwijnde
en stierf. In al deze gevallen ziet Galenus
het als de taak van de arts om te ontdekken
wat de patiënt deprimeert.
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De arts moet het als zijn taak zien niet alleen de
overige neigingen van de patiënt te ontdekken,
maar ook datgene wat zijn geest bedrukt. Want
de genezing van iemand bij wie de oorzaak van
zijn ziekte in zijn geest ligt, is alleen mogelijk als
de idée fixe uit de weg wordt geruimd, maar dat
kan niet door eten en drinken, woonomstandig-
heden, badgewoonten, wandelen en dergelijke
worden bereikt.’ (In Hipp. Epid. VI comment. 8,
CMG V 10, 2, 2, 487)

De gewone therapie (dieet en dergelijke)
helpt daar niet. Galenus doet uitsluitend
een beroep op de rede. Artsen, of anderen,
moeten bij de patiënten de wilskracht, de
standvastigheid en het geduld versterken.
Van het onderbewuste karakter van het
mechanisme dat somatische symptomen
veroorzaakt had Galenus, achttien eeuwen
voor Freud, uiteraard nog niet gehoord.

Galenus’ ‘bedside manners’
In zijn commentaren op de Hippocratische
Epidemieën (besprekingen van ziektegeval-
len) heeft Galenus dikwijls eigen opvattin-
gen en ervaringen verwerkt. Deze com-
mentaren bieden dus meer dan alleen een
interpretatie van de tekst van het Corpus
Hippocraticum.

Een mooi voorbeeld van zo’n commentaar
waarin Galenus zich laat verleiden tot per-
soonlijke uitspraken is de door Deichgräber
meesterlijk behandelde vierde commentaar
op het zesde boek van de Hippocratische
Epidemieën.

De patiënten tegemoetkomend behandelen, bij-
voorbeeld hygiëne bij het bereiden van spijs en
drank, bij datgene wat zij zien, zachtheid bij wat
zij aanraken; verder: wat geen grote schade kan
aanrichten of gemakkelijk te herstellen is, zoals
een koude dronk, wanneer dat nodig is. Bezoe-
ken, gesprekken, houding, kleding – alles met
oog op de zieke, haren, nagels, geur.’ 
(Hp., Epid. 6. 4. 7, 5. 308–309 L)

Om met een kleinigheid te beginnen: de
regel van Hippocrates zegt dat de arts in

het belang van de zieke met geuren reke-
ning moet houden. Galenus werkt dit in
zijn commentaar met voorbeelden uit. Zo
noemt hij de arts Quintus, die ten tijde van
Galenus’ vader en grootvader in Rome
praktizeerde. Nog naar de wijn ruikend die
hij bij het ontbijt had gedronken, bezocht
hij een aanzienlijke patiënt. De patiënt ver-
droeg de geur niet en vroeg Quintus enige
stappen achteruit te doen. Quintus kwam
echter nog dichterbij en hield hem voor: 

Is het dan niet veel erger voor mij jouw koorts-
stank te moeten verdragen dan voor jou mijn
wijnlucht? (In Hipp. Epid. VI comment. 4, CMG V
10, 2, 2, 206–207)

Waarschijnlijk vinden wij hier de reden
waarom Galenus ’s morgens geen wijn
drinkt en met brood volstaat, zoals hij
elders meedeelt (De san. tuenda 6. 7,
6. 412 K) Hij was overigens geen tegenstan-
der van het gebruik van wijn:

Wijn maakt alle verdriet en zorgen duidelijk
lichter. Laten we het elke dag proberen. 
(Quod animi mor. 3, 4. 777 K)

Galenus stelt in zijn commentaar op de
hierboven geciteerde Epidemieënpassage
overigens een vraag met een veel diepere
strekking aan de orde: op welke punten
moet de arts tegemoetkomen (charizesthai)
aan de verlangens van de patiënt en op
welke niet? De grondregel waarop Galenus
zich baseert, is het bekende ôphelein ê mê
blaptein ‘helpen of niet schaden’ (Hp. Epid.
1. 11, 2. 634 L en Jusj. 4. 628 L).2 Galenus
zegt er zelf van dat hij die regel altijd had
beschouwd als een waarheid als een koe,
maar dat de betekenis ervan pas tot hem
begon door te dringen, toen hij zag dat
beroemde artsen op dit punt in hun thera-
pie faalden. Hij geeft twee praktijkvoor-
beelden.



138

Ik werd bij zieken geroepen die de gewoonte
hadden, toen zij nog gezond waren, dagelijks
tweemaal te baden. Ik stond hun toe naar het
bad te gaan, als zij vóór de vereiste tijd (kairos)
naar een bad verlangden. Zo heb ik ook vele zie-
ken toegestaan koud water te drinken wanneer
zij in hun gezonde dagen koud water plachten
te drinken.’ (In Hipp. Epid. VI comment. 8, ed.
Pfaff, CMG V 10, 2, 2, 489–490, uit het Arabisch)

Conclusie: een arts mag een zieke iets toe-
staan wat hem aangenaam is, mits hij daar-
mee geen schade aanricht. Hij kan dan
beter op één ondergeschikt punt toegeven
aan de verlangens van zijn patiënt, opdat
hij op andere, essentiëlere terreinen, bij-
voorbeeld waar zijn zelfbeheersing niet zo
groot is, wel gehoorzaam is aan de arts. Als
echter niet-medische redenen de arts ertoe
verleiden aan de verlangens van de zieken
tegemoet te komen, bijvoorbeeld de ver-
wachting van een hoger honorarium, is dit
volstrekt uit den boze.

Het tweede geval – nog altijd actueel –
betreft het gebruik van pijnstillende midde-
len. Galenus schrijft dat de arts uit conside-
ratie voor de patiënt die moeilijk pijn kan

verdragen geneigd is pijnstillende midde-
len voor te schrijven en daarmee tegen de
wet van de geneeskunde te zondigen. Die
wet is, zoals geformuleerd in de Hippocra-
tische Eed: ‘het nut voor de zieken’ (ôpheleiê
kamnontôn). Als voorbeeld noemt Galenus
hier het geval van een patiënt, zelf arts, die
reeds zeven dagen aan zware hoofdpijn
leed en, zonder zijn collega’s erbij te roe-
pen, zichzelf aderliet, met als gevolg dat de
pijn een ogenblik zakte, maar ook dat hij
ongewoon lang zwak bleef en pas laat weer
op krachten kwam (De meth. med. 12. 1,
10. 814 K e.vv.).

Wat is het praktische doel dat Galenus wil
bereiken met het charizesthai, het tegemoet
komen aan de wensen van de patiënt op
allerlei terreinen? In één woord: eupeitheia.
‘Gehoorzaamheid’ is de vertaling in het
woordenboek, maar dit geeft hier de bete-
kenis niet goed weer. De arts wil ermee
bereiken dat de patiënt zijn raadgevingen
gewillig opvolgt. Wij volgen immers de
raad op van diegenen die wij graag mogen?
Voor eupeitheia is vriendschap beslissend.
De patiënt moet sympathie voor de arts
hebben. De arts moet het vertrouwen van
de patiënt wekken.

Galenus geeft een voorbeeld, naar hij zegt
uit eigen ervaring: zieken die het Asklepi-
eion van Pergamum bezochten waren
bereid zich, op bevel van de godheid, soms
zelfs veertien dagen van drinken te onthou-
den. En dat waren patiënten die naar geen
arts wilden luisteren. In werkelijkheid is
dat natuurlijk niet mogelijk geweest. Maar
het gaat hier om Galenus’ bedoeling: het
vaste geloof dat de god redding zal bren-
gen geeft de zieke de kracht om ontberin-
gen te overwinnen. Een succesvolle thera-
pie is alleen gegarandeerd bij eupeitheia,
‘volgzaamheid’ van de patiënt. Die bereikt
de arts door hem, binnen zekere grenzen,
tegemoet te komen.

Een waarachtige hymne
Zo staat dus het aangename in dienst van
het nuttige en dat klopt ook. Als leerling

Afb. 2. Galenus, portret; 16de-eeuwse gravure.
Bertaretti-collectie, Milaan. (uit: R. Margotta, Milano
19682, p. 94)
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van Aristoteles is Galenus teleoloog. Hij is
ervan overtuigd dat de Grote Bouwmees-
ter, de Demiurg, alles doelmatig heeft ge-
schapen, tot behoud van het leven, in het
bijzonder van de mens. In dat concept past
dat men het aangename in dienst stelt van
het nuttige. Dat geldt ook voor de manier
waarop de arts zijn patiënten bejegent. 

