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1A

Asklepios: mythen en riten

Aan de hand van dit boekje zul je ontdekken dat de Grieken een
grote invloed hebben gehad op onze opvattingen over en invulling
van geneeskunde: denk aan geneeskundige termen als bronchitis,
cardiologie en stethoscoop, of aan de eed die artsen af moeten
leggen en die afgeleid is van de klassieke Eed van Hippokrates (zie
elders in dit boekje).
Maar het duidelijkst zie je die invloed misschien wel terug in
het symbool dat je wereldwijd op ambulances, bij apotheken en
ziekenhuizen en op medicijnen ziet staan (zie afbeelding
hiernaast). Het symbool, een staf met daaromheen een slang, heet officieel de
aesculaap/esculaap naar de naam van dé Griekse god van de geneeskunde, Asklepios/
Asclepius.
Apollo en Asklepios
De geneeskunde behoort eigenlijk tot een van de vele aandachtsgebieden van Apollo, al zijn
er ook andere goden die zich bemoeiden met aspecten van de geneeskunde. Artemis stond
bijvoorbeeld jonge vrouwen bij tijdens de bevalling en kon zorgen voor ziekte (en herstel
daarvan) bij jonge meisjes. Maar ook al speelden Apollo en andere goden een rol bij de
geneeskunde, Asklepios werd in de loop der tijd de specifieke god van de geneeskunde.
De link tussen Apollo en Asklepios is overigens zeer nauw. Asklepios was namelijk het kind
van Apollo en Koronis, een Thessalische prinses. Maar Asklepios heeft zijn moeder nooit
gekend. Apollo kwam er namelijk achter dat Koronis – terwijl ze zwanger was van Asklepios –
het bed deelde met haar heimelijke liefde Ischys. Apollo had speciaal een kraai
achtergelaten bij Koronis om haar in de gaten te houden als hij weg was. Deze kraai kwam
Apollo het overspel van Koronis melden.
Apollo beklaagde zich vervolgens over het
overspel van Koronis bij zijn zus Artemis. Zij aarzelde geen moment, nam haar pijl en boog
en schoot Koronis dood.
Terwijl de familie van Koronis
treurde en bezig was om de
brandstapel voor Koronis’ lijk aan
te steken, bedacht Apollo zich
opeens dat Koronis zwanger was
geweest. Hij liet Hermes het nog
levende kind uit de buik van
Koronis snijden.
Apollo gaf het kind vervolgens
de naam Asklepios en bracht het
naar Cheiron de centaur, die hem
onder andere de kunst van het
genezen leerde.
Coronis door Apollo gedood, Hendrick Goltzius (ca. 1590) –
museum Boijmans van Beuningen. In dit geval is het dus Apollo
zelf die Koronis doodt. Merk ook de (witte) kraai naast Apollo
op.
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De inwoners van Epidauros – waar vanaf de 5e eeuw v.Chr. het beroemdste heiligdom van
Asklepios was gevestigd – verspreidden overigens een andere versie. In deze versie was
Koronis samen met haar vader Phlegyas naar Epidauros gekomen. Daar baarde ze, zonder
dat ze wist dat ze zwanger was, een kind in de tempel van Apollo. Bang voor de woede van
haar vader legde ze het kind te vondeling op de berg Titthion (die berg is nu nog beroemd
om de geneeskrachtige werking van de planten die daar groeien). Apollo ontfermde zich
over het kind en zou, samen met Cheiron, het kind de geneeskunst hebben geleerd. In weer
een andere versie zou Asklepios de geneeskunst hebben geleerd van slangen.
Asklepios werd in ieder geval zo bedreven in de geneeskunde en de chirurgie dat hij werd
beschouwd als de stichter van de geneeskunst. Maar hij kon meer dan alleen zieken
genezen. Hij had namelijk van Athena een flesje gekregen met daarin het bloed van de
Gorgon Medousa, waarmee hij de doden weer tot leven kon wekken. Zo zou hij indertijd
beroemde helden als Lykourgos, Tyndareos, Kapaneus, Glaukos, Hippolytos en Orion uit de
dood hebben gered. Dit was natuurlijk tot groot ongenoegen van de god van de
onderwereld, Hades, die zich tot Zeus wendde voor een oplossing van deze situatie. Zeus
doodde daarop Asklepios met zijn bliksemschicht.
Uit wraak hiervoor doodde Apollo
de Cyclopen, die de bliksemschichten
van Zeus maakten (als straf moest
Apollo vervolgens een jaar in dienst
van koning Admetos treden).
Of Zeus zich hierdoor liet
beïnvloeden of misschien werd
overreed door de smeekbeden van
Leto, de moeder van Apollo, is
onduidelijk, maar in ieder geval wekte
hij enige tijd later Asklepios (en de
Cyclopen) weer tot leven.
Zeus doodt Asklepios (Liebig reclameplaatje).

Asklepios trouwde met Epione en kreeg met haar 5 dochters – Hygieia (godin van de
gezondheid), Iaso (godin van het herstel van ziekte), Akeso (godin van het genezingsproces),
Aglaia (godin van schoonheid, pracht, glorie en versiering), Panakea (godin van de
geneesmiddelen) – én 2 zonen, de geneesheren Podaleirios en Machaon, die tijdens de
Trojaanse oorlog de gewonde Grieken verzorgden.
Er wordt wel beweerd dat de legendarische arts
Hippokrates de 18e afstammeling van Asklepios zou zijn
geweest. Na zijn dood zou Asklepios door Zeus zijn
vergoddelijkt en werd zijn beeltenis als het sterrenstelsel
Ophiouchos (de slangendrager) aan de hemel gezet.

Het sterrenbeeld Ophiouchos
of Ophiuchus.
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Herkomst van ziekten mythologisch ‘verklaard’…
In dit projectboekje zien we vooral pogingen om het ontstaan van ziekten op een
‘wetenschappelijke’ manier te verklaren (zie bijvoorbeeld de tekst ‘de Heilige Ziekte’. Zoals is
beschreven in het hoofdstuk ‘Geneeskunde en de Gouden Eeuw’ (2B) past dat in een bredere
zoektocht in de 5e eeuw v.Chr. naar verklaringen voor natuurlijke en biologische processen.
Vóór deze eeuw werd die verklaring vooral gevonden in het goddelijke en gepresenteerd in
mythen (etiologische mythen), maar ook daarna bleven mythe en wetenschap in de
geneeskundige praktijk nauw met elkaar verbonden (zie de beschrijving van het
genezingsritueel in een asklepieion).
Een voorbeeld van een verklaring voor het ontstaan van ziekte vinden we in boek I van de
Ilias van Homeros, waarin er pest uitbreekt in het Griekse kamp als straf voor het ontvoeren
van de dochter van de priester van Apollo (zie verder beneden; merk op dat Apollo dus zowel
ziekte als gezondheid kan brengen).
Een ander voorbeeld vinden we in de mythe van Pandora, beschreven door Hesiodos (ca. 700
v.Chr.) in zijn Werken en Dagen (vv. 47-105). In deze mythe wordt beschreven hoe mensen
oorspronkelijk geen ellende, hard werken en ziekten kenden en als het ware in een paradijs
leefden. Maar omdat Prometheus het vuur van de goden had gestolen en aan de mensheid
had gegeven, opdat zij konden voorzien in hun levensonderhoud, besloot Zeus om de mensen
te straffen. Hij liet Hephaistos uit aarde en water een meisje maken. Alle andere goden gaven
haar eigenschappen (aantrekkelijkheid, charme, leugenachtigheid etc.), waarmee ze perfect
in staat zou zijn iedereen te misleiden. Omdat het meisje van alle goden een cadeau had
gekregen, kreeg ze de naam Pandora. Met een doos vol ziekten en ellende stuurden de goden
deze Pandora naar Epimetheus, de broer van Prometheus. Epimetheus vergat de
waarschuwingen van zijn broer om geschenken van Zeus nooit te vertrouwen en viel als een
blok voor deze Pandora. Pandora opende vervolgens de doos, zodat alle vormen van ellende
en ongeluk zich verspreidden onder de mensen. Vanaf dat moment kenden de mensen ook
ziekten, die, omdat ze geen stem hebben gekregen, de mens ongemerkt dag en nacht kunnen
overvallen.

Pandora opent de doos
(J.Flaxman, 1817)
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De mens Asklepios wordt een ‘heros’
De Grieken geloofden naast de Olympische goden in half-goden of heroën (helden):
stervelingen die tijdens hun leven bovenmenselijke daden zouden hebben verricht en na hun
dood werden vergoddelijkt. Vaak waren de heroën mythische stichters van steden of
stamvaders van belangrijke families. De meeste heroën werden alleen lokaal vereerd,
rondom een plek die verbonden was met de heros, meestal zijn graf. De heroënverering was
immers in eerste instantie een dodencultus. Op afbeeldingen van de heroën zie je dan ook
vaak slangen, die volgens de Grieken konden pendelen tussen onder- en bovenwereld.
Omdat de heroën dichter bij de mensen stonden – als het ware intermediairs tussen goden
en mensen –, konden zij mensen helpen (bijvoorbeeld bij ziekte of misoogsten), áls
tenminste aan hen het juiste offer werd gebracht. Het bekendste voorbeeld is Herakles,
maar ook Asklepios werd na zijn dood als heros vereerd.
In de Ilias van Homeros, geschreven eind 8e eeuw v.Chr., wordt Asklepios nog beschreven
als de heerser van Trikka (in Thessalië), een beroemd arts wiens twee zonen Podalirios en
Machaon, eveneens bedreven op het gebied van de geneeskunde, meevechten in de
Trojaanse oorlog. Daarna zien we bewijzen voor de verering van Asklepios als heros en later
zijn vergoddelijking. Vanaf de 7e en 6e eeuw v.Chr. worden er standbeelden van Asklepios
gemaakt of vinden we zijn afbeelding op munten en reliëfs. Ook verschijnen er vanaf die tijd
van Asklepios mythologische verhalen over een goddelijke geboorte – zoon van Apollo en de
sterfelijke vrouw Koronis –, bovenmenselijke daden en vergoddelijking na de dood
(Asklepios die als sterrenbeeld aan de hemel wordt gezet). Zo is er een zogenaamde
Homerische Hymne op Asklepios gemaakt. Tot de Homerische hymnen behoren ca. 33
gedichten ter ere van Griekse goden. Ze heten ‘Homerisch’, maar zijn zeker niet door
Homeros geschreven maar later aan hem toegeschreven. De gedichten zijn op verschillende
plaatsen en in verschillende tijden ontstaan tussen de 7e en 5e eeuw v. Chr. In de hymne op
Asklepios wordt Asklepios aangeroepen als de genezer van ziekten:
Ik begin te zingen tot u, Asklepios, genezer van ziekten,
zoon van Apollo, die in de vlakte van Dotion ter wereld werd gebracht
door de stralende Koronis, dochter van koning Phlegyas,
als een grote vreugde voor mensen, de heelmeester van pijnen.
En wees aldus gegroet, Heer: ik bid tot u met dit lied. (Homerische Hymne 16)
De dichter Pindaros gebruikt in een ode aan Hiëron, de tiran van Syracuse, gecomponeerd
in 476 v.Chr. het mythische verhaal van de geboorte van Asklepios. Pindaros noemt
Asklepios een heros (Pythische ode 3.7), maar blijkbaar is Asklepios rond deze tijd al wel een
algemeen bekende half-god.
In de Eed van Hippokrates (late 5e eeuw v.C., zie hoofdstuk 4B) wordt gezworen bij Apollo
én Asklepios, die daar in een rij van andere goden wordt genoemd en dan dus blijkbaar
beschouwd wordt als god. In Athene werd Asklepios in ieder geval in 420 v.C. officieel als
god erkend. Dat weten we vrij precies omdat ter gelegenheid daarvan de tragediedichter
Sophokles een loflied op Asklepios heeft geschreven.
Waarschijnlijk heeft er dus ooit echt een Asklepios bestaan, een mens van vlees en bloed die
beroemd werd om zijn kennis op het gebied van medicijnen en de wonderbaarlijke
genezingen die hij verrichtte. In de loop der tijd leidde die beroemdheid ertoe dat hij – eerst
alleen in Trikka, waar het oudste heiligdom voor Asklepios stond – vereerd werd als een half-
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god of heros en later (waarschijnlijk vanaf de 5e eeuw v.Chr.) in de hele Griekse wereld werd
beschouwd als een volwaardige god op het gebied van de geneeskunde.
Geneeskunde en slangen…
Een typisch attribuut bij afbeeldingen van Asklepios is een stok of
(bloeiende) tak waaromheen een slang kronkelt (zie hiernaast), een
attribuut dat symbool staat voor het nieuwe leven of de
levenskracht.
Niet alleen op afbeeldingen van Asklepios maar ook in de
praktijk van de Griekse geneeskunde in de diverse heiligdommen
van Asklepios, de Asklepieia (zie hoofdstuk 5A), speelden slangen
een grote rol. Daarvoor zijn diverse redenen. Zo is de slang
natuurlijk verbonden met Apollo, de vader van Asklepios, die vlak
na zijn geboorte de reuzenslang Pytho, bij Delphi heeft verslagen.
Ook past de slang bij de verering van Asklepios als heros. Maar dat
zijn waarschijnlijk niet de (enige) verklaringen.
Slangen golden van oudsher al als het symbool van leven en
dood of van vernieuwing en verjonging. Wellicht had dat te maken
met het feit dat ze jaarlijks van huid wisselen en als het ware
herboren worden of dat ze met hun lichaam een cirkel kunnen
maken, het symbool van de eeuwigheid. Daarnaast speelt mee dat
slangen doordat ze over de grond kruipen en ondergrondse holen
Asklepios (ca. 200 v.Chr.)
maken nauw verbonden werden met de aarde, waaruit al het
Museum van Epidauros
nieuwe leven ontstond. Maar ook omdat slangen geen (zichtbare)
voortplantingsorganen hebben, werd geloofd dat ze bovennatuurlijke krachten op het
gebied van voortplanting en dus nieuw leven zouden hebben.
Slangen golden daarnaast als bovennatuurlijk, omdat hun ondergrondse holen een
toegang zouden zijn tot de onderwereld, waardoor slangen in
contact zouden staan met de doden. Om die reden was de slang ook
verbonden met de heroëncultus (zie boven).
Ook werd wel gedacht dat slangen door hun gekruip door het
struikgewas op de hoogte waren van de medicinale werking van
planten. Daarom werd wel gedacht dat Asklepios zijn kennis van
slangen zou hebben geleerd.
Slangen speelden van oudsher een rol in de geneeskunde: het
speeksel van slangen zou ontstekingsremmend werken en wonden
zouden zelfs kunnen genezen als slangen eraan likten. Daarnaast
zouden producten gemaakt van lichaamsdelen van de slang
geneeskrachtige werking hebben en met name – opmerkelijk
Het 'Ouroboros'-symbool,
genoeg – het gif van slangen. Bovendien werden in de
letterlijk 'staart-eter', symbool
heiligdommen van Asklepios niet-giftige slangen gebruikt bij
voor de eewige cyclus van het
rituelen ter genezing en kropen de slangen vrijelijk rond (zie verder
leven.
dit hoofdstuk).
Dat de slang en de god Asklepios werden beschouwd als een eenheid blijkt wellicht uit het
volgende: toen in 291 v.Chr. de cultus van Asklepios werd geïntroduceerd in Rome, werd één
van de slangen uit het asklepieion van Epidauros naar Rome verscheept als vertegenwoordiger van de aanwezigheid van de god Asklepios.
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De cultus van Asklepios
De god Asklepios had diverse heiligdommen, asklepieia geheten, verspreid over de GrieksRomeinse wereld. Er was, zoals gezegd, een asklepieion in Trikka (Thessalië) – mogelijk het
oudste heiligdom van Asklepios, op de plek waar Asklepios geboren zou zijn – maar ook in
Athene, Rome en Pergamon (Turkije). De bekendste waren wel het Asklepieion op het eiland
Kos, bekend om de artsenschool waar Hippokrates werkzaam zou zijn geweest, en het
asklepieion in Epidauros (Peloponnesos).
De meeste asklepieia bevonden zich in een prachtige, heilzame omgeving middenin de
(gezonde) natuur en waren uitgestrekte complexen met tempels, gasthuizen, badhuizen,
bronnen, theaters, gymnasia (sportcomplexen) en open ruimtes voor rituelen, festivals en
processies (zie ook verder hoofdstuk 5A).
Voor de meeste ‘patiënten’ of pelgrims was het een lange reis naar een asklepieion en zij
verbleven er vaak wekenlang. Dat betekende dat er genoeg tijd was om te genieten van de
heilzame bronnen en wandelingen in de natuur en te ontspannen in de badhuizen, tijdens
toneelvoorstellingen, voordrachten, op het sportveld of tijdens samenzangsessies. Een groot
deel van de heilzame werking van de asklepieia moet waarschijnlijk dan ook toegeschreven
worden aan de rust en ontspanning, het gebrek aan stress en de hygiënische
omstandigheden en gezonde levensstijl tijdens hun verblijf.
Hoewel er – zeker vanaf de 4e eeuw v.Chr. – in de asklepieia ook echte medische zorg
werd geboden (chirurgische ingrepen, aderlating, medicinale behandeling), vormde het
vereren van de god Asklepios een centraal onderdeel van het genezingsproces. Er waren
dagelijks gebeden in de ochtend en avond om de god te bidden om gezondheid of het
voorkomen van ziekte. Ook werden er liederen gezongen ter ere van de god. En natuurlijk
werden er offers aan de god gebracht.
Het hoogtepunt van het bezoek aan een asklepieion was de incubatio (of in het Grieks
enkoimèsis), het ritueel waarbij de patiënt een nacht doorbracht in of bij de tempel van
Asklepios.

Incubatie-scène (Asklepiosheiligdom Peiraieus, 4e eeuw v.Chr.)

De patiënt moest eerst een paar dagen vasten en dan offeren aan de god Asklepios. Op
de dag van de incubatio reinigde hij zich met koud bronwater en kleedde hij zich in het wit
(dat zou helpen om dromen te krijgen). Vervolgens gingen de patiënten in een heilige ruimte
(het abaton) bij de tempel van Asklepios liggen om te slapen. Mogelijk kregen de patiënten
een drankje om het slapen én het krijgen van dromen te bevorderen. In de tempel liepen
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niet alleen priesters en priesteressen rond, gekleed als Asklepios of Hygieia, maar ook
honden en natuurlijk waren er de slangen van Asklepios.
Het doel was dat de patiënt in zijn droom werd bezocht door Asklepios, werd aangeraakt
op het zieke of gewonde lichaamsdeel en zo werd genezen of dat hij in ieder geval een
aanwijzing kreeg hoe hij genezen kon worden. Mogelijk werd het krijgen van deze dromen
versterkt door aanrakingen door de priesters of doordat de honden en slangen aan hen
likten. De dag erna kon de droom voorgelegd worden aan de priesters, die de droom
interpreteerden en zorgden voor de juiste vervolgtherapie, zoals een dieet, aderlating of
geneesmiddelen (zoals zalfjes en heilzame kruiden).
Door het sterke geloof in Asklepios, de positieve verwachtingen en de mystieke sfeer
rondom dit incubatio-ritueel zullen de meesten wel een soort van genezende droom hebben
gekregen, en gecombineerd met de heilzame werking van de rust en het gebrek aan stress
tijdens het verblijf zullen velen zich na afloop beter hebben gevoeld. Hier is waarschijnlijk
sprake geweest van autosuggestie of het placebo-effect, dat
wil zeggen: zo sterk geloven dat (de behandeling door)
Asklepios je kan genezen, dat het ook gebeurt.
Het geloof in Asklepios werd nog eens versterkt doordat de
meeste asklepieia een goede reputatie hadden en vooral
successen konden presenteren. Die successen werden voor
bezoekers meteen bij binnenkomst in het complex duidelijk.
Onder andere in Epidauros zijn talrijke ‘votief-inscripties’
gevonden: wijgeschenken bestaande uit tabletten, beeldjes
van de god of afbeeldingen van het genezen lichaamsdeel met
een inscriptie van mensen die in het asklepieion genezing
hadden gevonden en zo de god wilden bedanken (zie verder
hoofdstuk 5B). Deze votief-inscripties werden opgesteld door
de priesters, maar moesten natuurlijk wel worden betaald door Votief-inscriptie uit Pergamon
de (ex-)patiënten.
voor de god Asklepios namens
Echt zware gevallen (terminaal zieken) kwamen overigens Fabia Secunda, wier
niet naar een asklepieion; voor hen was de reis naar de vaak oorprobleem door de god in een
afgelegen of hoog gelegen heiligdommen veel te zwaar. Dat droom is verholpen.
hielp natuurlijk wel om de succescijfers hoog te houden.
Tegelijkertijd moet het effect van rust, ontspanning en gezonde leefstijl niet onderschat
worden en werden er natuurlijk ook medische successen behaald – zeker na de 4e eeuw –
door chirurgische ingrepen, kruidentherapie en andere vormen van medische zorg.

Vragen en opdrachten
1. Vergelijk de staf van Asklepios, de esculaap, met de caduceus, de staf van Hermes – bode
van de goden en beschermer van reizigers, handelaren en dieven. Welke verschillen en
overeenkomsten zie je tussen beide staven?
2. Bekijk het hier rechts afgebeelde symbool van het
medische corps van het leger van de Verenigde
Staten. Wat klopt er niet aan het symbool?
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3. Met het verhaal over de geboorte van Asklepios is ook de metamorfose van de
kraai verbonden. Lees de mythe in Ovidius’ Metamorfosen, 2.531-675. Leg uit
welke metamorfose de kraai onderging én wat de reden voor deze metamorfose
was.
4. Asklepios ging in de leer bij de centaur Cheiron. Welke (tenminste 2) andere
helden werden opgevoed door Cheiron?
5. Bekijk het rechts afgebeelde plaatje van Hygieia. Zij is te herkennen aan een
slang en een schaaltje. Het symbool van welke (moderne) geneeskundige dienst is
geïnspireerd op de beeltenis van Hygieia?
6. Zie de afbeelding links: het is een beroemd detail
uit een studie voor een plafondschildering door
Gustav Klimt (1862-1918) voor de Universiteit van
Wenen. Op het plafond zouden de disciplines
‘Geneeskunde’, ‘Filosofie’ en ‘Rechten’ moeten
komen, maar de studies werden als pornografisch
bestempeld en zijn nooit daadwerkelijk op het
plafond aangebracht. In 1945 zijn de studies door de
nazi’s verbrand. Welke Griekse god of godin zien we
hier afgebeeld en hoe herken je hem of haar?
7. In de tekst is sprake van het zogenaamde ‘placeboeffect’:
a. Zoek op wat het placebo-effect precies inhoudt en
geef een modern voorbeeld van een placebo-effect.
b. Leg de term ‘placebo’ uit (tip: het komt uit het
Latijn!).
c. Vind je het waarschijnlijk dat er in het geval van het
genezingsproces in de asklepieia inderdaad sprake
zou zijn van het placebo-effect? Leg je antwoord uit.
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1B

Geneeskunde in Homeros

Homeros’ Ilias is de oudste Griekse tekst die we hebben. Het is een gedicht dat een deel van
de Trojaanse Oorlog beschrijft. Ziekten en verwondingen komen er natuurlijk ook in voor. Zo
vertelt Homeros in boek 1 van de Ilias dat in het legerkamp van de Grieken een zeer
besmettelijke pest uitbreekt. Deze ziekte heeft rampzalige gevolgen voor mens en dier. Men
houdt de god Apollo verantwoordelijk voor deze ramp. Aan de ziener Kalchas, niet aan de
aanwezige legerartsen, wordt dan ook gevraagd wat men moet doen om van de ziekte
verlost te worden. De dichter begint met een uitleg over het conflict tussen twee generaals,
de opperbevelhebber Agamemnon en de legeraanvoerder Achilles, dat geleid heeft tot het
uitbreken van de pest.
Homeros, Ilias 1.8-55
‘Wie van de goden bracht hen beiden in ruzie bij elkaar om te vechten? De zoon van Leto en
Zeus: want hij veroorzaakte, boos op de koning, een rampzalige ziekte in het legerkamp. De
manschappen gingen dood, omdat de zoon van Atreus de priester Chryses had geminacht:
want deze kwam naar de snelle schepen van de Grieken om zijn dochter vrij te kopen met
een ontzaglijk grote schadevergoeding, met in zijn handen, bovenaan zijn gouden staf, de
wollen banden van Apollo, die van verre
treft. Hij smeekte alle Grieken, maar vooral
de beide zonen van Atreus, de leiders van
de manschappen: ‘Zonen van Atreus en
andere Grieken met goede scheenplaten,
mogen de goden die hun huizen hebben op
de Olympus jullie gunnen Priamos’ stad te
verwoesten en weer veilig terug te keren
naar huis. Maar laat mijn lieve kind vrij en
aanvaard mijn vergoeding, uit respect voor
de zoon van Zeus, Apollo, die van verre
treft’.
Toen stemden alle andere Grieken ermee in
de priester te ontzien en de prachtige
schadevergoeding te aanvaarden: maar dit
beviel Atreus’ zoon Agamemnon niet in zijn Chryses komt zijn dochter terugvragen, maar wordt
hart. Hij stuurde de priester smadelijk weg, weggestuurd door Agamemnon. Schilderij van Jacopo Calvi,
en drukte hem een dreigement op het hart: nu in het Hinton Amper kunsthuis.
‘Laat ik jou, oude man, niet nog eens
aantreffen bij de holle schepen, of nu treuzelend of later terugkomend, want dan zullen neem dit van mij aan - je staf en de wollen band van de god jou echt niet van nut zijn! Ik zal
jouw dochter niet vrij laten: eerder zal de ouderdom haar bereiken in mijn huis in Argos, ver
weg van haar vaderland, terwijl zij heen en weer loopt bij het weefgetouw en mijn bed
deelt! Maar ga weg en irriteer mij niet langer, zodat je veilig naar huis terugkeert!’ Zo sprak
hij. De oude man werd bang en gehoorzaamde aan zijn bevel: zwijgend ging hij weg langs
het strand van de luidbruisende zee. Toen hij ver weg was, smeekte hij vervolgens de
heerser Apollo, het kind van Leto, de godin met het mooie haar: ‘Luister naar mij, god met
de zilveren boog, u die de stad Chryse beschermt en het heilige Killa en met krachtige hand
heerst over Tenedos, Smintheus! Als ik ooit welwillend voor u een gewijde ruimte van een
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dak heb voorzien of als ik ooit voor u in vet gewikkelde schenkelstukken van stieren en
geiten heb verbrand, vervul dan voor mij deze wens: laat de Trojanen door jouw pijlen
boeten voor mijn tranen!’ Zo sprak hij biddend.
Phoibos Apollo verhoorde hem. Langs de bergtoppen van de Olympus daalde hij af, boos in
zijn hart, met zijn boog en dubbel sluitende pijlkoker over zijn schouder. De pijlen roffelden
tegen de schouders van de woedende god terwijl hij zich voortbewoog. Als de nacht kwam
hij, ging vervolgens op een afstand zitten van het scheepskamp en schoot een pijl af. Een
vreselijk gesnor klonk van de zilveren boog. De muildieren trof hij eerst en de snelle honden,
maar daarna bleef hij de mannen zelf bestoken met zijn scherpe pijlen. Voortdurend
brandden de talrijke brandstapels van de doden. Negen dagen lang vielen de pijlen van de
god in het legerkamp, maar op de tiende dag riep Achilles de manschappen in vergadering
bijeen. Hera, de godin met de blanke armen, had hem op deze gedachte gebracht. Zij
maakte zich zorgen om de Grieken, omdat zij hen zag doodgaan.’
In samenvatting: 56 – 348
In de vergadering stelt Achilles voor een priester te raadplegen om erachter te komen
waarom Apollo kennelijk ontstemd is. De ziener Kalchas neemt het woord maar vraagt eerst
aan Achilles of hij hem wil helpen omdat hij voorziet door zijn uitspraken Agamemnon te
beledigen en zo in de problemen te komen. Achilles zegt zijn steun toe en Kalchas neemt
opnieuw het woord. De ziener vertelt dat Apollo boos is vanwege de manier waarop
Agamemnon de priester Chryses behandeld heeft. Agamamnon zal het meisje, zonder een
schadevergoeding aan te nemen, moeten terugsturen naar haar vader. Agamemnon is
woedend door deze woorden en boos op de ziener. Toch is hij bereid het meisje terug te
sturen naar haar vader, als hij maar wel nu meteen gecompenseerd wordt door de Grieken.
Wanneer Achilles zegt dat hij in de toekomst drie-, ja viervoudige compensatie zal krijgen
maar nu niet, dreigt Agamemnon het eergeschenk van Achilles, Briseïs, het meisje met de
mooie wangen, van hem af te pakken. Als Achilles in zijn woede Agamemnon te lijf wil gaan,
weerhoudt de godin Athena hem: hij mag Agamemnon wel uitschelden, maar niet te lijf
gaan. Achilles laat zich dit niet twee keer zeggen en scheldt er dus op los:
‘Zuipschuit,
jij
met
je
hondenogen
en
je
hertenhartje, jij had nooit het
lef om je in de oorlog samen
met je mannen te harnassen
noch samen met de besten
van de Grieken een hinderlaag
in te gaan!’ (225-228)