Galenus mag dan langdradig, eigengereid
en verwaand zijn geweest, kortom een
Seichbeutel, zoals Wilamowitz zegt, hij was
van een diepe eerbied vervuld voor de
schepping. Hij zag zijn eigen werk, in het
bijzonder zijn anatomisch onderzoek, als:
‘een waarachtige hymne’ tot de Demiurg.
Uit de volgende regels spreekt een gezind-
heid die het begrijpelijk maakt dat Galenus
zoveel eeuwen door joden, christenen en
moslims als geestverwant is beschouwd en
als autoriteit is aanvaard:

Volgens mij is werkelijke vroomheid niet, als ik
ontelbare hekatomben van stieren aan hem [de
Demiurg] zou offeren en 10.000 talenten wie-
rook zou branden, maar als ik zelf eerst zijn
wijsheid, macht en goedheid zou leren kennen
en aan anderen bekend zou maken. (De usu part.
3. 10, 3. 237 K)
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In het jaar 1219 ontving mijn oom een eigenhan-
dig geschreven brief van Sultan al-Malik as-
Sâlih, waarin deze hem verzocht naar Busrâ te
komen om zijn moeder en andere zieken daar te
behandelen. Daarna zou hij weer terug kunnen
naar huis. In Busrâ was namelijk een ernstige
epidemie uitgebroken. Mijn oom ging inder-
daad en wist de moeder in korte tijd te genezen.
Hij werd daarvoor rijkelijk beloond met goud en
eregewaden.

Wie was deze oom en waarom dacht de
sultan speciaal aan hem, toen zijn moeder
ernstig ziek werd? Zijn naam was Rashîd
ad-Dîn `Alî. Hij was de oom van de
beroemde biograaf Ibn abî Usaybi`a, ‘de
zoon van hem-met-het-vingertje’. Ibn abî
Usaybi`a leefde van 1194–1270 en is de
auteur van een groot bio-bibliografisch
werk over medici, dat een van de belang-
rijkste bronnen is voor onze kennis van de
middeleeuws-Arabische medische weten-
schap.1 Het boek bevat biografieën van alle
aan Ibn abî Usaybi`a bekende artsen, niet
alleen uit de Arabische, maar ook uit de
daaraan op een of andere manier gerela-
teerde tradities. Griekse medici nemen
daarbij natuurlijk een belangrijke plaats in.

Ibn abî Usaybi`a kwam zelf uit een familie
van vooraanstaande artsen. Het citaat hier-
boven is afkomstig uit het hoofdstuk van
zijn boek, waarin hij de opleiding, loop-
baan en sociale achtergrond van zijn vader
en zijn oom beschrijft (deel II, 246–59). De
oom, Rashîd ad-Dîn, krijgt daarbij de
meeste aandacht. Het verhaal geeft ons een
beeld van zijn academische achtergrond.
Daardoor wordt ook duidelijk waarom de140

sultan hem als geneesheer voor een dier-
bare zieke koos. De meer algemene vraag
die hierachter ligt is: wanneer werd men in
de middeleeuws-Arabische maatschappij
beschouwd als een goed opgeleide en
bekwame arts? 

Leven en opleiding
Over leven en opleiding van Rashîd ad-Dîn
vertelt zijn neef Ibn abî Usaybi`a ons onder
meer het volgende. Rashîd ad-Dîn `Alî
werd in 1183 in Aleppo geboren. Toen
Rashîd ad-Dîn nog klein was, verhuisde
zijn vader naar Cairo. Later ging de familie
weer terug naar Damascus, zodat Rashîd
ad-Dîn zijn opleiding in beide steden ont-
ving. Zijn vader was een hoogstaand en
deugdzaam iemand. Hij had goede connec-
ties aan het hof en was bevriend met aller-
lei vooraanstaande geleerden. Onder hen
bevonden zich medici, zoals Ibn abî l-
Hawâfir, hoofd van het artsengilde in
Egypte, de oogarts al-Hajjâj ibn Yûsuf en
de beroemde arts-filosoof `Abd al-Latîf al-
Baghdâdî.

De jonge Rashîd ad-Dîn leerde lezen en
schrijven op de gebruikelijke manier,
namelijk door de Koran uit het hoofd te
leren en er verzen van op te schrijven.
Daarna leerde hij rekenen. Hij werd daar
kennelijk bijzonder goed in, want hij
schreef later een boek over de rekenkunst.
Ook werd hij nog wel eens, tegen zijn zin,
opgezadeld met administratieve klussen
waarvoor een goed rekenhoofd nodig was.
Toen hij eenmaal had leren lezen, schrijven
en rekenen, begon hij onder leiding van de
Egyptische opperarts Ibn abî l-Hawâfir aan

De goede arts
Ideaalbeeld en werkelijkheid in de 
middeleeuws-Arabische wereld
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zijn studie van de medische wetenschap. In
dat kader bestudeerde hij een deel van
Galenus’ oeuvre. Hij had de eerste boeken
daarvan al snel onder de knie. Daarna ging
hij in het ziekenhuis meelopen om te kijken
hoe de artsen in de praktijk diagnostiseer-
den en behandelden; in het ziekenhuis in
Cairo werkten vele gerenommeerde artsen.
Hij studeerde oogheelkunde en chirurgie
bij de desbetreffende specialisten in het zie-
kenhuis.

Bij `Abd al-Latîf al-Baghdâdî, die een tijd-
lang in Cairo verbleef, bestudeerde hij de
Arabische taal en de filosofie. Met zijn leer-
meester besprak hij moeilijke passages in
de werken van Aristoteles. Daarbij volgde
hij ook nog filosofielessen bij een andere
leermeester.

Rashîd ad-Dîn hield zich ook bezig met
sterrenkunde en muziek; Ibn abî Usaybi`a
noemt ons de namen van zijn leermeesters.
Als musicus kreeg hij een zekere faam: hij
gold als een uitstekend zanger en luitspe-

ler, en zijn muziek ‘had een bijzondere uit-
werking op de zielen van de mensen’. Zijn
wetenschappelijke interesse werd ook wel
eens geremd: elders in Ibn abî Usaybi`a’s
boek (I, 307–8) lezen we dat hij van plan
was de wiskundige Kamâl ad-Dîn ibn
Yûnus in Mosoel te gaan bezoeken, maar
hij gaf dat plan op, omdat zijn moeder
ontroostbaar was bij het idee dat hij zo ver
weg zou gaan. Verder las hij al op jonge
leeftijd allerlei geschriften uit zowel de
Arabische als de Perzische literatuur. Hij
was zeer studieus: van jongs af aan deed hij
nooit iets anders dan studeren. 

Toen Rashîd ad-Dîn twintig jaar was, nam
zijn vader de familie mee terug naar Syrië.
In Damascus begon hij zijn eerste patiënten
te behandelen. Ondertussen studeerde hij
verder bij een vriend van zijn vader die een
hoge dunk van hem had. Veel tijd bracht
hij door in het ziekenhuis om daar zijn ken-
nis nog verder te vergroten.

Bij `Abd al-Latîf al-Baghdâdî, die inmid-

Afb. 1. Globale omvang van het Arabisch-islamitische cultuurgebied in de 9de–13de eeuw.
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dels weer naar zijn woonplaats Damascus
was teruggekeerd, zette hij zijn filosofie-
studie voort en bij anderen ging hij verder
met de studie van de Arabische taal en lite-
ratuur. Hij kon correct proza schrijven,
dichtte zowel in het Arabisch als in het
Perzisch en beheerste ook het Turks. Zijn
medische reputatie groeide. Toen de sultan
van zijn bekwaamheden hoorde, nam hij
hem in dienst. 

Ibn abî Usaybi`a vertelt en passant ook
het een en ander over zijn eigen vader. Ook
hij had medicijnen gestudeerd en hij had
zich speciaal bekwaamd in de oogheel-
kunde. Na een spectaculair medisch succes
kwam hij in dienst van de sultan. De men-
sen kwamen van heinde en ver naar hem
toe om zich te laten behandelen. Ibn abî
Usaybi`a vermeldt nog speciaal zijn, expli-
ciet op Galenus gebaseerde, overtuiging
dat men slechts in het uiterste geval zijn
toevlucht moest nemen tot chirurgisch
ingrijpen. 

Zoals hierboven al werd verteld, had
Rashîd ad-Dîn soms last van het feit dat hij
zo goed kon schrijven en rekenen. De sul-
tan liet hem vaak werk op dit gebied doen,
maar hij hield daardoor ‘geen tijd voor
zichzelf’ over. Hij verzocht daarom van
zulke taken ontheven te worden. Uitein-
delijk werd hij benoemd tot geneesheer-
directeur (zo laat de door Ibn abî Usaybi`a
genoemde functie zich het best omschrij-
ven) van de beide ziekenhuizen in
Damascus. Hij bezocht de ziekenhuizen
dikwijls en verdiepte daarnaast zijn kennis
van de wis- en sterrenkunde. In het zieken-
huis gaf hij ook college. Veel van zijn leer-
lingen werden uitstekende artsen. 

Hij stierf in 1219. Allerlei wijze spreuken
worden van hem overgeleverd. Ook
schreef hij een aantal boeken: bijvoorbeeld
Geneeskunde van de markt, een boek over
veel voorkomende ziekten en hun behan-
deling, geschreven voor een van zijn leer-
lingen, en een verhandeling over het ver-
band tussen de ritmes van de pols en die
van de muziek.

Hippocrates en Galenus
Wordt uit deze biografie nu duidelijk
waarom Rashîd ad-Dîn als arts zó’n goede
naam had, dat de keuze van de sultan op
hem viel, toen deze een dokter voor zijn
moeder zocht? Wie niet vertrouwd is met
de Arabische geneeskundige traditie, zal
vermoedelijk denken dat zijn succes vooral
te maken had met de uitstekende connec-
ties van zijn vader. Want waarom zou een
grondige training in de Arabische taal en
literatuur, in de rekenkunst en in de mu-
ziek iemand nu zo bijzonder geschikt ma-
ken voor het uitoefenen van de genees-
kunst? Wij zouden eerder geneigd zijn om
dat als negatieve punten te zien: al de tijd
die hij in die vakken had gestoken, had hij
misschien beter kunnen besteden aan, bij-
voorbeeld, nog eens wat extra anatomie of
plantkunde.