Op dit beschadigde mozaïek uit
Pompeii is nog goed te zien hoe
Achilles Agamemnon te lijf wil gaan,
maar wordt tegengehouden door
Athena (Nationaal Museum, Napels).
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Verder verwijt hij Agamemnon een koning te zijn van een stelletje nietsnutten, en alleen
goed te zijn in het afpakken van andermans geschenken. Achilles zweert vervolgens niet
meer mee te vechten maar naar huis te gaan. De oude Nestor probeert te bemiddelen en
wijst Achilles op het feit dat hij moet gehoorzamen aan Agamemnon. Agamamnon laat
Chryseïs in een schip naar huis brengen. Ook geeft hij een offer mee (stieren en geiten), dat
Chryses kan gebruiken om Apollo te smeken. Hij geeft zijn eigen manschappen de opdracht
zich grondig te wassen en brengt ook een offer aan Apollo:
‘Zij wasten zich grondig en gooiden het waswater in de zee. Zij brachten op het strand van de
oneindige zee een volmaakt plechtig offer (hecatombe) bestaande uit stieren en geiten aan
Apollo. De vetdamp steeg kringelend in de rook naar de hemel.’ (314-317)
Tegen het advies van Nestor in laat Agamemnon Briseïs uit Achilles’ tent halen. Achilles
wendt zich huilend tot zijn moeder Thetis en blijft mokkend bij zijn schepen.
In samenvatting: 449 – 474
Wanneer Chryses zijn dochter weer in de armen gesloten heeft, bereidt hij ook een offer
voor. Men bidt, strooit korrels gerst en keelt en vilt de offerdieren. De schenkelstukken
worden er uitgesneden, bedekt met twee lagen vet, met stukken rauw vlees er bovenop.
Chryses verbrandt het pakket op een houtvuur en sprenkelt er wijn over. Jongens naast hem
hanteren vijfvingerige vorken. Nadat het offer verbrand is en zij de ingewanden hebben
opgegeten, snijden zij de rest van het
vlees in stukken, maken er spiesen van en
roosteren het zorgvuldig. Men eet, drinkt
en brengt plengoffers. Ook wordt er de
hele dag voor de god gezongen en
gedanst; een mooi feestje dus, dat zijn
uitwerking niet mist: Apollo verheugt zich
weer en trekt zich terug.

Een vijf- en een zesvingerige vork (zgn. kreagai) die
gebruikt werden bij offerplechtigheden door de
Etrusken. Gevonden in Forti bij Chiusi ( 4de eeuw v.C.).

Vragen en opdrachten
1. In de Oudheid en de Middeleeuwen wordt een besmettelijke ziekte al gauw met de naam
‘pest’ aangeduid.
a. Welke omstandigheden zouden in het Griekse legerkamp hebben kunnen leiden tot het
uitbreken van een besmettelijke ziekte?
b. Zoek via Internet op welke ziektes in onze tijd vaak uitbreken onder gelijke
omstandigheden.
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Vragen bij regel 8-55
2. In het eerste fragment wordt een aantal mensen/zaken omschreven maar niet met name
genoemd. Zoek op wie bedoeld worden met de volgende omschrijvingen: ‘de zoon van Leto
en Zeus’, ‘de zonen van Atreus’, ‘Priamos’ stad’, ‘mijn lieve dochter’.
3. We lezen dat Chryseïs bereid is iets te betalen voor de terugkeer van zijn dochter, in het
Grieks een ἄποινα. Gekozen is voor de vertaling ‘schadevergoeding’ en niet voor de meer
gangbare betekenis ‘losgeld’.
a. Bedenk wat het argument kan zijn voor de hier gekozen vertaling. Betrek hierbij de tijd
waarin dit verhaal zich afspeelde.
b. Geef ook een argument dat pleit voor de vertaling ‘losgeld’.
4. In de tekst wordt gesproken over ‘de beide zonen van Atreus’. Zoek op hoe zij betrokken
raakten bij deze oorlog.
Vragen bij de samenvatting van regel 56 - 348
5. Bekijk de trailer van de film Troy (2004) van Wolfgang Petersen (http://youtu.be/Voai4GS848, het fragment duurt 2 minuten). De film is gebaseerd op het verhaal van Homeros’
Ilias. Lees ook het artikel over verschil tussen de film en Homeros’ verhaal op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Troy_(film)#Fouten. In de film spelen de goden geen duidelijke
rol. Ook het element van de pest ontbreekt.
a. Bedenk wat de motivatie van de regisseur geweest kan zijn om goden – in deze passage
een straffende god – niet op te voeren.
b. Zou jij dezelfde keuze wel of niet maken? Motiveer je antwoord.
6. In het fragment ‘Achilles vs Agamemnon’ (http://youtu.be/RRlABnHYY68, 3.32 minuten) is
de confrontatie tussen beide mannen weergegeven. Vergelijk de tekst met het fragment en
noteer 3 opvallende verschillen en 3 overeenkomsten. Let ook op de scheldwoorden die
Achilles gebruikt!
7. Zowel het gedrag van Agamemnon als dat van Achilles is niet wat wij van helden zouden
verwachten. Geef bij beiden een voorbeeld. Baseer je op de tekst, niet op het filmfragment.
8. Achilles wendt zich huilend tot Thetis.
a. Zoek op wie zij was.
b. Zoek een vertaling van de verzen 1.406 – 412. Wat vraagt Achilles precies aan zijn
moeder?
c. Waarom vraagt hij dit?
Vraag bij de samenvatting van regels 449 - 474
9. Vergelijk de beschrijving van beide offers en noteer de verschillen.

19

Homeros, Ilias 4.188-219
In een latere passage uit de Ilias lezen we hoe de Grieken en Trojanen een wapenstilstand
sluiten. Die wordt echter al snel verbroken door Pandaros, aanvoerder van de Lykiërs,
bondgenoten van de Trojanen. Hij heeft Menelaos met een pijl in zijn buik getroffen.
Menelaos kalmeert zijn verontruste broer Agamemnon met de mededeling dat de pijl hem
niet diep verwond heeft, maar grotendeels tegengehouden is door zijn wapenrusting. In
deze passage is dus sprake van een uitwendige verwonding. Nu wordt wel een beroep
gedaan op een van de twee aanwezige legerartsen.
‘De heerser Agamemnon antwoordde: “Ik hoop dat je gelijk hebt, mijn beste Menelaos.
Maar een arts zal de wond onderzoeken en er kruiden opleggen die de donkere pijn zullen
stoppen.” Hij sprak Talthybios aan, de goddelijke boodschapper: “Talthybios, ontbied zo snel
mogelijk Machaon, zoon van de excellente arts Asklepios, om Menelaos te komen zien, de
dappere zoon van Atreus. Een Trojaan of een Lykiër, zeer ervaren met de boog, heeft hem
met een pijl verwond, een succes voor hem, maar een nadeel voor ons”. Zo sprak hij.
Na hem gehoord te hebben was de heraut niet ongehoorzaam, maar hij ging op weg onder
de manschappen van de Achaiers met de bronzen harnassen, rondkijkend naar de held
Machaon. Hij zag hem staan met rondom hem sterke
rijen schilddragende manschappen, die hem volgden
vanuit het paardenvoedende Trikka. Hij ging bij hem
staan en sprak de gevleugelde woorden: “Kom mee,
zoon van Asklepios, heerser Agamemnon roept jou om
Menelaos te komen zien, de dappere zoon van Atreus.
Een Trojaan of een Lykiër, zeer ervaren met de boog,
heeft hem met een pijl verwond, een succes voor hem,
maar een nadeel voor ons”. Zo sprak hij. Hij ontroerde
Machaons hart diep; zij baanden zich een weg door de
menigte, verspreid in het brede legerkamp van de
Achaiers. Maar toen zij kwamen waar de blonde
Menelaos neergeschoten lag, waar rondom hem zoveel
vorsten zich in een kring hadden verzameld, ging
Machaon, de godgelijke, naast hem in het midden staan
en trok meteen de pijl uit de nauwsluitende gordel. Bij
het uittrekken van de pijl braken de scherpe weerhaken
af. Hij maakte voor hem zijn schitterende wapengordel
los, het onderkleed en de met metaal beslagen brede Machaon verzorgt Menelaos op een
buikgordel, die de bronssmeden hadden vervaardigd. werk van de chalcograaf F. Nenci (1837).
Maar toen hij de wond zag waar de scherpe pijl hem
had getroffen, zoog hij het bloed eruit en strooide hij er,
ervaren als hij was, verzachtende kruiden op, die Cheiron ooit aan zijn vader had gegeven
omdat hij hem vriendschappelijk gezind was.’
Vragen en opdrachten
10. Zoals je in hoofdstuk 1A hebt kunnen lezen, groeide Asklepios langzaam uit van een
beroemd arts via een heros naar een god.
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a. Waar in deze ontwikkeling bevindt Asklepios zich in de tekst van Homeros? Onderbouw je
antwoord met (een) tekstelement(en).
b. Geef een voorbeeld uit de mythologie van een held die dezelfde ‘carrièreswitch’ heeft
gemaakt.
11. Uit deze passage kun je opmaken dat Machaon kennelijk twee taken heeft in het leger.
a. Welke twee taken zijn dat?
b. Zoek uit of deze twee verschillende taken ook tegenwoordig nog in het leger
gecombineerd worden.
12. In het Griekse leger is ook Machaons broer aanwezig, ook een zoon van Asklepios.
a. Hoe heet deze broer?
b. Niet allebei de broers overleven de Trojaanse oorlog. Vertel in het kort hoe het hen beide
vergaat.
13. Bekijk de clip van Judas Priest, One shot at glory (http://youtu.be/tylHK8hH_e0, 6.39
minuten), en lees de songtekst hieronder. Wat heeft Judas Priest in zijn tekst duidelijk
willen maken?
One Shot at Glory
Let me hear the battle cry
Calling on the wind
Let me see the banners fly
Before the storm begins

I still hear the battle cry
The call goes on and on
I still see the banners fly
The battle's always won

Let me feel the spirit soar
Destroy the enemy
Striking at the evil core
For all the world to see

This day will last forever
Deep in the hearts of men
Courage and victory
Remember, remember

This day will last forever
Deep in the hearts of men
Courage and victory
Remember, remember

One shot at glory
In the crossfire overhead
Fate stands before me
Words have all been said

One shot at glory
In the crossfire overhead
Fate stands before me
Words have all been said

One shot at glory
Driving hard and seeing red
Destiny calls me
One night of fire
One shot at glory

One shot at glory
Driving hard and seeing red
Destiny calls me
One night of fire
One shot at glory

This day will last forever
Deep in the hearts of men
Courage and victory
Remember, remember

Fighting on with dignity
In life and death we deal
The power and the majesty
Amidst the blood and steel

One shot at glory
In the crossfire overhead
Fate stands before me
Words have all been said

One shot at glory
Driving hard and seeing red
Destiny calls me
One night of fire
One shot at glory
One shot at glory ohh
I still hear the battle cry
I still see the banners fly
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Deel 2
Hippokrates
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2A