Hier moet men echter bedenken dat de
Arabische medische traditie voortbouwt op
die van de Grieken. Alle beschikbare Griek-
se literatuur op het gebied van filosofie en
wetenschap, inclusief de medische, was in
de 8ste en 9de eeuw in het Arabisch ver-
taald. Daarmee was de basis gelegd voor
de ontwikkeling van de Arabische weten-
schap in de daarop volgende eeuwen. Ook
de Griekse literatuur over de aan de arts te
stellen eisen heeft zijn sporen nagelaten in
de Arabische traditie. De eed van Hippo-
crates, de biografie van Galenus, Galenus’
verhandeling over het testen van artsen2 en
over de filosofische training die de arts be-
hoort te hebben: er wordt allemaal uit geci-
teerd of naar verwezen.

Het loont dan ook de moeite om de bio-
grafie van Rashîd ad-Dîn eens te bekijken
vanuit het perspectief van het artsenideaal
van de Hippocratisch/Galenische traditie.
Dat ideaal is binnen de Arabische traditie
te vinden in werkjes van het type ‘De
ideale arts’. Daarvan waren er in de mid-
deleeuws-Arabische wereld verschillende
in omloop. 

Zo’n werkje is bijvoorbeeld At-Tashwîq at-
Tibbî, (Het wekken van enthousiasme voor de
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geneeskunst), geschreven in 1072. Het is niet
het enige in zijn soort, en ook niet het oud-
ste. Het oudste en belangrijkste boek van
dit type dat in het Arabisch bewaard is
gebleven, ar-Ruhâwî’s Adab at-tabîb, stamt
uit de 9de eeuw.3

At-Tashwîq at-Tibbî werd geschreven door
de christelijke Arabische arts Sâ`id ibn al-
Hasan. Hij leefde in het gebied van de
Eufraat, zo weten we uit Ibn abî Usaybi`a’s
onuitputtelijke naslagwerk.4 Van zijn hand
is ook een boek over de astronomie bekend.

At-Tashwîq gaat over de eisen waaraan de
‘Hippocratische arts’ (zo wordt dat in de
tekst ook expliciet gezegd) in zedelijk en
vaktechnisch opzicht moet voldoen.

Een paar voorbeelden ter illustratie van
de in het boek gevolgde benadering: de arts
moet gelijkmatig van humeur zijn (f. 11b),
zijn godsdienstplichten (niet gespecificeerd
naar joods, christelijk of moslims) nauw-
keurig vervullen, een goed verstand heb-
ben, de werken van Hippocrates en Gale-
nus goed bestuderen en zoveel mogelijk
proberen hen na te volgen. Hij moet de
geheimen van zijn patiënten bewaren. Hij
mag geen vergif of vruchtafdrijvende mid-
delen voorschrijven. Hij moet soberheid
betrachten, zich waardig maar niet hoog-
hartig gedragen, er veel over nadenken hoe
hij zijn patiënten het beste kan behandelen
en hen niet meer vragen stellen dan strikt
noodzakelijk is. Hij moet duidelijk zijn in
de instructies die hij zijn patiënten geeft en
niet aankomen met medisch vakjargon,
waarmee zij niets kunnen beginnen. At-
Tashwîq specificeert het niet nader, maar
een voorbeeld van hoe het niet moet vin-
den we bij Ibn abî Usaybi`a (I, 254): een
verhaal over een arts die tegen een ongelet-
terd moedertje zegt dat ze haar zieke zoon
voedsel moet geven met een koude en
vochtige werking, in plaats van dat hij
gewoon duidelijk zegt welke gerechten de
jongen moet krijgen.

Er wordt uitgebreid aandacht geschonken
aan de blunders die artsen door onkunde
of onbekwaamheid kunnen begaan. Er

worden ook vragen opgesomd waarmee
men hun kennis kan toetsen. Zoals in alle
werken van dit type, wordt er ook gewaar-
schuwd voor de praktijken van medische
oplichters. De verhalen daarover hebben
zich in de Arabische literatuur haast tot een
apart literair genre ontwikkeld.

De ideale arts
Leggen we Ibn abî Usaybi`a’s verhaal over
zijn oom nu naast dit boek, dan blijkt dat
de onderdelen van de biografie vrijwel
punt voor punt in At-Tashwîq te traceren
zijn.

De arts moet leven in een ethisch hoog-
staande sfeer (f. 11b) en zich laten vormen
door goede leermeesters: Rashîd ad-Dîn’s
vader was iemand ‘die hoogstaande doelen
nastreefde en zeer veel waarde hechtte aan
de deugd’. Hij was bevriend met allerlei
vooraanstaande medici en zijn beide zoons
gingen bij deze mensen in de leer.

Waardigheid en ernst zijn essentieel voor
een goede arts (f. 11b): Ibn abî Usaybi`a
vermeldt met nadruk dat zijn oom van
jongs af aan voor niets anders belangstel-
ling had dan voor studie en geen enkele
neiging tot spelen had. We vinden deze
mededeling overigens in vele biografieën;
het is een vast element van het genre.

De arts moet goed en duidelijk kunnen
schrijven (f. 11b): Rashîd ad-Dîn leerde
lezen en schrijven op de klassieke moslimse
manier. Later verdiepte hij zich bij verschil-
lende leermeesters verder in de Arabische
taal en literatuur, om zo het niveau te be-
reiken dat een ontwikkeld man hoorde te
hebben. Dat betekende dat men zowel met
de poëzie als met de prozaliteratuur ver-
trouwd moest zijn en beide genres ook
actief moest beheersen.

Vergelijk in dit verband At-Tashwîq: hoe
belangrijk een redelijk niveau van gelet-
terdheid voor een arts werd gevonden,
blijkt uit de opmerking op f. 15b. Onder
aanhaling van Galenus’ Over de volgorde van
zijn boeken wordt daar verteld dat ook
Galenus zelf, het voorbeeld bij uitstek voor
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de arts, onderricht kreeg in de literatuur.
Verder wordt er een flink aantal pagina’s
(f. 30b–34a) gewijd aan de niet alleen komi-
sche, maar ook zeer gevaarlijke fouten die
artsen (of wat daarvoor moet doorgaan)
kunnen maken, doordat ze de teksten op
de verkeerde manier lezen. In het Arabisch
schrijft men meestal geen korte klinkers.
Bovendien worden de puntjes die bepaalde
letters van elkaar onderscheiden in hand-
geschreven Arabisch vaak weggelaten.
Iemand van voldoende intellectueel niveau
kan de tekst meestal zonder problemen
correct interpreteren, maar anderen maken
domme fouten, zoals ‘honing (een bekend
“verwarmend” middel) kan dienen om de
verwarmende werking van aloë tegen te
gaan (f. 32a)’. De juiste lezing moet niet zijn
‘honing’, maar ‘wassen’. Zo kan ook ‘bil-
zenkruidzaad’ (bizr banj) gelezen worden
als ‘met arsenicum’ (bi-zarnîkh; f. 33b). Veel
van dit soort voorbeelden uit de medische
literatuur maken overigens de indruk
geconstrueerde standaardverhalen te zijn,
net als de verhalen over medische charla-
tans. Dat doet echter niets af aan het feit
dat dit hoort bij de manier waarop het
medisch beroep werd voorgesteld.

Rashîd ad-Dîn bekwaamde zich grondig
in de rekenkunst: volgens At-Tashwîq moet
de arts goed kunnen rekenen, want hij
moet kunnen bepalen wat de juiste verhou-
ding van de bestanddelen is bij de medi-
cijnbereiding, hoeveel voedsel er bij een
bepaald dieet voorgeschreven moet wor-
den, hoe lang het ziekteverloop is en wan-
neer de crisis zal optreden (f. 13a–b).

De medische studie
Rashîd ad-Dîn begon zijn medische studie
met het bestuderen van de werken van
Galenus: de arts moet, zegt At-Tashwîq
(f. 12a), de werken van Hippocrates,
Galenus en hun volgelingen als uitgangs-
punt nemen.

Hij ging in de ziekenhuizen kijken hoe
artsen hun diagnoses stelden en wat hun
behandelmethoden waren: de arts moet,

volgens At-Tashwîq (f. 12b, 22b) ziekenhui-
zen bezoeken om een beeld te krijgen van
de minder alledaagse aandoeningen.

In het ziekenhuis leerde Rashîd ad-Dîn
behalve de oogheelkunde ook de chirurgie.
Die hoorde bij het medisch vak, maar dat
wil niet zeggen dat het hanteren van het
chirurgische mes werd aangemoedigd. Ibn
abî Usaybi`a vertelt dat zijn vader ‘het
gebruik van het ijzer’ tot het uiterste pro-
beerde te vermijden. De juistheid van die
opvatting wordt gestaafd met een verwij-
zing naar Galenus. Dat klopt dan ook weer
precies met wat in At-Tashwîq wordt ge-

Afb. 2. Een illustratie uit een Arabisch handschrift,
gedateerd in 1083 (Universiteitsbibliotheek Leiden,
Or. 289, f. 8a). Het is een vertaling van Dioskourides’
De materia medica, rijk geïllustreerd met afbeeldingen
van planten en dieren.
Dit is de enige afbeelding waarop een mens voorkomt.
Het gezicht is weggekrabd, vermoedelijk vanwege de
islamitische bezwaren tegen het afbeelden van men-
sen. De plant die door de man omhoog wordt geheven
is de malabathron, Cinnamomum citriodorum. Volgens
de tekst helpt deze plant tegen oogkwalen.
(Met dank aan de Universiteitsbibliotheek Leiden).
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zegd (f. 23a): zolang er met medicijnen
behandeld kan worden, moet de arts niet
opereren.

Ook bestudeert Rashîd ad-Dîn de Aristo-
telische filosofie. Hij doet dat niet alleen in
het begin van zijn opleiding, maar zet die
studie ook later, onder leiding van belang-
rijke geleerden, voort. Vergelijk hiermee
wat we in At-Tashwîq (f. 16a) lezen, ook
weer met verwijzing naar Galenus’ auto-
biografische Over de volgorde van zijn boeken:
zijn vader onderwees hem in de filosofie en
hij bleef zich er zijn hele leven mee bezig-
houden. 

Rashîd ad-Dîn en zijn studie van de astro-
nomie: ook volgens At-Tashwîq is kennis
daarvan voor de arts onontbeerlijk (f. 14a).
Hetzelfde geldt voor de geografie, een vak
dat nauw met de astronomie verbonden is.
De arts moet de invloed van de hemellicha-
men op de gesteldheid van planten, dieren
en mensen kennen. En ook de klimatologi-
sche gesteldheid van bepaalde geografische
locaties. Anders kan hij het effect ervan op
de menselijke constitutie niet bepalen en
dat is een onmisbaar gegeven bij de bepa-
ling van de therapie. Ook moet hij vol-
doende van de astronomie weten om kwes-
ties als tijdrekening en de verandering der
seizoenen te kunnen overzien (f. 14b).
Hippocrates’ Over water, lucht en plaatsen
wordt hierbij aangehaald: ‘De geleerde
Hippocrates heeft gezegd dat de astrono-
mie bepaald niet het geringste deel van de
geneeskunst is.’

De studie van de muziek was ook een
onderdeel van Rashîd ad-Dîn’s opleiding.
Hij kon uitstekend luitspelen en zingen.
Ook schreef hij een boek over de relatie tus-
sen de polsslag en de ritmes van de mu-
ziek. Vergelijk At-Tashwîq (f. 15b): de arts
moet door studie van de muziek gevoel
ontwikkelen voor ritme, hij moet verschil-
lende soorten tonen van elkaar kunnen
onderscheiden en door het spelen van
snaarinstrumenten zijn vingers trainen in
het voelen van de pols. 

Het beoordelen van een arts
De teneur is overduidelijk, niet alleen door
alles wat Ibn abî Usaybi`a vermeldt, maar
ook door wat hij weglaat: op de Koranstu-
die van zijn oom na, die in feite synoniem
is voor leren lezen en schrijven, worden er
geen specifiek islamitische wetenschappen
vermeld, terwijl het toch onwaarschijnlijk is
dat hij daaraan helemaal niets gedaan zou
hebben. De achterliggende gedachte bij het
schrijven is kennelijk geweest dat juist die
punten naar voren moesten komen waar
men op zou letten bij het vormen van een
oordeel over Rashîd ad-Dîn’s bekwaam-
heid als arts.

Verschillende vragen komen naar aan-
leiding van dat alles op: volgt Ibn abî
Usaybi`a deze lijn alleen in dit specifieke
geval of is dit patroon ook in zijn andere
biografieën terug te vinden? En: weerspie-
gelt zijn benadering de gangbare attitude
bij het beoordelen van een arts? 

Wat het eerste punt betreft: in heel veel
van Ibn abî Usaybi`a’s biografieën duiken
elementen op uit de Griekse artsen-ethiek,
zoals die zijn neerslag vindt in (bijvoor-
beeld) At-Tashwîq. Een paar voorbeelden:
de zorg en vriendelijkheid die de arts
Muwaffaq ad-Dîn voor zijn patiënten had,
worden door Ibn abî Usaybi`a nadrukkelijk
vermeld, net zoals in het geval van ar-Râzî.
Ze kloppen dan ook precies met wat te
lezen valt in At-Tashwîq (f. 17b): de arts
moet zijn patiënten hoffelijk en vriendelijk
behandelen. De arts moet armlastige
patiënten en vreemdelingen gratis behan-
delen (f. 24a): Ibn abî Usaybi`a vermeldt
dat de arts Ibn al-Muwaffaq, die in het
Nûrî-ziekenhuis in Damascus werkte, aan
armlastige patiënten niet alleen gratis
medicijnen, maar ook voedsel gaf. Een arts
moet volgens sommigen kunnen zien of de
hem getoonde urine van een mens of een
dier afkomstig is: aan de arts Bukhtîshû`
ibn Jirjîs werd, om hem te testen, koeien-
pies ter analyse gegeven (Ibn abî Usaybi`a
I, 126). Aan de kleur zag hij direct waarmee
hij te maken had. De auteur van At-Tashwîq
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vindt die eis trouwens onzinnig (f. 39a), net
als ar-Râzî. Men krijgt de indruk dat ook de
discussie over deze eisen volgens conven-
tionele paden verliep.

Dat het ideaalmodel de biografische tradi-
tie heeft beïnvloed is duidelijk. Wat zijn de
implicaties daarvan voor de historische
betrouwbaarheid van wat er wordt ver-
teld? Dat is natuurlijk lang niet altijd na te
gaan. Dat er zoveel mensen waren die als
kind geen enkele neiging tot spelen hadden
is wat onwaarschijnlijk, en dat zal wel
voornamelijk op literaire conventie berus-
ten. Als uitdrukkelijk vermeld wordt dat
iemand op zeventienjarige leeftijd met de
studie van de medicijnen begon, denken
we al gauw aan een bewuste parallel met
wat Galenus over zichzelf vertelt: ook hij
begon op zijn zeventiende. Maar dat de
persoon in kwestie eigenlijk een jaar verder
of later begon, is maar zelden met zeker-
heid vast te stellen.5

Berust er eigenlijk dan nog wel iets van
alles wat er verteld wordt op feiten? Ik
denk dat het meeste wat in zo’n biografie
als die van Rashîd ad-Dîn verteld wordt op
feiten gebaseerd is. Dat hij zich inderdaad
in de rekenkunde en de muziek had ver-
diept blijkt uit de boeken die hij erover
schreef. Ook veel van zijn andere activitei-
ten worden door historisch traceerbare
gegevens, zoals de namen van zijn leer-
meesters, ondersteund. De literaire conven-
tie, kortom, doet zich vooral gelden in de
keuze van gegevens en in het beklemtonen
van bepaalde aspecten, niet in het op grote
schaal toevoegen van fictioneel materiaal.

Daaruit blijkt tevens dat bij de beroeps-
matige vorming van artsen het antieke ide-
aal als model werd genomen en dat, omge-
keerd, de aard van de gevolgde opleiding
iets zei over iemands beroepsmatige vaar-
digheden.

De artsentest
Vaak wist men natuurlijk niet veel over
iemands vooropleiding en de resultaten die
hij daarbij geboekt had. Hoe kwam men er

dan achter of een bepaalde arts een goede
keuze was? Dan moest zijn vakkennis
getest worden. Methoden hiervoor krijgen
in de Griekse en Arabische medische litera-
tuur ruimschoots aandacht. Er waren zelfs
boeken die speciaal over dit onderwerp
gingen. Ar-Ruhâwî, de auteur van Adab at-
Tabîb, schreef er volgens de middeleeuws-
Arabische bibliografen een boek over, maar
dat is niet bewaard gebleven.

In At-Tashwîq wordt ‘de artsenproef’ in
een apart hoofdstukje behandeld. Er wordt
een lijstje van testvragen gegeven om aan
de dokter te stellen (f. 36b–39a). Hoe zijn de
symptomen van borstvliesontsteking te
onderscheiden van die van een opgezwol-
len lever? Hoe kan men leverontsteking
van darmontsteking onderscheiden? En
hoe darmkoliek van nierstenen?

Was dat testen dan zo nodig? De medi-
sche literatuur vindt van wel. In schrille
kleuren worden de charlatanspraktijken
geschetst waaraan de mensen worden
blootgesteld. Ar-Râzî (Rhazes, geboren in
865) noemt er een paar6: zogenaamde heel-
meesters die epilepsie behandelen door een
kruissnede op de schedel te maken en be-
paalde, van tevoren geprepareerde, dingen
uit de wond tevoorschijn te halen; of die de
mensen wijsmaken dat ze een hagedis uit
hun neus zullen trekken of wormen uit hun
tanden (die hebben ze dan van tevoren uit
de kaas gehaald en handig naar binnen
gefrommeld); of die beloven met een pijpje
water uit de oren te zuigen, dat ze dan na-
tuurlijk van tevoren in hun mond nemen.