Hippokrates en corpus Hippocraticum

De geschiedenis van de westerse geneeskunde is onlosmakelijk verbonden met de oude
Grieken en dan vooral met Hippokrates, een Griekse arts en leraar in de artsenschool op het
eiland Kos. Hij wordt beschouwd als de vader van de geneeskunde.
Hippokrates
Over Hippokrates zelf weten we eigenlijk niet zo heel veel. De meest betrouwbare gegevens
over Hippokrates vinden we bij zijn tijdgenoten, de filosofen Plato en Aristoteles en Meno,
een leerling van Aristoteles en schrijver van een geschiedenis van de Griekse geneeskunde.
Van hen leren we dat Hippokrates vermoedelijk geboren is op Kos rond 460 v.Chr., veel heeft
gereisd en is gestorven in Larissa (Thessalië) rond 370 v.Chr. Hij heeft zijn opleiding als arts
gehad in het asklepieion op Kos. Dat is een eiland bij de westkust van Klein-Azië (Ionië, de
westkust van het huidige Turkije), dat samen met het naburige Knidos bekend stond om de
artsen die daar werden opgeleid.
Hippokrates werd na zijn opleiding een beroemde arts die zelf – tegen betaling – weer
anderen het vak van arts leerde. Plato maakt melding van hem in de Protagoras (Prot. 311b),
een geschrift uit ca. 430 v.Chr. Dat zou betekenen dat
Hippokrates rond die tijd actief was als arts én dat hij al zo
bekend was dat de mensen in Athene hem kenden.
Hippokrates bereikte zo’n legendarische status dat latere
schrijvers beweerden dat Hippokrates zou hebben geholpen
bij het bestrijden van de grote pestuitbraak in Athene (430426 v.Chr.) en zelfs dat Hippokrates zou afstammen van de
god van de geneeskunde, Asklepios. De Romein Seneca –
een filosoof uit de eerste eeuw na Christus – noemde
Hippokrates de grootste arts en stichter van de
geneeskunde (Brief 95.20).
Ook na de Oudheid behield Hippokrates zijn roem als
geneesheer: in de 16e eeuw werd Hippokrates zelfs de vader
van de geneeskunde genoemd.
Zijn reputatie heeft Hippokrates te danken aan zijn
Hippokrates van Kos
bijdragen aan de geneeskunde als de stichter van de
Hippocratische school voor geneeskunde op Kos. Deze groep
rondom Hippokrates zorgde voor een revolutionaire ontwikkeling van de geneeskunde. Een
weergave van hun ideeën en aanpak is bewaard gebleven in een naar Hippokrates
genoemde verzameling teksten over uiteenlopende onderwerpen op medisch gebied, het
zogenaamde corpus Hippocraticum (waarvan je sommige passages in deze bundel vindt).
Corpus Hippocraticum
Het corpus Hippocraticum is een verzameling van ca. 60 medische teksten, grotendeels
geschreven in het Ionische dialect. De teksten behandelen een reeks van onderwerpen:
ziektebeschrijvingen, oorzaken van het ontstaan van ziekten, het stellen van een diagnose,
formuleren van een prognose, behandelwijzen, chirurgie, fysiologie van de mens, invloed
van het klimaat en leefwijze op ziekte en gezondheid, gedragsregels voor een arts etc.
Sommige stukken zijn zorgvuldig opgestelde teksten, die uit medische handboeken lijken
te komen. Andere zijn eerder lezingen, aantekeningen van lezingen of dagboeknotities.
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Weliswaar heeft de verzameling de naam van Hippokrates gekregen, maar het merendeel is
niet door Hippokrates geschreven. Dat valt op te maken uit verschillen in opbouw en stijl, en
verschillen in de visie op ziekte, gezondheid en de juiste
behandelmethode. We weten zelfs niet welke teksten door hem
zijn geschreven, alleen dat hij waarschijnlijk wel enkele zelf heeft
geschreven. De rest is geschreven door zijn volgelingen. De bundel
werd aan Hippokrates toegeschreven omdat hij was uitgegroeid
tot de beroemdste arts van de school van Kos.
De meeste geschriften zijn te dateren tussen 430 tot 330 v.Chr.,
maar sommige teksten zijn van veel later tijd. Ook wanneer de
bundel is ontstaan, is onbekend. Waarschijnlijk zijn de teksten niet
gebundeld door de Hippokratische artsen op Kos, maar door
geleerden uit de beroemde bibliotheek van Alexandrië ergens in de
3e eeuw v.Chr.
Het corpus geeft in ieder geval een goed beeld van de manier
waarop de Hippokratische artsen hun vak uitoefenden. Het
opvallendste is de strikt zakelijke en wetenschappelijke aanpak.
Van Hippokrates wordt bijvoorbeeld gedacht dat hij de eerste was
die zei dat ziekte een natuurlijke in plaats van een
Het corpus was ook in de
Middeleeuwen zeer bekend en
bovennatuurlijke of goddelijke oorzaak had. Ziekte werd door hem
werd vooral veel in de Latijnse
dus niet gezien als straf van de goden maar als het gevolg van –
vertaling gelezen.
controleerbare – omgevingsfactoren, dieet en leefgewoonten.
Vanuit die gedachte werd groot belang gehecht aan het waarnemen en registreren van
symptomen en ziektebeschrijvingen: oorzaken van een ziekte (en dus ook de behandeling)
zijn te achterhalen door nauwkeurige waarnemingen met gebruikmaking van alle zintuigen
(inclusief het proeven van uitwerpselen!).
De meeste Hippokratische teksten noemen de balans tussen lichaamssappen als de
voornaamste oorzaak van gezondheid en ziekte. Sommige teksten hebben het dan over gele
gal, zwarte gal, bloed en slijm (later bekend geworden als de ‘vier humeuren’). Andere
teksten hebben het over slijm, gal, water en bloed of noemen er maar twee of drie of
beweren dat het lichaam is opgebouwd uit vuur en water. In alle gevallen is ziekte het gevolg
van een teveel of tekort aan bepaalde sappen/elementen, wat wil zeggen dat herstel bereikt
kan worden door de balans te herstellen, bijvoorbeeld door de tekorten aan te vullen
(warmte) of het overschot kwijt te raken (aderlating). Diverse teksten geven aanwijzingen
hoe de balans behouden kan blijven door gunstige externe omstandigheden (klimaat) of
levenswijzen (dieet, beweging etc.).
In het corpus Hippocraticum wordt benadrukt dat geneeskunde een technè is, een
vaardigheid dus die geleerd kan worden met een theoretische kant (het ‘waarom’) en een
praktische kant (het ‘hoe’). Daarbij hoorde ook een professionalisering van het beroep met
bijbehorende richtlijnen voor het gedrag én uiterlijk van de arts – zo waren er voorschriften
over de lengte van de vingernagels voor artsen. Door er als arts gezond en verzorgd uit te
zien, te opvallende kleding te vermijden en geen discussie te voeren aan het bed van een
patiënt over de betaling kon de arts het vertrouwen van de patiënt en zijn omgeving winnen.
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Het corpus is bekend van vroege papyrusresten en manuscripten uit de vroege
middeleeuwen, die steeds weer werden gekopieerd omdat men
dacht dat ze correcte informatie bevatten over lichamelijke
processen en effectieve behandelmethoden.
In de tweede eeuw na Christus heeft Galenos, een Griekse arts
en geneesheer van keizer Marcus Aurelius, voortgebouwd op de
ideeën uit het corpus Hippocraticum en zo bijgedragen aan de
verdere ontwikkeling van de geneeskunde. In de middeleeuwen
nam ook de Islamitische wereld de Hippocratische methoden over,
al werden daar ook nieuwe inzichten aan toegevoegd.
In de Renaissance nam de bestudering van de teksten van
Hippokrates en Galenos toe en bloeide de Hippocratische
methode weer op, waardoor het tot in de 19e eeuw de standaard
bleef voor westerse geneeskunde en een essentieel onderdeel van
de opleiding tot arts.
Nog steeds staat de naam Hippokrates voor het ideaal van de
betrokken, discrete en onbaatzuchtige dokter, bijvoorbeeld door
Galenos van Pergamon
de zogenaamde ‘Eed van Hippokrates’, die artsen na afronding van
(131 - ca. 210).
hun opleiding – in enigszins gewijzigde vorm – afleggen en
waarmee zij beloven hun vak op integere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld door geen relaties
aan te gaan met patiënten of hun patiënten gif toe te dienen).
Hippokrates heeft als eerste vele ziekten beschreven en hij is verantwoordelijk voor de
nog steeds gehanteerde indeling van ziekten in acuut, chronisch, endemisch en epidemisch
en van de beschrijving van de diverse fasen in een ziekteproces (verergering, crisis, herstel,
terugval etc.). Ook sommige behandelmethoden worden nog steeds toegepast, zoals
aderlating en cauterisatie (dichtbranden van weefsel, bijvoorbeeld om zware bloedingen te
stoppen). De behandeling van aambeien is nauwelijks veranderd ten opzichte van de
beschrijvingen bij Hippokrates en ook de voorschriften die Hippokrates noemt op het gebied
van dieet, beweging en leefomgeving bij diabetes doen niet onder voor die van moderne
gezondheidswetenschappen.
Natuurlijk zijn de theorieën en gedachten in het corpus Hippocraticum grotendeels
achterhaald, maar ze blijven interessant wegens hun rol in de ontwikkeling van de westerse
geneeskunde als geheel. Het belangrijkste is wel dat de school van Hippokrates het eerste
centrum in Europa was, waar door middel van observatie van symptomen en ziekteverloop
en het voortdurend zoeken naar wetenschappelijke verklaringen voor ziekte en gezondheid
enorme vooruitgang werd geboekt op medisch gebied. Niet zijn beschrijving van
behandelingen of de visie op ziekten en gezondheid maar de wetenschappelijke houding en
methode van waarneming en beschrijving van symptomen hebben de ontwikkeling van de
Westerse geneeskunde een enorme impuls gegeven. En dat heeft ervoor gezorgd dat
Hippokrates wordt gezien als de Vader van de Geneeskunde.
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2B

Geneeskunde en de Gouden Eeuw

Hippokrates en zijn volgelingen zetten in de vijfde
eeuw enorme stappen op het gebied van de
geneeskunde. Ze lieten de goden buiten beschouwing
en zochten naar natuurlijke oorzaken voor ziektes en
epidemieën. Ze onderzochten het menselijk lichaam
en stelden prognoses en diagnoses. Ze beschreven bij
duizenden patiënten het verloop van hun ziekte en
trokken daar conclusies uit. Nooit eerder maakten
artsen in Europa zulke grote sprongen bij het begrip
en de aanpak van ziektes, breuken en andere
aandoeningen.
De hippocratische geleerden maakten deze
denksprongen niet alleen. In de vijfde eeuw voor
Christus gonsde het in Griekenland van de nieuwe Geneeskunde is zo oud als de vroegste
ideeën over de wereld en vooral de plaats van de mens verhalen. Op deze vaasafbeelding zien we
daarin. Wetenschappers bedachten de leer van de hoe Achilles een wond van Patroklos
atomen, filosofen dachten na over de vier elementen behandelt (Staatliches Museum, Berlijn). In
en hun werking, historici onderzochten de relatie de vijfde eeuw maakte de geneeskunde
tussen oorzaak en gevolg, en de sofisten lieten zien hoe echter een grote sprong voorwaarts!
je het best een overtuigend en beargumenteerd betoog
kon houden. En al deze groepen – inclusief de hippocraten – leerden van elkaar!
Vaarwel aan de goden
In de Ilias en Odyssee van Homeros spelen de goden een belangrijke rol. Zo zijn ze
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het weer, de natuur en fenomenen als aardbevingen en
overstromingen. Ook grijpen ze direct in het leven van mensen in door ze te helpen, tegen te
werken (bijvoorbeeld door ziekte te verspreiden; zie hoofdstuk 1B), of met ze naar bed te
gaan. In de Griekse Eeuw van de Verlichting worden de goden als verklaringsmodel voor
natuurlijke en biologische processen echter niet meer geaccepteerd.
Deze omslag wordt voor een deel verklaard door het denkwerk van de natuurfilosofen,
die er vaak op uit waren om de waarneembare diversiteit van de wereld te reduceren tot
een bepaalde oerstof. Thales en Anaximenes zagen zo niet de goden maar een element als
oorzaak van de wereld: water (Thales) en lucht (Anaximenes) zouden de basis vormen voor
alle dingen op onze aardbol. Anderen geloofden dat niet maar één element maar alle vier de
elementen samen door onderlinge vermenging de hele wereld hadden gemaakt; en weer
anderen bedachten de leer van de atomen om alles te verklaren: de kleine onzichtbare
deeltjes zouden volgens deze theorie op telkens weer andere manieren samengevoegd zijn,
zodat daarmee de diversiteit op aarde verklaard kon worden. In een bepaalde samenstelling
werden de atomen een rots, dan weer een boom, en dan weer een mens.
Ook uit andere hoek kwam er kritiek op het beeld van de goden als antropomorfe wezens
die de wereld besturen. De denker Xenophanes kon zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat
Homeros een juist beeld van de goden had geschetst. Die goden deugden helemaal niet en
waren alleen maar bezig met ‘stelen, elkaar bedriegen en vreemdgaan’. Volgens hem was
god een veel abstractere macht die moreel boven alles en iedereen verheven was. Zo
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Volgens een bekend verhaal gingen Ares en
Aphrodite regelmatig met elkaar naar bed,
hoewel zij getrouwd was met de god
Hephaistos. Die ving de twee een keer in een
net om het overspel te bewijzen.
Xenophanes vond die verhalen maar niets:
ze gingen uit van een totaal verkeerd
godsbeeld. Schilderij van Fran Moyer, 1989.

werden de traditionele goden – althans in
intellectuele kringen – van alle kanten aangevallen.
De hippocratische geleerden wilden ook af van het
denkbeeld dat de oorzaak van ziekten bij de goden
lagen. Over één van deze ziekten maakten zij zich
vooral druk: epilepsie. Omdat een epileptische
aanval zo plotseling en zo hevig is, dachten veel
Grieken dat het niet anders kon dan dat een
bepaalde god daarachter zat (het woord ‘epilepsie’
duidt ook op een aanval van iemand die je helemaal
in zijn greep heeft, volgens de Grieken typisch iets
voor de god Pan, die door zijn verschijningen ook
paniek kon veroorzaken). Epilepsie gold daarom als
de ‘heilige ziekte’. Eén tekst in het hippocratische
corpus is geschreven met het expliciete doel om te
weerleggen dat deze ziekte (of wat voor ziekte dan
ook) van de goden afkomstig is. In de inleiding
schrijft de auteur:

‘Ik geloof niet dat de ‘Heilige Ziekte’ goddelijker of heiliger is dan wat voor ziekte
dan ook, integendeel: ze heeft specifieke eigenschappen en een duidelijke oorzaak.
Desalniettemin wordt ze, omdat ze zo compleet anders is dan andere aandoeningen,
beschouwd als een goddelijk ingrijpen, door de onwetendheid en verwondering van
toeschouwers, die ook maar mensen zijn. Als opvallende symptomen het bewijs
waren van goddelijk ingrijpen, dan zouden er veel meer heilige ziektes zijn…’
Het is interessant hoe de auteur verder gaat:
‘Volgens mij zijn degenen die deze ziekte het eerst ‘heilig’ noemden, de mensen die
we nu kennen als medicijnmannen, helers, kwalzalvers en charlatans. Door het
goddelijke erbij te betrekken waren ze in staat hun eigen onvermogen om de ziekte te
genezen te maskeren, en ze noemden het ‘heilig’ omdat ze zo hun onwetendheid
konden verbergen. Zij gebruiken allerlei voorwendselen, zodat als de patiënt genezen
is, hun reputatie voor wijsheid vergroot wordt, terwijl als de patiënt sterft ze kunnen
zeggen dat het aan de goden ligt maar dat zij niets verkeerd hebben gedaan.’
In de inleiding op De Heilige Ziekte worden zo niet alleen de goden expliciet uitgesloten als
oorzaak van ziekte. Ook wordt er duidelijk gezegd dat artsen zich niet op de goden mogen
beroepen, want dan kun je de goede doktoren niet meer van de slechte onderscheiden.
Geneeskunde wordt daarmee tot een wetenschap gemaakt: met magische praktijken en
geloof aan de goden heeft het niets te maken.
De wereld van de mens
De hippocratische geleerden geloofden dat zij ziekten beter konden bestrijden als ze wisten
waar die vandaan kwamen. Eén van de belangrijkste oorzaken van ziekten zagen zij in de
omgeving van de mens, vooraleerst in fysiek of geografisch opzicht. De nabijheid van schoon
water, de kwaliteit van de lucht, de richting van de winden, de temperatuur, het klimaat, de
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wisseling van de seizoenen: dat alles was volgens hen van invloed, niet alleen op de
gezondheid van de mens maar op zijn hele wezen.
De idee dat de mens gevormd wordt door zijn omgeving staat bekend als de theorie van
environmental determinism. Die theorie was niet alleen bij hippocraten maar ook bij andere
denkers uit de vijfde eeuw in trek. De historicus Herodotos bijvoorbeeld geloofde er ook
sterk in. In gedachten had hij de wereld ingedeeld volgens een noord-zuid en een oost-west
tegenstelling. Volkeren uit het noorden en uit het zuiden waren door de natuur en de
geografie tot elkaars tegenpolen geworden, en zo ook bij de culturen in oost en west.
Om het laatste als voorbeeld te nemen: de Perzen waren volgens Herodotos door hun
prettige klimaat en enorme hoeveelheid grondstoffen gewend aan luxe
en rijkdom. Ze waren tegen wil en dank softies geworden, die
zich dus ook makkelijk lieten overheersen door één grote
Koning en zijn ambtelijk bestuursapparaat. Door hun
grote rijkdom lag het in hun aard om hebzuchtig te zijn,
en daarom probeerden ze telkens hun rijk ten koste
van anderen te vergroten. De Grieken daarentegen
waren volgens deze theorie een bij uitstek arm volk.
Ze leefden op veelal bergachtig terrein en hadden
geleerd met weinig tevreden te zijn. Omdat ze
gewend waren om voor zichzelf te zorgen, duldden
ze niet veel inmenging van de staat. En omdat ze zo
gehard waren, stonden ze bekend als formidabele
krijgers. Zo waren de Perzische Oorlogen in de ogen van
Herodotos bovenal een clash tussen culturen, met een
voorspelbare uitkomst: het softere volk verliest van het
hardere volk.
In hippocratische teksten zien we ook dat het klimaat
De wereld volgens de Grieken van de vijfde
verstrekkende gevolgen kan hebben voor de mens en zijn
eeuw. Waar je woonde was van groot
natuur. In de inleiding op het geschrift Lucht, Water,
belang voor je manier van leven.
Plaatsen zegt de auteur:
‘Wie op de juiste manier medicijnen wil studeren, moet de volgende dingen weten.
Allereerst de effecten van de seizoenen van het jaar en de verschillen daartussen;
vervolgens moet hij de warme en koude winden bestuderen, zowel die in ieder land
voorkomen als die specifiek bij een bepaalde plaats horen. Tenslotte moet het effect
van water op de gezondheid niet vergeten worden.’
De schrijver is ervan overtuigd dat de omgeving en het klimaat van grote betekenis zijn voor
de ontwikkeling en gezondheid van de mensen die er wonen. Woon je in een warm gebied
waar vaak de zuidenwind waait, dan zal er vaak ook veel water zijn. Het gevolg is dat de
mensen een wat vochtig gestel hebben, en meestal slap en dikkig zijn. Typische ziekten daar
zijn diarree en dysenterie; ook komen epilepsie en huidziektes veel voor. Aan de andere kant
zijn mensen in koudere regio’s, waar de noordenwind stevig waait, meestal taai en dun. Ze
hebben last van ontstekingen en abcessen, en de puberteit komt daar later voor dan elders.
Dit soort natuurlijke omstandigheden wordt ook dikwijls als de oorzaak gezien voor
verschillen in karakter tussen volkeren, zoals ook Herodotos al wist te melden. Nadat hij de
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effecten van winden, water en seizoenen heeft besproken, vertelt de bovengenoemde
auteur ook:
‘Het feit dat het klimaat in het Midden-Oosten slechts zeer weinig variatie kent – het
is er noch heel warm noch heel koud – heeft geleid tot hun geestelijke slapheid en
lafheid. De mensen daar zijn minder oorlogszuchtig dan Europeanen en tammer,
omdat ze niet hebben te lijden onder seizoenswisselingen en de geestelijke prikkels
die het karakter aanscherpen en roekeloos en driftig gedrag veroorzaken.’
Interessant genoeg zagen de hippocraten niet alleen de natuur als een belangrijke factor bij
het ontstaan van ziektes – ook de cultuur werd als zo’n factor erkend. De Grieken hadden
geen woord voor ‘cultuur’, maar hun woord nomos komt wel erg in de buurt: het staat voor
het geheel van waarden, conventies, tradities, gebruiken, rituelen en ongeschreven regels in
een bepaalde gemeenschap. De nomos stond in de vijfde eeuw erg in de belangstelling van
allerlei geleerden, niet alleen van filosofen en sofisten, maar ook van dichters en historici.
Hoewel al deze denkers een eigen insteek hadden, was men het er wel over eens dat de
kracht van de nomos ontzagwekkend was: alle volkeren over de hele wereld hielden er
allemaal andere gebruiken en tradities op na, en allemaal vonden ze die van zichzelf het
allerbeste. Herodotos geeft daarvan een prachtig voorbeeld:
‘Als je aan wie dan ook vraagt om de mooiste nomoi van allemaal uit te zoeken, zal
iedereen na enig onderzoek die van zichzelf kiezen; zozeer denkt iedereen dat zijn
eigen nomoi de beste zijn. (…) Het is mogelijk daarvan allerlei bewijzen te geven,
zoals ook de volgende. Toen Dareios koning was, riep hij de Grieken die bij hem aan
het hof verbleven eens bij hem en vroeg ze toen voor hoeveel geld zij bereid zouden
zijn hun ouders, wanneer die waren overleden, op te eten. Zij zeiden toen natuurlijk
dat ze dat voor geen geld zouden doen. Daarna vroeg Dareios de zogenaamde
Kallatiërs bij zich, een stam van de Indiërs, die hun ouders na hun dood opeten. Hij
vroeg hun, terwijl de Grieken erbij stonden en met hulp van een tolk begrepen wat er
gezegd werd, voor hoeveel geld zij hun overleden ouders zouden verbranden. De
Indiërs schreeuwden het uit en smeekten Dareios niet zulke taal uit te slaan. Zo sterk
dus staat de eigen nomos vast.’

Een Skyth verbindt het been van een
medekrijger op een afbeelding op
een gouden beker. Is het een
krijgswond of is er iets anders aan
de hand?

De hippocraten erkenden de grote macht van de nomos en
zagen ook de effecten op het lichaam. Zo meldt de schrijver
van Lucht, Water en Locatie dat de Skythen opmerkelijk vaak
last hebben van spataderen, heupproblemen en zelfs
impotentie. Volgens de Skythen zelf zijn dat aandoeningen
die door de goden zijn gestuurd, maar onze auteur weet wel
beter: ‘In werkelijkheid is deze aandoening natuurlijk niet
goddelijker dan welke andere ook maar. Alle aandoeningen
hebben een natuurlijke oorzaak en met deze ziekte van de
Skythen is het niet anders.’ De echte oorzaak wordt dan ook
elders gezocht: in de nomadische cultuur van het
Skythenvolk. Omdat de Skythen altijd maar op hun paarden
zitten, gebruiken ze hun benen te weinig en daarom treden
er allerlei complicaties op; in het ergste geval dus impotentie.
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Zo is er ook een culturele verklaring voor het feit dat Skytische vrouwen zo dik en slap zijn:
ze doen niets anders dan rondgereden worden in huifkarren.
Een goede arts moet dus veel meer weten dan hoe hij ziektes moet behandelen: hij kent
de verschillende volkeren, hun natuurlijke omgeving en hun manier van doen. Op die manier
weet hij wat voor aandoeningen hij kan verwachten.
De mens van binnen
Artsen waren in de vijfde eeuw dus niet alleen maar bezig met het bestrijden van ziektes; ze
wilden ook weten waar ze vandaan kwamen. Om een beter begrip te krijgen van de interne
werking van de mens, werd daarom met grote belangstelling gekeken naar de theorieën van
de natuurfilosofen.
De natuurfilosofen waren al ongeveer een eeuw op zoek naar de Grote Vraag die
tegenwoordig nog steeds natuurkundigen bezighoudt: waar komt de wereld vandaan en hoe
zit die in elkaar? De vroegste denkers geloofden dat alles in de wereld was terug te brengen
op één enkele oerstof. Zo dacht Thales aan water, en geloofde Anaximenes dat lucht de
kosmische basisstof moest zijn: wanneer het werd samengeperst kon het tot water of harde
materialen worden, en in een lossere vorm wolken of vuur.
Deze eerste conclusies waren in de vijfde eeuw verlaten. Filosofen geloofden dat de
verklaring van de wereld ingewikkelder moest zijn, en dat de wereld zoals wij die
waarnemen – een wereld vol verandering, waarin het ene groeit en bloeit, en het andere
sterft en ten onder gaat – opgebouwd moest zijn door meerdere bouwstenen die werkzaam
zijn op een niveau dat voor ons niet zichtbaar is. Zo kwam de
filosoof Demokritos op het idee van het atoom: een onvergankelijk,
ondeelbaar (a-tomos) deeltje dat door samen te klonteren met
andere deeltjes kan worden tot dingen die wij kunnen waarnemen.
Door het aannemen van deze onzichtbare deeltjes loste Demokritos
een groot probleem in de filosofie op: hij kon verklaren hoe alles in
de natuur ontstond en ten onder ging, terwijl hij ook kon volhouden
dat de oerstof eeuwig en onvergankelijk was en alles dus steeds
weer opnieuw kon ontstaan – de atomen kon je niet waarnemen,
maar ze waren er wel.
Werkend volgens hetzelfde principe introduceerde zijn collegadenker Empedokles de zogenaamde elementenleer. Hij geloofde
dat – net zo onzichtbaar voor het menselijk oog als Demokritos’
atomen – vier elementen door samen te gaan of juist los te laten de
oorzaak waren van alle fenomenen in de wereld. Deze vier
Demokritos werd ook wel de
elementen zijn lucht, vuur, aarde en water. De leer van de
‘lachende filosoof’ genoemd –
elementen werd al snel erg beroemd en andere denkers
omdat hij de domheid van de
probeerden de theorie verder uit te werken. Aristoteles voorzag
mensen zo vermakelijk vond.
ieder element bijvoorbeeld van zijn eigen kwaliteiten en plaatste ze
Schilderij van Hendrik ter
Brugghen, 1628.
aldus tegenover elkaar: vuur was droog en warm, water
daarentegen nat en koud, en aarde was droog en koud, terwijl lucht
warm en nat was. Door hun tegengestelde kwaliteiten, aldus de theorie, hielden de
elementen elkaar voortdurend in evenwicht – wanneer één element zijn grenzen
overschreed, zorgden de andere elementen voor ‘recht en compensatie volgens de
wetgeving van de tijd’ (zoals Anaximander het zei).
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De hippocraten vonden de elementenleer erg aantrekkelijk en waren ervan overtuigd dat
ook de mens was opgebouwd uit vier bestanddelen: de tegengestelden warm en koud, en
nat en droog. Die overtuiging heeft geleid tot misschien wel de bekendste theorie van de
hippocraten: de leer van de vier lichaamssappen, waarschijnlijk bedacht door Hippokrates
zelf. Volgens deze theorie zijn de vier eigenschappen warm, koud, nat en droog op een heel
concrete manier vertegenwoordigd in het lichaam, namelijk
in de vier lichaamssappen slijm (het sap dat ook met het
element water werd geassocieerd), bloed (lucht), gele gal
(vuur) en zwarte gal (aarde). Deze sappen, aldus de
hippocraten, ‘verschillen van elkaar wat betreft hun warmte,
kou, droogte en vochtigheid’, en net zoals de elementen
houden ook die vier sappen elkaar in balans. Het basisidee
staat duidelijk in het geschrift De aard van de mens:

De vier eigenschappen, de vier
elementen en de vier lichaamssappen
in één schema. Bron: Wikipedia.