Heelmeesters van dit soort maakten heel
wat brokken. Van overheidswege werden
er dan ook regelmatig maatregelen getrof-
fen om er iets aan te doen. In sommige ste-
den moesten artsen een examentje afleg-
gen. Ook was de marktmeester in principe
belast met het toezicht op degenen die een
of andere vorm van medische praktijk uit-
oefenden: oogartsen, apothekers, botten-
krakers, chirurgen en algemene artsen.
Veel stelden die controlemaatregelen in de
praktijk niet voor.
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We zouden graag willen weten of de vra-
genlijsten die door de medici in hun artsen-
test-geschriften werden opgesteld, ook
inderdaad gebruikt werden bij zulk soort
toetsingen door de overheid, of door pa-
tiënten zelf. Helaas horen we daar niet veel
over. Aan de ene kant is men geneigd tot
scepsis: de vragen zijn zo vaktechnisch, dat
de antwoorden zeker niet door een leek be-
oordeeld konden worden. Daarmee wordt
het een zaak van artsen onder elkaar.

Aan de andere kant suggereren de gede-
tailleerde beschouwingen van, bijvoor-
beeld, ar-Râzî over het al of niet zinvol zijn
van bepaalde vragen7 toch ook weer een
relatie met de praktijk. Ar-Râzî maakt uit-
drukkelijk bezwaar tegen een paar stan-
daardvragen die hem onzinnig voorkomen:
de eis bijvoorbeeld dat een arts moet kun-
nen zeggen of getoonde urine van mens of
dier afkomstig is. Dat is alleen door te proe-
ven aan te tonen en dat wordt meestal niet
gedaan. Het is ook niet belangrijk: als hij
maar weet hoe bepaalde verschijningsvor-
men van de urine gerelateerd zijn aan
bepaalde kwalen. Net zo met de polsslag:
waarom zou hij aan de polsslag moeten
kunnen zeggen of hij met man, vrouw of
eunuch van doen heeft? De polsslag biedt
daarvoor gewoon niet voldoende indicatie.
Maar ziekteverschijnselen moet hij natuur-
lijk wèl aan de pols kunnen constateren.
Ook gedetailleerde testen op farmacolo-
gisch terrein vindt ar-Râzî onzin: zulke
kennis is het domein van de apotheker.
Artsen hoeven alleen de basisprincipes te
kennen. Maar ze moeten wel weten of een
bepaald soort pijn duidt op een nierkwaal
of op koliek. Ook moeten ze een leverkwaal
van darmproblemen kunnen onderschei-
den.

Aan materiaal om de kennis van een arts
theoretisch te toetsen was geen gebrek,
mits men in staat was om de antwoorden
op hun juistheid te controleren. Veel zal de
doorsneepatiënt er niet aan gehad hebben.
Misschien circuleerden deze vragen, en de
discussie eromheen, wel uitsluitend binnen

een medisch-theoretische kader. De gewo-
ne patiënt keek  maar liever naar de resul-
taten die een arts boekte. Dat is ook het
standaardverhaal dat we telkens weer
tegenkomen in Ibn abî Usaybi`a’s biogra-
fieën: een arts boekt een spectaculair succes
bij een bepaalde behandeling, vaak nadat
andere artsen gefaald hebben. Op basis
daarvan wordt hij, als hij geluk heeft, door
een vooraanstaand persoon als lijfarts aan-
getrokken. Soms speelde een toevallige
extra vaardigheid een rol, bijvoorbeeld dat
een arts ook Perzisch sprak, de taal van de
patiënt in kwestie.

Op eenvoudiger niveau ging het niet veel
anders: de mensen hoorden van elkaar dat
een bepaalde arts erg goed was. Dan begaf
men zich naar het winkeltje in de soekh
waar deze man zetelde. Ook dat vinden wij
bij Ibn abî Usaybi`a vaak vermeld.

De praktijk van de artsenkeuze, kortom,
verschilde vermoedelijk niet zoveel van die
van tegenwoordig. Zelfs de overeenkomst
met de poli’s van academische ziekenhui-
zen springt in het oog.8 Wie rond het jaar
900 in Rayy (bij het huidige Teheran) medi-
sche hulp nodig had, kon naar de beroem-
de ar-Râzî toegaan, de ‘Galenus onder de
Arabieren’. Hij is de auteur van de Conti-
nens, een basiswerk ook voor middel-
eeuws-Europese artsen. De zieke begaf zich
naar de plek waar hij praktijk uitoefende en
doceerde, maar bij de grote meester zelf
kwam men daar niet zomaar terecht. Men
sprak op goed geluk een van de vele leer-
lingen aan en als die met de klacht geen
raad wist ging men naar een ander. Alleen
de allermoeilijkste en meest interessante
gevallen kwamen uiteindelijk bij de profes-
sor zelf terecht.
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NOTEN
1. Ibn abî Usaybi`a, `Uyûn al-anbâ’ fî tabaqât al-
atibbâ. Ed. A. Müller. ([Cairo] Koningsberg
1884). 2 dln.
2. Galenus’ verhandeling over dit onderwerp De
optimo medico cognoscendo is alleen in het
Arabisch bewaard. De tekst is uitgegeven en
vertaald door A.Z. Iskandar: Galeni De optimo
medico cognoscendo [Corpus Medicorum
Graecorum Supplementum Orientale 4] (Berlijn
1988).
3. In een kortgeleden verschenen artikel (zie
bibliografie) heb ik het een en ander over dit
werk verteld. Een uitgebreid overzicht van dit
soort literatuur is te vinden het boek van
Ullmann dat in de bibliografie wordt genoemd.
Hij wijdt er een apart hoofdstuk aan.

4. Van de Arabische tekst van At-Tashwîq bestaat
een facsimile-uitgave: Sâ`id ibn al-Hasan, Das
Buch at-tashwîq at-tibbî des Sâ`id ibn al-Hasan. Ein
arabisches Adab-Werk über die Bildung des Arztes.
Herausgegeben und bearbeitet von Otto Spies
[Bonner Orientalistische Studien, Neue Serie 16]
(Bonn 1968). In hetzelfde jaar verscheen een
Duitse vertaling met inleiding en commentaar
van Taschkandi (1968). Ik verwijs hier naar de
folionummers van de facsimile-uitgave, die ook
in de Duitse vertaling steeds worden vermeld.
5. Men ziet hier dat het antieke ideaalbeeld de
Arabische biografische traditie diepgaand beïn-
vloed heeft. Dat ideaalbeeld komt zowel in de
ethische literatuur als in de biografieën van de
grote leermeesters, zoals Galenus, naar voren.
Deze invloed is bijvoorbeeld duidelijk aanwijs-
baar in de autobiografie van de Arabische
arts/filoof Avicenna.
6. A.Z. Iskandar, Ar-Râzî fî mihnat at-tabîb, Al-
Machriq 54 ( 1960) 471–522, vooral 488–9.
7. Iskandar (1960) 507–13.
8. Strohmaier (1979) 521.
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In 1910 bezocht doctor Theodor Meyer-
Steineg, historicus van de geneeskunst en
voorheen oogarts te Jena, het Griekse
eiland Kos, waar een bezoeker in de oud-
heid zowel Asklepios als Hippokrates zou
kunnen tegenkomen. Op aanraden van een
kenner van de situatie ter plaatse had
Meyer-Steineg een aanzienlijke voorraad
medicijnen en zijn instrumentarium meege-
nomen, zodat hij op Kos zijn vroegere
beroep van oogarts onder de plaatselijke
bevolking kon uitoefenen. Als tegenpresta-
tie brachten zijn dankbare patiënten hem,
op zijn verzoek, antieke medische instru-
menten en antieke wijgeschenken die, naar
zij verzekerden, afkomstig waren van het
terrein waar enkele jaren eerder door
Rudolf Herzog de overblijfselen van het
Asklepieion gevonden waren.1

Een nadere bestudering van het door

Meyer-Steineg verzamelde materiaal maakt
helaas duidelijk dat de inwoners van Kos
in hun ijver, hun medische weldoener ter
wille te zijn, de waarheid wellicht enig ge-
weld hebben aangedaan. Van de bijeen
gebrachte ex-voto’s zijn sommige vrijwel
zeker antiek (zoals bijvoorbeeld een terra-
cotta reliëf van een vrouwelijk onderli-
chaam, voorzien van een Griekse wij-
inscriptie), andere echter van twijfelachtige
authenticiteit (bijvoorbeeld een terracotta
reliëf met een voorstelling van de ademha-
lingsorganen, dat een verontrustende gelij-
kenis vertoont met moderne Griekse meta-
len votiefplaatjes, zogenaamde támata, met
longen).

Gelukkig lijkt het vrij zeker dat twee ter-
racotta kopjes in de verzameling werkelijk
uit de oudheid stammen, vermoedelijk uit
de Hellenistische periode. Het ene kopje

Opgegeven door artsen?