‘Het menselijk lichaam bevat bloed, slijm, gele gal en
zwarte gal. Deze dingen zijn bepalend voor zijn aard
en veroorzaken zijn pijnen en gezondheid.
Gezondheid is bovenal die toestand waarin deze
bestanddelen in de juiste verhouding staan tot
elkaar, zowel in kracht als in hoeveelheid, en goed
gemengd zijn. Pijn ontstaat door een overmaat of
gebrek aan één van deze bestanddelen, of wanneer
het in het lichaam wordt afgescheiden en niet goed
gemengd is.’

Uit deze opvatting over het ontstaan van ziekten volgt op logische wijze het idee om ze te
bestrijden: het herstellen van de juiste verhouding. Mensen met een teveel aan slijm
moeten warm en droog worden gehouden, van patiënten met een teveel aan bloed moeten
de aders gelaten worden, enzovoorts. Diëten waren volgens de voorstanders van dit
systeem ook zeer succesvol. Dit idee van het herstellen van de balans was
alomtegenwoordig in de hippocratische geneeskunde:
‘Ziekten die worden veroorzaakt door teveel eten, worden genezen door te vasten;
ziekten die door vasten veroorzaakt worden, worden genezen door je goed vol te
eten. Ziekten veroorzaakt door inspanning worden genezen door rust; zijn ze
veroorzaakt door een gebrek aan beweging, dan worden ze genezen door inspanning.
Kort samengevat: de arts moet ziekten behandelen volgens het principe van
tegengestelden.’
De leer van de lichaamssappen kon overigens ook gebruikt worden om de karakters van
mensen te verklaren, waarvan er volgens de artsen dus ook vier waren. Mensen met een
teveel aan slijm of phlegma zijn rustig en kalm, ze passen zich aan aan de omstandigheden
en gaan ‘met de flow’ – vandaar onze term flegmatiek. Mensen met relatief veel bloed zijn
grillig en soms driftig, met veel gele gal actief en energiek. Wie last heeft van een grote
hoeveelheid zwarte gal (melas cholos) is geneigd tot zwaarmoedigheid en depressie – ook
wij noemen hen nog melancholiek.
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De theorie van de vier sappen, voor het eerst verkondigd door Hippokrates, is van grote
invloed geweest op de geneeskunde in de oudheid en ver daarna, tot in de negentiende
eeuw. Het systeem werd bovendien steeds verder uitgebreid: zo werden ook de seizoenen
erbij betrokken (ook die konden namelijk volgens de categorieën warm, droog, nat en koud
ingedeeld worden), en werden de sappen aan specifieke organen verbonden.
De theorie van de vier elementen en hun eigenschappen was fundamenteel voor
Hippokrates; zonder de filosofen had hij zijn eigen leer nooit kunnen ontwikkelen.
Interessant genoeg waren er echter ook artsen die de theorie juist veel te filosofisch en
abstract vonden – het ging om de patiënt en diens concrete symptomen en klachten, niet
om een abstract schema. Zo zegt de schrijver van Oude Geneeskunde:
‘Ik heb geen idee hoe de voorstanders van deze hypothesen, die de geneeskunde
reduceren tot een simpel schema van abstracta, ooit iemand op basis van hun
theorieën kunnen genezen. Ik denk dat ze nog nooit iets ontdekt hebben dat puur
warm, koud, droog of nat is, zonder dat het ook deelt in andere eigenschappen. De
diëten die ze voorschrijven zijn precies dezelfde als die wij allemaal gebruiken, maar
ze doen alsof de ene substantie warm is, en de ander koud, en weer anderen droog
en nat. Maar het is onzin om een ziek iemand te vertellen dat hij iets ‘warms’ moet
nemen. Hij zou dan meteen vragen: ‘Wat dan?’’
De wetenschappelijke methode
In de vijfde eeuw zijn (natuur)filosofen, sofisten, hippocraten en andere geleerden allemaal
bezig met de uitvinding van iets wat we nu wetenschap noemen. Dat was nieuw en
revolutionair! Maar de denkers waren niet alleen bezig met het zoeken naar nieuwe
verklaringen en inzichten – ze moesten ook op zoek naar manieren om die verklaringen en
inzichten te beargumenteren, bewijzen en beschrijven. Het ging niet alleen om conclusies,
maar ook om de methode. Wie scherper, dwingender en overtuigender kon schrijven dan
een ander, en daarnaast de beste argumenten gebruikte, kreeg gelijk.
De Griekse geleerden hadden al vroeg door dat het in het nieuwe spel van de wetenschap
soms noodzakelijk was om de ideeën van anderen fel te bekritiseren. De voornaamste reden
om dat te doen was natuurlijk het oprechte geloof dat de ander het
bij het verkeerde eind had. Maar kritiek leveren zorgde ook voor
aandacht, helemaal als het doelwit een gevestigde autoriteit was.
Daarom valt Xenophanes de dichters Homeros en Hesiodos zo hard
aan, en veegt Herakleitos de vloer aan met Pythagoras en Hekataios.
Als je met veel overtuiging beweert dat iemand anders ongelijk heeft,
kan dat soms zorgen dat mensen graag willen weten wat jij dan te
melden hebt.
De hippocraten weten dat net zo goed als de andere denkers uit
de vijfde eeuw. Ze trekken graag fel van leer tegen doktoren die
volgens hen eerder kwakzalvers of charlatans zijn. De schrijver van
Oude Geneeskunde zegt al in de eerste alinea dat ‘alle eerdere
pogingen om over geneeskunde te praten of schrijven’ er helemaal Pythagoras was in de
naast zitten. De auteur van Over de menselijke natuur is ook Oudheid al beroemd
strijdlustig jegens collega’s die er anders over denken: ‘Ik daag de vanwege zijn stelling;
man uit die denkt dat bloed het enige bestanddeel van het desalniettemin krijgt hij er
mensenlichaam is’, zegt hij, en elders zegt hij over soortgelijke fiks van langs van

Herakleitos, die hem onder
andere een plagiator en
boekenwurm noemt.
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doktoren: ‘ik ben het niet eens met hen, hoewel het de meerderheid is.’ Wetenschap gaat
ook om stelling innemen.
De hippocraten moesten dat misschien nog sterker doen dan andere geleerden. Er waren
naast oprechte artsen ook veel pseudo-genezers die misbruik maakten van de
goedgelovigheid van wanhopige zieken. In veel geschriften wordt tegen kwakzalvers en
magiërs gewaarschuwd, maar zij waren waarschijnlijk talrijker dan de hippocraten die een
opleiding hadden gehad en een eed hadden afgelegd.
De wetenschappers uit de vijfde eeuw konden natuurlijk niet alleen maar kritiek hebben;
ze moesten ook hun geschriften en speeches met bewijzen en argumenten zo overtuigend
mogelijk maken. Veel van hun strategieën worden nog steeds gebruikt, zoals het argument
van de autopsie. Herodotos wist al dat het zeer geloofwaardig is om te beweren dat je iets
zelf hebt gezien, veel geloofwaardiger dan een verhaal van horen zeggen – ‘ogen zijn
betrouwbaarder dan oren.’ Of het nu gaat om de piramiden, een oosters beeld van Herakles
of een enorm ijzeren mengvat bij de Skythen – Herodotos kan er ons over vertellen omdat
hij er naast heeft gestaan.
Autopsie was voor de hippocratische artsen een heel belangrijke methode om tot een
juiste diagnose en genezing te komen. In een geschrift dat Prognose heet, staat precies
vermeld waarom observatie zo essentieel is: ‘Het lijkt zeer wenselijk dat een arts veel
aandacht moet besteden aan prognose. (…) Hij zal beter in staat zijn om te genezen als hij,
op basis van de symptomen, kan voorspellen hoe de ziekte zal verlopen.’ De dokter moet
daarbij nauwkeurige aandacht besteden aan het gezicht, de houding
van het lichaam, de handen, de voeten, ademhaling en zaken als
urine en braaksel. Het geschrift Epidemieën staat bol van
beschrijvingen van ziektegevallen, waarbij veel aandacht is besteed
aan de nauwkeurige registratie van uiterlijke kenmerken. Een
voorbeeld:
‘De vrouw die een zere keel had, die vlak bij het huis van
Aristion woonde, kreeg er in het begin last van dat haar
stem onduidelijk werd. Haar tong was rood en
uitgedroogd.
Eerste dag: Rillingen, hoge koorts.
Een verwonding aan de arm
Derde dag: Stijfheid, hoge koorts. Een harde, rode zwelling
wordt zorgvuldig onderzocht en
aan beide kanten van de nek tot aan de borst. Koude en
behandeld.
blauwe handen en voeten. Oppervlakkige ademhaling. Wat
ze dronk, werd weer opgegeven door de neus; ze was niet in staat om te slikken. Geen
ontlasting.
Vierde dag: Alle symptomen, nog duidelijker.
Vijfde dag: Overleden.’
In de Epidemieën staan veel meer en veel langere voorbeelden van beschrijvingen van
symptomen en de toegepaste geneeswijzen. Ze eindigen altijd met het herstel of het
overlijden van de patiënt.
Eén van de grootste uitdagingen voor de hippocraten was dat ze bewijzen moesten
vinden voor processen en oorzaken die voor het blote oog niet waarneembaar waren.
Microscopen en andere moderne apparatuur bestonden nog niet, zodat bewijzen dikwijls
geleverd werden door analogieën. Een analogie is een vorm van redeneren die gebaseerd is

34

op een vergelijking tussen twee dingen; het probeert de toehoorder ervan te overtuigen dat
wat voor A geldt, ook geldt voor B. Herodotos probeert bijvoorbeeld door zo’n analogieredenering te bewijzen wat de precieze loop is van de mysterieuze rivier de Nijl: door aan te
nemen dat de Nijl vergelijkbaar is met de Donau, verwacht hij dat ook de Nijl een
soortgelijke route kent.
Analogieën werden ook in de geneeskunde veelvuldig toegepast. In het boek Ziekten
wordt de lezer gevraagd zich drie of meer bekers voor te stellen die door buisjes aan de
onderkant met elkaar verbonden zijn. Als er water in één van de bekers wordt gegoten, stijgt
ook het niveau in de andere bekers. ‘En zo gebeurt het ook in het lichaam’ – de sappen
bewegen zich aldus voort tussen de organen. Ook komen analogieën met de wereld van
planten dikwijls voor, bijvoorbeeld als de schrijver van Het Zaad veronderstelt dat een
menselijk embryo in de baarmoeder net zo groeit als een boom: ‘Als je bedenkt wat ik heb
gezegd, zul je begrijpen dat van begin tot het einde het groeiproces in planten en mensen
precies hetzelfde is.’ Omdat het voor de hippocraten onmogelijk was om de werking van het
lichaam waar te nemen, maakten ze het aanschouwelijk door analogie.
De hippocratische geleerden werden geremd door gebrek aan moderne apparatuur,
waardoor ze vaak uitkwamen op theorieën die inmiddels door de moderne geneeskunde zijn
gediskwalificeerd. Desalniettemin waren hun eisen aan bewijzen en argumenten vaak net zo
modern als die van nu, getuige de auteur van Over de menselijke natuur, die stellig gelooft
dat echte wetten van de biologie constant zijn en behaalde medische resultaten in dezelfde
omstandigheden herhaalbaar moeten zijn:
‘Ik zei dat ik zou bewijzen dat de bestanddelen van het menselijk lichaam altijd
constant zijn, zowel in naam als in essentie. Ik beweer dat deze bestanddelen bloed,
slijm, gele gal en zwarte gal zijn. (…) Als bewijs dat zij van elkaar verschillen, en dat zij
ieder hun eigen eigenschappen en aard hebben, moet je het volgende maar in
overweging nemen. Als je iemand een medicijn geeft waardoor hij slijm opgeeft, zul
je zien dat zijn braaksel uit slijm bestaat. (…) Als je hem zo snijdt dat er een wond
ontstaat, zal het bloeden. Deze dingen vinden plaats of het nu dag of nacht is, winter
of zomer, zolang als de patiënt in- en uitademt…’

Het getijdenstelsel bood in vroegere
tijden ook een goede analogie voor
theorieën over bloedcirculatie: ons
bloed zou met een eb en vloed door
ons lichaam stromen, zoals ook de
zee zich heen en weer bewoog.
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2C

Over de menselijke natuur

Van onderstaand werk uit het Corpus Hippocraticum is niet zeker op wiens naam het mag
staan. Volgens sommige antieke bronnen zou het geschreven zijn door ene Polybos,
schoonzoon van Hippokrates, maar de befaamde Romeinse geneesheer en onderzoeker
Galenus (tweede eeuw na Chr.) schrijft het aan Hippokrates zelf toe.
In περὶ φύσιος ἀνθρώπου wordt gesteld dat in het menselijk lichaam vier vochten
optreden: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal, en dat de verhouding waarin deze sappen in
het lichaam aanwezig zijn, bepalend is voor de gezondheid en het welzijn van de mens. In dit
werk neemt de auteur tevens stelling tegen die natuurfilosofen die stelden dat de natuur
terug te brengen is tot één basisstof (ἀρχή): vuur, lucht, aarde of water.

5

10

[4] Τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐν ἑωυτῷ αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολὴν ξανθὴν καὶ
µέλαιναν, καὶ ταῦτ᾿ ἐστὶν αὐτῷ ἡ φύσις τοῦ σώματος, καὶ διὰ ταῦτα ἀλγεῖ καὶ ὑγιαίνει.
Ὑγιαίνει µὲν οὖν µάλιστα, ὁκόταν μετρίως ἔχῃ ταῦτα τῆς πρὸς ἄλληλα κρήσιος καὶ
δυνάμιος καὶ τοῦ πλήθεος, καὶ µάλιστα μεμιγμένα ᾖ· ἀλγεῖ δὲ ὅταν τι τούτων ἔλασσον ἢ
πλέον ᾖ, ἢ χωρισθῇ ἐν τῷ σώματι καὶ µὴ κεκρημένον ᾖ τοῖσι σύμπασιν. Ἀνάγκη γὰρ, ὅταν
τούτων τι χωρισθῇ καὶ ἐφ᾿ ἑωυτοῦ στῇ, οὐ µόνον τοῦτο τὸ χωρίον, ἔνθεν ἐξέστη, ἐπίνοσον
γίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἔνθα ἂν στῇ καὶ ἐπιχυθῇ, ὑπερπιμπλάμενον ὀδύνην τε καὶ πόνον
παρέχειν. Καὶ γὰρ ὅταν τι τούτων ἔξω τοῦ σώματος ἐκρυῇ πλέον τοῦ ἐπιπολάζοντος,
ὀδύνην παρέχει ἡ κένωσις. Ἤν τ᾿ αὖ πάλιν ἔσω ποιήσηται τὴν κένωσιν καὶ τὴν μετάστασιν
καὶ τὴν ἀπόκρισιν ἀπὸ τῶν ἄλλων, πολλὴ αὐτῷ ἀνάγκη διπλῆν τὴν ὀδύνην παρέχειν κατὰ
τὰ εἰρημένα, ἔνθεν τε ἐξέστη καὶ ἔνθα ὑπερέβαλεν.

1

2
3

4

5

6
7

ἑωυτῷ
= ἑαυτῷ (zie hfst. 6A, D2)
τὸ φλέγμα, -ατος slijm
ἡ χολή
gal
ξανθός
hier: geel
ταῦτα
subject; bedoeld zijn de
vier sappen
8
μετρίως ἔχω
hier: in de juiste
+ gen.
verhouding hebben
ἡ κρῆσις,
vermenging
κρήσιος
9
ἡ δύναμις,
werking
δυνάμιος
μεμιγμένα ᾖ
con. pf. pass. van
μείγνυμι
κεκρημένον ᾖ con. pf. pass. van
κεράννυμι
ἀνάγκη (vul aan het is onvermijdelijk dat 10
ἐστί) + aci
ἐπίνοσος
ziek
γίνεσθαι
= γίγνεσθαι (zie
Ionisch B3)
ἔνθα
antecedent: τοῦτο
τὸ χωρίον

ἐπιχέω
ὑπερπίμπλημι

καὶ γάρ
ἐκ-ρέω, aor.
ἐξ-ερρύην
ἐπιπολάζω
ἡ κένωσις, -ιος
αὖ πάλιν
ποιήσηται

gieten over; (med./pass.)
zich verspreiden
overvol maken;
(med./pass.) overvol
raken
want, immers
stromen uit
overtollig zijn
het legen, het leeglopen
daarentegen
subject: een van de
lichaamssappen (τι
τούτων)
verandering van plaats

ἡ μετάστασις,
-ιος
ἡ ἀπόκρισις, -ιος scheiding
αὐτῷ
verwijst naar subject van
de voorafgaande bijzin
(een van de sappen),
levert ook het subject
bij παρέχειν
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In het vervolg betoogt de auteur (binnen het kader van zijn polemiek tegen bovengenoemde
natuurfilosofen) dat de vier sappen daadwerkelijk verschillende stoffen zijn en niet slechts
verschillende manifestaties van één basisstof. Dat blijkt volgens hem uit het feit dat ze
verschillende benamingen hebben, verschillend van kleur en smaak zijn, niet gelijk zijn als
het gaat om de eigenschappen warm/koud en droog/nat. Het is ook af te leiden uit het feit
dat patiënten bij toediening van het ene geneesmiddel gal braken, bij een ander middel
slijm, en dat bij een verwonding het bloed is, dat naar buiten komt.
Hierop volgend gaat de auteur in op de relatie tussen de vier sappen en de jaargetijden:

15

20

25

[7] Αὔξεται δὲ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ µὲν φλέγμα τοῦ χειμῶνος· τοῦτο γὰρ τῷ χειμῶνι κατὰ
φύσιν ἐστὶ µάλιστα τῶν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων, ψυχρότατον γάρ ἐστιν. Τεκμήριον δὲ
τουτου, ὅτι τὸ µὲν φλέγμα ψυχρότατον, εἰ θέλοις ψαῦσαι φλέγματος καὶ χολῆς καὶ
αἵματος, τὸ φλέγμα εὑρήσεις ψυχρότατον ἐόν· καίτοι γλισχρότατόν ἐστι καὶ βίῃ µάλιστα
ἄγεται μετὰ χολὴν µέλαιναν· ὅσα δὲ βίῃ ἔρχεται, θερμότερα γίνεται, ἀναγκαζόμενα ὑπὸ
τῆς βίης· ἀλλ᾿ ὅμως καὶ πρὸς ταῦτα πάντα ψυχρότατον ἐὸν τὸ φλέγμα φαίνεται ὑπὸ τῆς
φύσιος τῆς ἑωυτοῦ. Ὅτι δὲ ὁ χειμὼν πληροῖ τὸ σῶμα φλέγματος, γνοίης ἂν τοῖσδε· οἱ
ἄνθρωποι πτύουσί τε καὶ ἀπομύσσονται φλεγματωδέστατον τοῦ χειμῶνος, καὶ τὰ
οἰδήματα λευκὰ γίνεται µάλιστα ταύτην τὴν ὥρην, καὶ τἄλλα νοσήματα φλεγματώδεα. Τοῦ
δὲ ἦρος τὸ φλέγμα ἔτι µένει ἰσχυρὸν ἐν τῷ σώματι, καὶ τὸ αἷμα αὔξεται· τά τε γὰρ ψύχεα
ἐξανίει, καὶ τὰ ὕδατα ἐπιγίνεται, τὸ δὲ αἷμα κατὰ ταῦτα αὔξεται ὑπό τε τῶν ὄμβρων καὶ
τῶν θερμημεριῶν· κατὰ φύσιν γὰρ αὐτῷ ταῦτά ἐστι µάλιστα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ὑγρόν τε γάρ
ἐστι καὶ θερμόν. Γνοίης δ’ ἂν τοῖσδε· οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἦρος καὶ τοῦ θέρεος µάλιστα ὑπό τε
τῶν δυσεντεριῶν ἁλίσκονται, καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν τὸ αἷμα ῥεῖ αὐτοῖσι, καὶ θερμότατοί εἰσι καὶ
ἐρυθροί· τοῦ δὲ θέρεος τό τε αἷμα ἰσχύει ἔτι, καὶ ἡ χολὴ αἴρεται ἐν τῷ σώματι καὶ

12-13
13
13-14
14
15
16

17
18
19

κατὰ φύσιν
+ dat.
ἐνεόντων

van nature verwant met

= ἐν-όντων, ptc. van
20
ἔν-ειμι (zie Ionisch B2)
τεκμήριον δὲ
21
τούτου
vul aan ἐστίν
22
ὅτι t/m
bepaling bij τούτου;
ψυχρότατον vul aan ἐστιν
γλίσχρος
kleverig
ἄγομαι
(pass.) hier: af-/uitgescheiden worden
23
ὅσα
al wat (nom. mv. n.)
ἔρχομαι
hier: in beweging
gebracht worden
πρὸς ταῦτα
tegen dit alles in >
πάντα
desalniettemin
25
πληρόω + gen. vullen met
26
πληροῖ
3e ev. ind. praes. act.
πτύω
(uit-)spuwen

ἀπομύσσομαι
φλεγματώδης
τὸ οἴδημα,
οἰδήματος
τὸ ψῦχος
ἐξανίημι
τὸ ὕδωρ, -ατος
ἐπιγίνομαι

(z’n neus) snuiten
vol van slijm
gezwel

(de) kou(de)
hier: afnemen
water, regen(water)
(= ἐπιγίγνομαι) erbij
komen
κατὰ ταῦτα
dienovereenkomstig
αἱ θερμημερίαι de warme dagen >
het warme seizoen
αὐτῷ
bedoeld wordt τῷ αἵματι
ταῦτα ... τοῦ
dit deel van het jaar
ἐνιαυτοῦ
ἡ δυσεντερίη
buikloop, dysenterie
αἴρομαι
(intransitief-reflexief)
zich verheffen, opkomen
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30

35

40

παρατείνει ἐς τὸ φθινόπωρον· ἐν δὲ τῷ φθινοπώρῳ τὸ µὲν αἷμα ὀλίγον γίνεται, ἐναντίον
γὰρ αὐτοῦ τὸ φθινόπωρον τῇ φύσει ἐστίν· ἡ δὲ χολὴ τὴν θερείην κατέχει τὸ σῶμα καὶ τὸ
φθινόπωρον. Γνοίης δ´ ἂν τοῖσδε· οἱ ἄνθρωποι αὐτόματοι ταύτην τὴν ὥρην χολὴν ἐµέουσι,
καὶ ἐν τῇσι φαρμακοποσίῃσι χολωδέστατα καθαίρονται, δῆλον δὲ καὶ τοῖσι πυρετοῖσι καὶ
τοῖσι χρώμασι τῶν ἀνθρώπων. Τὸ δὲ φλέγμα τῆς θερείης ἀσθενέστατόν ἐστιν αὐτὸ
ἑωυτοῦ· ἐναντίη γὰρ αὐτοῦ τῇ φύσει ἐστὶν ἡ ὥρη, ξηρή τε ἐοῦσα καὶ θερμή. Τὸ δὲ αἷμα
τοῦ φθινοπώρου ἐλάχιστον γίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ξηρόν τε γάρ ἐστι τὸ φθινόπωρον καὶ
ψύχειν ἤδη ἄρχεται τὸν ἄνθρωπον· ἡ δὲ µέλαινα χολὴ τοῦ φθινοπώρου πλείστη τε καὶ
ἰσχυροτάτη ἐστίν. Ὅταν δὲ ὁ χειμὼν καταλαμβάνῃ, ἥ τε χολὴ ψυχομένη ὀλίγη γίνεται, καὶ
τὸ φλέγμα αὔξεται πάλιν ὑπό τε τῶν ὑετῶν τοῦ πλήθεος καὶ τῶν νυκτῶν τοῦ µήκεος. Ἔχει
µὲν οὖν ταῦτα πάντα αἰεὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὑπὸ δὲ τῆς ὥρης περιισταμένης ποτὲ
µὲν πλείω γίνεται αὐτὰ ἑωυτῶν, ποτὲ δὲ ἐλάσσω, ἕκαστα κατὰ µέρος καὶ κατὰ φύσιν. Ὡς
γὰρ ὁ ἐνιαυτὸς μετέχει µὲν πᾶς πάντων καὶ τῶν θερμῶν καὶ τῶν ψυχρῶν καὶ τῶν ξηρῶν καὶ
τῶν ὑγρῶν - οὐ γὰρ ἂν μείνειε τούτων οὐδὲν οὐδένα χρόνον ἄνευ πάντων τῶν ἐνεόντων ἐν
τῷδε τῷ κόσμῳ, ἀλλ᾿ εἰ ἕν τί γε ἐκλίποι, πάντ´ ἂν ἀφανισθείη· ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῆς ἀνάγκης
πάντα συνέστηκέ τε καὶ τρέφεται ὑπ᾿ ἀλλήλων - οὕτω δὲ καὶ εἴ τι ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκλίποι
τούτων τῶν συγγεγονότων, οὐκ ἂν δύναιτο ζῇν ὥνθρωπος.