F.T. van Straten

Afb. 1. Terracotta kopje, voorheen in de collectie Meyer-Steineg.
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toont een wat oudere man met een opval-
lend scheef gezicht: de gehele linker
gezichtshelft lijkt slap. ‘Lähmung des
Gesichtsnerven (nervus facialis) der linken
Seite’, stelt onze oogarts vast. Het andere
kopje is van een jongetje, bij wie de rechter
oogbol ver uit de oogkas naar buiten puilt
en naar rechts onder is verschoven (afb. 1).
Ook hier is volgens Meyer-Steineg de diag-
nose niet moeilijk: 

Das ganze ist ein so typisches Bild einer von der
inneren Augenhöhle ausgehenden, den Aug-
apfel herausdrängenden bösartigen Geschwulst,
dass trotz des kleinen Massstabs, in dem das
Köpfchen gefertigt ist, jeder Mediziner, der ein-
mal einen solchen Fall gesehen hat, danach ohne
weiteres die Diagnose ‘Sarcoma orbitae’ stellen
wird.

Anatomische ex-voto’s
De hierboven aangehaalde terracotta’s uit
de Meyer-Steineg-collectie behoren tot een
bekende categorie van wijgeschenken: de
anatomische wijgeschenken of ‘Glieder-
weihungen’. Uit de Griekse oudheid zijn
vele dergelijke anatomische ex-voto’s be-
waard gebleven. Velen zullen wel eens in
een slechts op verzoek geopend vertrek in
het museum te Korinthe de rijke verzame-
ling terracotta lichaamsdelen uit het Korin-
thische Asklepieion hebben gezien, date-
rend uit de late 5de en de 4de eeuw v.Chr.
Het gebruik, uit dankbaarheid voor gene-
zing een afbeelding van het genezen li-
chaamsdeel te wijden, is echter geenszins
beperkt tot het antieke Griekenland. Anato-
mische wijgeschenken kennen wij uit de
meest uiteenlopende gebieden en in de tijd
bestrijken zij een periode van duizenden
jaren geleden tot nu toe.

Wat wij bij de antieke Griekse exemplaren
zelden zien, is een min of meer realistische
aanduiding van de kwaal. Het komt wel
voor. Uit het Asklepieion van Korinthe
hebben wij een terracotta hand met een
plastisch weergegeven gezwel. En uit het
heiligdom van de genezende heros

Amynos te Athene is een marmeren reliëf
afkomstig, waarop is afgebeeld hoe een
baardige man een kolossaal votief-been in
het heiligdom opstelt. Op het been is een
spatader duidelijk in reliëf aangegeven
(afb. 2). Op grond van de inscriptie kunnen
wij de wijder met enige waarschijnlijkheid
identificeren als Lysimachides, zoon van
Lysimachos, uit de deme (gemeente)
Acharnai, die in 339/8 v.Chr. archon epony-
mos van Athene was. Het is overigens niet
ondenkbaar dat in andere gevallen een
aanduiding van een kwaal of verwonding
op het terracotta of marmeren lichaamsdeel

Afb. 2. Athene Nationaal Museum 3526: wijreliëf uit
het heiligdom van Amynos.
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was aangebracht met verf, die thans geheel
verdwenen is. Een dergelijke praktijk werd
nog in deze eeuw geobserveerd door
Rudolf Kriss in een Siciliaans winkeltje
waar men ex-voto’s van was verkocht:

Kommt dann ein Käufer, so wird er gefragt, ob
er an dem ausgewählten Objekte irgendeine
bestimmte Krankheit oder Verwundung ange-
deutet haben wolle; ist dies der Fall, so wird das
gekaufte Votiv von der Geschäftsinhaberin in
ganz primitiver Weise an der vom Käufer
bezeichneten Stelle mit roten Flecken bemalt.2

Dergelijke door rode beschildering aan het
ziektebeeld van individuele patiënten aan-
gepaste wassen wijgeschenken kan men
onder andere zien in het Museo Pitrè te
Palermo.

Opgegeven door  de artsen
Maar laten wij terugkeren naar het jongetje
met het oogkas-gezwel uit Kos. Meyer-
Steineg heeft in dat geval niet alleen een
medische diagnose gesteld (‘sarcoma orbi-
tae’), maar daar ook een godsdiensthisto-
risch interessante observatie aan verbon-
den. Aangezien – zo schrijft hij – de kwaal
ongeneeslijk is, kan dit wijgeschenk niet als
dank voor genezing zijn gegeven, maar
moet het aan de god zijn geschonken als
begeleiding van een gebed om genezing
(‘Bittgeschenk’). Onder de talrijke antieke
Griekse wijgeschenken die over zijn komen
dergelijke ‘vraag-geschenken’ (in tegenstel-
ling tot ‘dank-geschenken’) niet of nauwe-
lijks voor, en dat maakt dit exemplaar des
te interessanter. Maar kijkt Meyer-Steineg
hier wel met de juiste ogen? Eigenlijk kijkt
hij naar het terracotta kopje alsof het een
zakelijke, objectieve weergave van een
kwaal is in een medisch handboek. In feite
is het een wijgeschenk voor de genezende
god Asklepios, een alleszins subjectief do-
cument van mensen die onvoorwaardelijk
geloofden in Asklepios’ vermogen, won-
dergenezingen te verrichten. Om het wijge-

schenkje te begrijpen moeten wij proberen
het door deze gelovige ogen te bekijken.

Laten wij er ter verduidelijking een recen-
ter wijgeschenk naast zetten: een schilderij
uit Mariazell in Oostenrijk, vervaardigd
rond 1520 (afb. 3). Wij zien een zittende
vrouw van wie de rechter hand vrijwel vol-
ledig van de arm is gescheiden; rechts staat
een man, de arts, die haar afgehakte hand
vasthoudt; links knielt haar echtgenoot;
rechts boven in beeld verschijnt de Moeder
Gods in een wolkenkrans. Het bijschrift
verhaalt hoe de hand van deze vrouw door
een medemens werd ‘abgeschlagen’; de
arts heeft de hand er weer aangenaaid
(‘geheft’), en na gebeden en geloften van
haar man in Mariazell kon zij haar vingers
weer bewegen (‘ward sie die finger
ruern’).3 Als wij dit document met medi-
sche ogen bekijken, rekening houdend met

Afb. 3. Mariazell: ex-voto van de vrouw met de afge-
hakte hand.
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de stand van de microchirurgie A.D. 1520,
dan kunnen wij slechts vaststellen dat dit
niet kan. Maar een ex-voto is geen weten-
schappelijke weergave van een medische
realiteit, het is een religieus document van
datgene wat de gelovige ‘gezien’ heeft, en
juist de medische onmogelijkheid van de
genezing maakt daarvan een wonder.

In verhalen van wondergenezingen is de
zinsnede ‘door de artsen opgegeven’ wel-
haast een gemeenplaats. Op een votief-
tegeltje in Chapelle de Moresnet, in noord-
oost België, las ik het heel beknopt:

Von d. Aerzten
war ich aufgegeben
Doch Dir o Maria
verdanke ich m. Leben
April 1911. C.L.

Meer dan vijf eeuwen eerder geschiedde
het wonder dat is opgetekend in het mira-
kelboek van Onze Lieve Vrouw te ‘s-
Hertogenbosch:

Int jaer ons Heren MCCC ende LXXXIII 12
daghe in augusto quam van Cleve een ersam
man Philips van Boemel, welc Philips 4 daghe
vor des Heilichs-Sacramentsdach lestvorleden
<18 mei 1383> quam ghereden op enen weghe.
Doe storte sijn paert ende viel op hem ende die
sadelboem viel op sijn lofterbeen binnen bene-
den tknie ende viel hem ene grote wonde ende 
2 adren on twee <in tweeën, stuk>, sodat die
adren ende dat been niet en bloeden. Ende doe
en sloech hi des en ghene roeke <sloeg er geen
acht op>. Daerna over 4 daghe up des
HeilichsSacramentsdach doe wart hem dat been
heffende <opzettend> ende zwellende ende
wort hem also groet ende mere dan hi selve was
ende wort hem also swart als een pec. Ende het
dede hem alsoe wee, dathi waende gestorven
hebben. Ende hi biechte hem ende ontfinc ‘t
Heilich Sacrament ende dat Recht der heiliger
kerken. Ende men haelde al die meesters <heel-
meesters, chirurgijns>, diemen ghecrighen con-
ste, ende gheen van hem allen en conste hem
raet ghegheven. Doe was hi in also groter pinen
ende liden, dat hi uten sinen sinnen quam. Ende
doe hi ute sinen zinnen gheleghen hadde meer

dan 8 daghe, doe wart sijn wijf dinkende op die
miraclen, die Onse Soete Vrouwe tot
Shertoghenbosch so menich doet ende so
menighen bedroefde mensce ghetroest heeft;
datsi haer vertroesten woude. Ende si riepse
aen, datsi haren man die sin verlenen woude,
dathi sijn bedevaart Tshertoghenbosch t’Onser
Soeter Vrouwen geloven mochte. Ende doe si
die bede gebeden hadde, doe quam dese
vors.<creven> Philips in sinen sin. Ende doe hi
in sinen sin wedercomen was, doe gheloevede
hi sijn bedevaart t’ Onser Soeter Vrouwen
Shertoghenbosch; hi woudse versoeken met sire
offerande, opdat hi vertroest mochte worden
van sinen sieken bene. Ende doe hi dese bede-
vaart gheloeft hadde, doe wart hi in slape ende
dat siec been ghinc wech, oft met eenre hant afg-
hestreken ware, ende wort gans ende ghesont
aensiender oghen.
Ende hi is comen ghereden hem vijfster opten
vors.<creven> dach tot Shertogenbosch ende
quamen te voet vor den beelde Marien ende
heeft sijn bedevaart ende offerande gedaen,
gelijc als hi gheloeft hadde. Ende hi heeft Gode
gedanct ende Onser Soeter Vrouwen, siner lie-
ver, ghebenedider, ghenadigher Moeder Maria,
van der groter gracien ende ghenaden, die hem
ghesciet is. Ende dit heeft hi wel bewarijt.
Daerbi waren her Arnt, persoen van Huesden
ende capellaen ten Bossche, her Peter Lebbens,
canonic ten Bossche, Henric Maesman, Rover
van Lit, Gheraed van Boerdonc, broeder Jan van
den Claren ende vele goeder, ersamer luden.4

Ook hier wordt uitdrukkelijk vermeld dat
de beste heelmeesters die men kon krijgen
met Philips’ toestand geen raad wisten,
maar na een gebed aan Onze Lieve Vrouw
te ‘s-Hertogenbosch, en de belofte van een
bedevaart en een offerande, wordt hij snel
wonderbaarlijk genezen.

Dezelfde tegenstelling tussen de mense-
lijke onmacht en de almacht van de gene-
zende godheid komen wij tegen in antieke
Griekse wondergenezingen. Een interes-
sant voorbeeld is Anthologia Palatina VI 330:

Α�σøÝνïυ ¨Üτïρïς
θνητ�ν µbν τÛøναις �πïρïàµενïς, ε�ς δb τe θε�ïν
�λπÝδα π�σαν �øων, πρïλιπgν ε�παιδας
’ΑθÜνας
�Àθην �λθñν,’ΑσκληπιÛ, πρeς τe σeν �λσïς.
²λκïς �øων κεæαλ�ς �νιαàσιïν, �ν τρισd µησÝν.
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Aan der stervelingen kundigheid wanhopend,
maar op het goddelijke
al mijn hoop gevestigd hebbende, verliet ik het
met kinderen gezegende Athene,
en werd, nadat ik naar uw heilige woud,
Asklepios, was gekomen,
met een wond/zweer aan mijn hoofd van een
jaar oud, genezen in drie maanden.

Achtereenvolgende uitgevers van de
Anthologia Palatina hebben in deze retor
Aischines niet de pro-Macedonische tegen-
stander van Demosthenes uit het 4de-
eeuwse Athene willen zien, maar een veel
latere, laat-Hellenistische retor van dezelf-
de naam uit Milete of Mytilene. In het
Asklepieion van Epidauros is echter een
fragment van een inscriptie bewaard geble-
ven, op grond van de lettervormen dateer-
baar in de 4de of 3de eeuw v.Chr., met een
deel van het opschrift en de eerste regel
van een votief-gedicht (afb. 4). Uit wat over
is van het opschrift blijkt dat de wijder een
Athener was, zoon van een man wiens
naam eindigde op -metos. Welnu, de vader
van de beroemde vierde-eeuwse Atheense
Aischines heette Atrometos. En het
bewaarde deel van de eerste versregel op
het inscriptie-fragment klopt precies met
Anthologia Palatina 6. 330. Het lijkt dus vrij
zeker dat in dit geval een werkelijk
bestaand wij-epigram uit het Asklepieion
van Epidauros is opgenomen in de
Anthologie, en dat het van de hand is van,
of tenminste betrekking heeft op, de
Atheense rhetor Aischines.5

De god als arts
Zoals hierboven met een paar voorbeelden
is geïllustreerd, benadrukte men de won-
derbaarlijkheid van een genezing door de
almacht van de genezende god of heilige te
contrasteren met de ontoereikende mense-
lijke geneeskunst. Waar de artsen het opge-
ven, moet de god of heilige zelf als arts
optreden. Soms wordt deze gedachte op
een heel letterlijke wijze in beeld gebracht.
Een wijreliëf uit het Asklepieion van de
Piraeus (afb. 5; eind 5de eeuw v.Chr.) laat
zien hoe Asklepios eigenhandig de schou-
der van een in het heiligdom slapende
vrouw behandelt. Rechts achter Asklepios
staat Hygieia, en links zien wij de dankbare
familie van de zieke. Op een reliëf uit het
Atheense Asklepieion (midden 4de eeuw
v.Chr.) overhandigt Asklepios, hier steu-
nend op zijn door een slang omkronkelde
staf, een bekertje met medicijn aan een
vrouwelijke patiënt (die als mens natuurlijk
kleiner is afgebeeld dan de god). Ook op
andere wijreliëfs zien wij Asklepios, even-
als zijn goddelijke collega Amphiaraos, als
een echte dokter optreden. In de wonder-
genezingen van Asklepios te Epidauros,
die in de 4de eeuw v.Chr. op stenen platen
zijn geschreven, lezen wij geregeld hoe de
god, wanneer hij aan de zieke in diens
slaap verschijnt, dieetadviezen en recepten
geeft, medicijnen toedient, en zelfs opera-
ties uitvoert die door artsen in die tijd (en
in sommige gevallen ook door artsen in
onze tijd) onmogelijk tot een goed einde
zouden kunnen zijn gebracht.

Afb. 4. Epidauros: schets van inscriptie-fragment. Afb. 5. Piraeus Museum 405, wijreliëf uit het
Asklepieion in de Piraeus.
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Voorstellingen op Christelijke ex-voto’s
die betrekking hebben op een wonderbaar-
lijke genezing tonen in het algemeen de
genezende heilige niet zo expliciet als arts
die zelf medische handelingen verricht.
Meestal zien wij de heilige of de Moeder
Gods ergens boven in de voorstelling in
een eigen domeintje dat door een wolk of
wolkenkrans enigszins van de rest van de
voorstelling is afgescheiden. Niet zelden is
een helende straal weergegeven die van de
heilige uitgaat naar de zieke.

Maar er zijn wel enkele gevallen waar het
medische aspect wat meer op de voorgrond
treedt. Een votief-schilderij uit de Duitse
bedevaartplaats Eichstätt in Mittelfranken,
gedateerd in 1818, geeft ons een beeld van
de zieke die in bed ligt en bezig is een
medicijn in te nemen (afb. 6). Links boven,
boven een wolkenrand, verschijnt de hei-
lige Walburga, en naast haar, in het heilige

domein achter de wolkenrand, is een medi-
cijnflesje afgebeeld van waaruit een straal
loopt naar het medicijnflesje van de patiënt.
Het gaat hier ongetwijfeld om het zoge-
naamde Walburgisöl, water dat in de graf-
kelder onder de kerk van Eichstätt uit de
stenen sarcofaag met het gebeente van de
heilige Walburga sijpelt, en dat al vele eeu-
wen als wondergeneesmiddel zeer in trek
is.6

Zeer opmerkelijk zijn ex-voto’s waarop
Christus zelf als apotheker verschijnt. Een
voorbeeld uit Rotholz (Tirol), gedateerd in
1847, verbeeldt hoe hij met een weegschaal-
tje in de hand bezig is uit verschillende
grondstoffen die voor hem op tafel staan
een medicijn samen te stellen (afb. 7). Door
de bijschriften bij deze grondstoffen wordt
de voorstelling echter toch weer wat meer
van de menselijke medische praktijk losge-
maakt: het zijn geen substanties die men in
een gemiddelde apotheek aantreft, maar
Glaube, Liebe, Hoffnung, Demut, Bermher-
zigkeit en Geduld.7Afb. 6. Eichstätt: ex-voto van de heilige Walburga.

Afb. 7 Rotholz: ex-voto met Christus als apotheker.
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De kosten van wonderbaarlijke gezond-
heidszorg
Een goede arts is zijn loon waard, en won-
dergenezingen hoeven ook niet per se gra-
tis te zijn. Wie zich in de oudheid naar een
heiligdom van Asklepios of een andere
genezende godheid begaf om daar een of
meer nachten door te brengen en aldus
genezing te vinden, moest veelal reeds bij
aankomst een kleine bijdrage storten in
geld of in natura. In het heiligdom van de
zeer Asklepios-achtige Amphiaraos in de
buurt van Oropos (in het grensgebied tus-
sen Attika en Boiotia) is een inscriptie be-
waard gebleven, daterend uit de late 5de 
of vroege 4de eeuw v.Chr., die allerlei
reglementen bevat aangaande de gang van
zaken in het heiligdom en de verschillende
taken van het personeel. We lezen daarin
onder andere:

Wie zich aanmeldt voor genezing door de god
moet een eparché betalen van niet minder dan
negen obolen in geldige munt, en deze in het
offerblok werpen in aanwezigheid van de tem-
pelbewaarder.

Dat het ook toen al moeilijk was de kosten
van de gezondheidszorg in de hand te hou-
den wordt aardig geïllustreerd door het feit
dat men bij nauwkeurige bestudering nog
kan zien dat op de plaats waar wij nu
‘negen obolen’ lezen oorspronkelijk iets
anders gestaan heeft, waarschijnlijk ‘een
drachme’ (dat is zes obolen).8

Wanneer de god het gebed om genezing
had verhoord, dan werd er wel verwacht
dat de genezene een materieel blijk van
dankbaarheid in het heiligdom opstelde.
Een dergelijk wijgeschenk kon, mede
afhankelijk van de draagkracht van de wij-
der en de ernst van de ziekte, variëren van
een eenvoudig terracotta voorwerp of een
beschilderd houten paneeltje, tot meer
kostbare marmeren beelden en reliëfs en
voorwerpen van goud en zilver. In het
Asklepieion van Epidauros, en ook wel

elders, werden tevens geschreven versla-
gen van de wondergenezingen in het hei-
ligdom opgesteld. Zowel deze geschreven
verslagen als de beeldverhalen van won-
dergenezingen op de wijgeschenken gaven
de zieken en andere bezoekers van het hei-
ligdom een goed beeld van de wonderbaar-
lijke macht van de god. Zij dienden als pro-
paganda, zou men kunnen zeggen, en
gaven tevens een suggestie van wat er na
genezing van de patiënt verwacht werd.
Soms is het iets meer dan een suggestie,
zoals in het geval van Hermon van Thasos,
opgetekend onder de wondergenezingen
van Epidauros: 

Hermon uit Thasos. Deze was blind en hij
(Asklepios) genas hem. Toen hij daarna het loon
voor de genezing niet afdroeg maakte de god
hem wederom blind. Toen hij aankwam en
opnieuw in het heiligdom sliep maakte hij hem
gezond.9

Echt haatdragend is de god niet, maar hij
houdt de genezen patiënten wel aan hun
verplichtingen. Het verhaal van de vergeet-
achtige Hermon toont een opvallende over-
eenkomst met wat wij lezen op een votief-
schilderij in Gars am Inn, gedateerd in
1669. Een man bad tot de heilige Radegund
in Gars om genezing van zijn doodzieke
dochter, en beloofde daarbij een ‘rheini-
schen Gulden’. Zijn dochter werd vervol-
gens zonder enig menselijk ingrijpen
gezond. Maar toen haar vader zijn belofte
vergat, viel zij weer terug in haar oude
ziekte. Een aantal vrouwen heeft haar toen,
met de gulden, naar het godshuis gebracht,
en zij is weer gezond geworden.10

Arts naast god
Eerder zagen wij hoe de wonderbaarlijke
genezende kracht van goden en heiligen
dikwijls wordt geaccentueerd, doordat men
deze afzet tegen het onvermogen van de
menselijke artsen. Men kan de zaak natuur-
lijk ook vanuit een andere hoek belichten,
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en in plaats van deze tegenstelling juist een
synthese voor ogen stellen. Daarbij wordt
de genezing gepresenteerd als het werk
van menselijke artsen, die echter tot onver-
wachte prestaties in staat zijn dank zij het
feit dat zij de geneeskunst uitoefenen onder
de bescherming en inspiratie van de gene-
zende goden of heiligen. Onder het antieke
Griekse votiefmateriaal ken ik van een der-
gelijke voorstelling van zaken maar enkele
voorbeelden. Het duidelijkst is een frag-
mentarisch wijreliëf uit het Atheense
Asklepieion, daterend uit de 4de eeuw
v.Chr. (afb. 8). In het verloren linker deel
van het reliëf was de zieke afgebeeld lig-
gend op een bank, ongeveer zoals op het
reliëf uit de Piraeus (afb.5); van hem is
alleen het hoofd bewaard, ondersteund
door een dubbelgevouwen kussen op het
hoofdeinde van de bank. Geheel rechts
staat Asklepios, frontaal weergegeven, met
zijn slangenstaf. Links van Asklepios buigt
zich een mannelijke figuur over het hoofd

van de zieke en doet daar iets aan met een
instrument in zijn rechter hand. Deze baar-
dige man is blijkens zijn lengte (hij is meer
dan een kop kleiner dan Asklepios) geen
god maar een mens, en vanwege de door
hem verrichte handeling met grote waar-
schijnlijkheid te identificeren als een men-
selijke arts, die hier onder de directe
bescherming van Asklepios zijn taak uitoe-
fent.

Onder christelijke ex-voto’s is het motief
van de arts die onder zichtbare bescher-
ming van een heilige zijn werk doet juist
bijzonder populair. Van de talloze exem-
plaren kan ik slechts een paar voorbeelden
vermelden. Een votiefschilderij uit 1851,
afkomstig uit Mariazell (Oostenrijk) toont
een arts die bezig is een operatie uit te voe-
ren aan het onderbeen van een op bed lig-
gende vrouw; boven in beeld, achter een
rand van wolken, troont de heilige
Peregrinus wiens been juist door een engel
verbonden wordt (afb.9).11 Op recentere ex-

Afb. 8. Athene Nationaal Museum 2441: wijreliëf uit
het Atheense Asklepieion.

Afb. 9. Mariazell: ex-voto van de heilige Peregrinus.
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voto’s worden dergelijke operaties meestal
gesitueerd in operatiekamers van zieken-
huizen. Wie de bijzonder rijke collectie
votief-schilderijen in de kerk van de
Madonna dell’Arco, in de buurt van
Napels, bekijkt krijgt een niet onaardige
indruk van de ontwikkeling van Italiaanse
operatiekamers in de loop van deze eeuw.

Als afsluiting, en als hommage aan de

taling en commentaar door R. Herzog, Die
Wunderheilungen von Epidauros – Ein Beitrag zur
Geschichte der Medizin und der Religion (=
Philologus Sup. 22, 3, Leipzig 1931); een aantal
staat ook, met Engelse vertaling, in E.J.& L.
Edelstein, Asclepius – A collection and interpreta-
tion of the testimonies (Baltimore 1945) 221–237
T423; een kleine selectie, en een aantal van de
interessantste wijreliëfs, vindt u in mijn artikel
Mens en ziekte – De genezingsinscripties van
Epidauros, Hermeneus 55 (1983) 181–195, in licht
gewijzigde vorm opgenomen in H.F.J. Horst-
manshoff (red.), Pijn en balsem, troost en smart.
Pijnbeleving en pijnbestrijding in de Oudheid
(Rotterdam 1994) 57–70.

Afb. 10. Palermo Museo Pitrè: ex-voto met afbeelding van een oogarts.

oud-oogarts Meyer-Steineg met wie dit
opstel begon, geef ik een afbeelding van
een Siciliaans votief-schilderijtje uit het
einde van de vorige eeuw (thans in het
Museo Pitrè te Palermo), waarop wij een
oogarts aan het werk zien, onder het toe-
ziend oog van de in een wolkenkrans afge-
beelde Madonna (afb.10).
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Uit het Corpus Hippocraticum:

Acut. De diaeta in morbis acutis Over leefregels bij acute ziekten 

Aer. De aere, aquis, locis Over water, lucht en plaatsen 

Aph. Aphorismi Aforismen

Cord. De corde Over het hart

De arte Over de geneeskunde

De medici officina Over de praktijkruimte van de arts

Epid. De morbis popularibus Epidemieën

Int. De affectionibus interioribus Over inwendige aandoeningen

Jusj. Jusiurandum Eed

Medic. De medico Over de arts

Morb. De morbis Over ziekten

Morb. Sacr. De morbo sacro Over de heilige ziekte

Mul. De mulierum affectibus Over de aandoeningen van vrouwen

Nat. Hom. De natura hominis Over de natuur van de mens

Nat. Mul. De natura muliebri Over de natuur van de vrouw

Progn. Prognosticon De prognose

V.M. De vetere medicina Over de oude geneeskunde

Vict. De victu Over de leefwijze

Lijst van teksten waarover in de 
artikelen wordt gesproken
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Uit het Corpus Galenicum:

De cris. De crisibus Over de crisissen

De fac. nat. De facultatibus naturalibus Over het vermogen van de natuur

De inst. odor. De instrumento odoratus Over het reukorgaan

De libr. propr. De libris propriis Over zijn eigen boeken

De loc. aff. De locis affectis Over de aangetaste plaatsen

De mar. De marasmo Over de uitdroging

De meth. med. De methodo medendi Over de wijze van genezen

De opt. med. cogn. De optimo medico cognoscendo Over het onderkennen van de beste 
arts

De ord. libr.suor. De ordine librorum suorum Over de volgorde van zijn boeken

De praecogn. De praecognitione Over de prognose

De puls. ad tir. De pulsibus ad tirones Over polsen voor beginners

De resp. usus De usu respirationis Over het nut van de ademhaling

De san. tuenda De sanitate tuenda Over het behoud van de gezondheid

De sympt. diff. De symptomatum differentiis Over de verschillen tussen de ziekte
verschijnselen

De temper. De temperamentis Over de lichaamssappen

De usu part. De usu partium Over het nut van de lichaamsdelen

In Hipp. Epid. VI In Hippocratis Epidemiarum Commentaar op zesde boek van de 
comment. librum VI commentarii Epidemieën van Hippocrates

In Hipp. Prorrhet. In Hippocratis Praedictionum Commentaar op het eerste boek van 
comment. librum primum commentarii de Voorspellingen van Hippocrates

In Hipp. Vict. Rat. in In Hippocratis vel Polybi opus Commentaar op het werk van 
Morb. Acut. comment. de salubri victus ratione Hippocrates of Polybus over de 

commentarius gezonde levenswijze

Meth.med. ad Glauc. De methodo medendi ad Over de wijze van genezen, opgedra-
Glauconem gen aan Glauco

Quod animi mor. Quod animi mores corporis Over het feit dat de gewoonten van 
temperamenta sequantur de geest de lichaamssappen volgen