27
28
29
30

31
31-32
34
35
36

37

38

παρατείνω
hier: sterk blijven
τὸ φθινόπωρον herfst
ἡ θερείη
zomer
ἐµέω
(uit-)braken
ἡ φαρμακοποσίη het drinken/innemen
van een geneesmiddel
χολωδέστατα
van vrijwel zuivere gal
καθαίρομαι
gezuiverd worden
δῆλον δὲ καί
vul aan ἐστιν
ὁ πυρετός
koorts
τὸ χρῶμα, -ατος huidskleur
αὐτὸ ἑωυτοῦ
(zelf) ten opzichte
van zichzelf
ψύχω
doen afkoelen; pass:
afkoelen, koud worden 38-39
καταλαμβάνω hier: intreden, invallen
ὁ ὑετός
regen(bui)
39
ἕχω
hier: in zich hebben,
bevatten
40
ταῦτα πάντα
verwijst naar de vier
levenssappen
περιίσταμαι
hier: afwisselen
41
(van de seizoenen);
42
het ptc. is dominant
gebruikt
43
πλείω
= πλείονα (comparativus,
nom. mv. n.)
ἐλάσσω
= ἐλάσσονα (comparativus,
nom. mv. n.)

Schetsen voor de beeldengroep les quatre
complections de l’homme, in opdracht van Louis
XIV voor de tuinen van Versailles.

ὡς γάρ

leidt bijzin in; de hoofdzin
begint met οὕτω δὲ καί
καὶ τῶν θερμῶν uitwerking van πάντων
t/m ὑγρῶν
τούτων
verwijst naar de vier
bovengenoemde
eigenschappen
ἐκλείπω
opraken, het begeven
συνίσταμαι
vorm krijgen, ontstaan;
perf. συνέστηκα bestaan
σύνειμι
verbonden zijn met
(nl. met de mens); hier:
gesubstantiveerd ptc.
ὥνθρωπος
= ὁ ἄνθρωπος (crasis)

38

50

55

44
45
48

50

51
52

ἰσχύω
τετράκις
ἐµέω, fut.
ἐμοῦμαι
σοι
τούτων

krachtig zijn, heersen
viermaal
(uit)braken

dativus ethicus
verwijst naar het
zojuist betoogde
ἔχω + bijwoord zijn
ὅσα µὴ αὐτῶν voor zover ze niet
ἀπαλάσσομαι verdwijnen
αὖτις (= αὖθις) hier: later

53
54
55

56

ἡ ἀπάλλαξις, -ιος het verdwijnen
φθινοπωρινός van de herfst, herfstὑπερβάλλω
overschrijden
+ acc.
ἐνιαύσιος
een jaar durend
ὁ ἰητρός
arts
(= ἰατρός)
ἰήομαι
behandelen
(= ἰάομαι)
ἰσχύω
sterk (aanwezig) zijn

Opdracht
Vul aan de hand van wat je gelezen hebt onderstaand schema aan.

heet

lucht

45

Ἰσχύει δὲ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τοτὲ µὲν ὁ χειμὼν µάλιστα, τοτὲ δὲ τὸ ἔαρ, τοτὲ δὲ τὸ θέρος, τοτὲ ὲ
τὸ φθινόπωρον· οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τοτὲ µὲν τὸ φλέγμα ἰσχύει, τοτὲ δὲ τὸ αἷμα,
τοτὲ δὲ ἡ χολὴ, πρῶτον µὲν ἡ ξανθὴ, ἔπειτα δ᾿ ἡ µέλαινα καλεομένη. Μαρτύριον δὲ
σαφέστατον, εἰ θέλοις τῷ αὐτῷ ἀνθρώπῳ δοῦναι τὸ αὐτὸ φάρμακον τετράκις τοῦ
ἐνιαυτοῦ, ἐμεῖταί σοι τοῦ µὲν χειμῶνος φλεγματωδέστατα, τοῦ δὲ ἦρος ὑγρότατα, τοῦ δὲ
θέρεος χολωδέστατα, τοῦ δὲ φθινοπώρου μελάντατα.
[8] Ὀφείλει οὖν, τούτων ὧδε ἐχόντων, ὅσα µὲν τῶν νουσημάτων χειμῶνος αὔξεται, θέρεος
λήγειν, ὅσα δὲ θέρεος αὔξεται, χειμῶνος λήγειν, ὅσα µὴ αὐτῶν ἐν περιόδῳ ἡμερέων
ἀπαλλάσσεται· τὴν δὲ περίοδον αὖτις φράσω τὴν τῶν ἡμερέων. Ὅσα δὲ ἦρος γίνεται
νοσήματα, προσδέχεσθαι χρὴ φθινοπώρου τὴν ἀπάλλαξιν ἔσεσθαι αὐτῶν· ὅσα δὲ
φθινοπωρινὰ νοσήματα, τουτῶν τοῦ ἦρος ἀνάγκη τὴν ἀπάλλαξιν γενέσθαι· ὅ τι δ’ ἂν τὰς
ὥρας ταύτας ὑπερβάλλῃ νόσημα, εἰδέναι χρὴ ὡς ἐνιαύσιον αὐτὸ ἐσόμενον. Καὶ τὸν ἰητρὸν
οὕτω χρὴ ἰῆσθαι τὰ νοσήματα ὡς ἑκάστου τούτων ἰσχύοντος ἐν τῷ σώματι κατὰ τὴν ὥρην
τὴν αὐτῷ κατὰ φύσιν ἐοῦσαν µάλιστα.

herfst

φλέγμα
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2D

Twee ziektegevallen uit de Epidemieën

In het Hippokratische geschrift de Ἐπιδημίαι (Epidemieën) worden symptomen beschreven
bij verschillende patiënten die aan een opgelopen ziekte zijn behandeld. De titel van het
geschrift duidt waarschijnlijk op de ziekten die in een bepaald gebied voorkomen; volgens
anderen slaat de titel echter op de arts, die van stad tot stad trekt en zijn waarnemingen op
gebied van klimaat en daarin optredende ziekten met bijbehorende symptomen noteert. De
auteur (misschien dus wel Hippokrates zelf) geeft steeds een overzicht van het klimaat en
het weer in een bepaald gebied, gevolgd door een beschrijving van de ziekten aldaar. In alle
gevallen geeft hij een zo precies mogelijke opsomming van de verschillende symptomen die
bij de patiënt zijn waargenomen. De beschrijvingen zijn kort, zakelijk en in telegramstijl. Een
voorbeeld van zo’n beschrijving is het geval van een zieke die Meton heet (Epid. 1.4.7):
Meton had koorts, onderin zijn rug een pijnlijk en zwaar gevoel. Op de tweede dag
dronk hij redelijk wat water en had hij daardoor een waterige ontlasting.
Op de derde dag een zwaar gevoel in het hoofd, dunne, roodachtige ontlasting vol
gal.
Op de vierde dag werd dit alles erger, twee keer stroomde er een beetje bloed uit het
rechterneusgat. Een zware nacht, ontlasting gelijk aan de derde dag, redelijk zwarte
urine; deze vertoonde nogal donkere vlokjes, die niet bezonken.
Op de vijfde dag had hij een ongemeen heftige bloeding uit het linker neusgat; hij
zweette; de situatie werd kritiek.
Na de crisis was er sprake van slapeloosheid, verwarde spraak, dunne, nogal donkere
urine. Zijn hoofd werd een paar keer gewassen, hij sliep, kwam bij zinnen. De ziekte
kende geen terugval, maar na de crisis had hij nog vaak bloedneuzen.
Niet altijd loopt het zo goed af met de patiënt – dikwijls overlijdt de man of vrouw in
kwestie. De Epidemiai waren dan ook vooral bedoeld om andere dokteren in de toekomst te
helpen bij het stellen van een juiste prognose. Hieronder kun je zelf twee van die
beschrijvingen lezen.
Opdracht
1. Zoek uit aan wat voor ziekte Meton leed en leg uit op grond waarvan je dat denkt. Overleg
eventueel en zo mogelijk met een arts of student geneeskunde in je omgeving.
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Patiënt 1: Kleanaktides (Epidemiai 1.4.6)

5

10

Κλεανακτίδην, ὃς κατέκειτο ἐπάνω τοῦ Ἡρακλείου, πῦρ ἔλαβε πεπλανηµένως· ἤλγει δὲ
κεφαλὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ πλευρὸν ἀριστερόν, καὶ τῶν ἄλλων πόνοι κοπιώδεα τρόπον· οἱ
πυρετοὶ παροξυνόµενοι ἄλλοτ᾽ ἀλλοίως, ἀτάκτως· ἱδρῶτες ὅτε µέν, ὅτε δ᾽ οὔ· τὰ µὲν
πλεῖστα ἐπεσήµαινον οἱ παροξυσµοὶ ἐν κρισίµοις µάλιστα. Περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην
χεῖρας ἄκρας ἐπόνησεν, ἤµεσε χολώδεα ξανθά, ὑπόσυχνα, µετ᾽ ὀλίγον δὲ ἰώδεα· πάντων
ἐκουφίσθη. Περὶ δὲ τριακοστὴν ἐόντι ἤρξατο ἀπὸ ῥινῶν αἱµορραγεῖν ἐξ ἀµφοτέρων καὶ
ταῦτα πεπλανηµένως κατ᾽ ὀλίγον µέχρι κρίσιος· οὐκ ἀπόσιτος οὐδὲ διψώδης παρὰ πάντα
τὸν χρόνον οὐδ᾽ ἄγρυπνος· οὖρα δὲ λεπτά, οὐκ ἄχρω. Περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἐὼν
οὔρησεν ὑπέρυθρα ὑπόστασιν πολλὴν ἐρυθρὴν ἔχοντα· ἐκουφίσθη. Μετὰ δὲ ποικίλως τὰ
τῶν οὔρων· ὅτε µὲν ὑπόστασιν εἶχεν, ὅτε δ᾽οὔ. Ἑξηκοστῇ οὔροισιν ὑπόστασις πολλὴ καὶ
λευκὴ καὶ λείη, συνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διελιπον, οὖρα δὲ πάλιν λεπτὰ µέν, εὔχρω δέ.
Ἑβδοµηκοστῇ πυρετός διέλειπεν ἡµέρας δέκα. Ὀγδοηκοστῇ ἐρρίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς
ἔλαβεν· ἵδρωσεν πολλῷ· οὔροισιν ὑπόστασις ἐρυθρή, λείη. Τελέως ἐκρίθη.

1

2

3

4

5

ἐπάνω τοῦ
Ἡρακλείου
τὸ πῦρ, πυρός
πεπλανηµένως
τὸ πλευρὸν
τῶν ἄλλων

boven de tempel
van Herakles
vuur > koorts
onregelmatig
6
zijde
in de andere lichaams- 7
delen
κοπιώδεα
zoals bij
τρόπον
vermoeidheid
ὁ πυρετός
koorts
8
παρoξύνω
scherp maken >
verhevigen
ἄλλοτ᾽ ἀλλοίως wisselend
ἀτάκτως
onregelmatig
9
τὸ ἱδρώς, -ῶτος zweet
ὅτε µέν ...
nu eens …
ὅτε δε ...
dan weer ...
τὰ πλεῖστα
meestal
10
ἐπισηµαίνω
zich tonen
11
ὁ παροξυσµός plotselinge verheviging
(van een ziekte)
ἐν κρισίµοις
op kritieke dagen
εἰκοστὴν
vul aan: ἡµέραν
12
τετάρτην
(steeds bij vrouwelijke 13
rangtelwoorden)
ἐµέω
overgeven, braken
χολώδης
galachtig, geelachtig
ξανθός
wit, licht (van kleur)

ὑπόσυχνος
wat frequenter
κατ᾽ ὀλίγον
na korte tijd
ἰώδης
(koper)groen
ἐόντι
Zie Ionisch B2
αἱµορραγέω
een hevige bloeding hebben
πεπλανηµένως onregelmatig
ἡ κρίσις
crisis
ἀπόσιτος
nuchter, zonder eten
διψώδης
dorstig
ἄγρυπνος
slapeloos
λεπτός
dun, licht
ἄχρως
kleurloos
οὐρέω
plassen
ὑπέρυθρα (bijw.) roodachtig
ἡ ὑπόστασις
sediment
ἐρυθρός
rood
τὸ οὖρον
urine
λεῖος
glad, glibberig
συνδίδωµι
verminderen
(van symptomen)
διαλείπω
afbreken, ertussenin laten
εὔχρως
gezond van kleur
ῥιγόω
rillerig zijn
ἱδρόω
zweten
τελέως
tenslotte
ἐκρίθη
het is beslist
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Patiënt 2: Silenos (Epidemiai 1.4.2)

5

10

Σιληνὸς ᾤκει ἐπὶ τοῦ πλαταµῶνος πλησίον τῶν Εὐαλκίδεω. Ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ
γυµνασίων ἀκαίρων πῦρ ἔλαβεν. Ἤρξατο δὲ πονεῖν κατ᾽ ὀσφῦν· καὶ κεφαλῆς βάρος καὶ
τραχήλου σύντασις. Ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ χολώδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα πολλὰ
διῆλθεν· οὖρα µέλανα, µέλαιναν ὑπόστασιν ἔχοντα, διψώδης, γλῶσσα ἐπίξηρος, νυκτὸς
οὐδὲν ἐκοιµήθη. Δευτέρῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήµατα πλείω, λεπτότερα, ἔπαφρα, οὖρα
µέλανα, νύκτα δυσφόρως, σµικρὰ παρέκρουσε. Τρίτῃ πάντα παρωξύνθη· ὑποχονδρίου
σύντασις ἐξ ἀµφοτέρων παραµήκης πρὸς ὀµφαλόν, ὑπολάπαρος· διαχωρήµατα λεπτά,
ὑποµέλανα, οὖρα θολερά, ὑποµέλανα, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιµήθη, λόγοι πολλοί, γέλως, ᾠδή,
κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. Τετάρτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. Πέµπτῃ διαχωρήµατα ἄκρητα, χολώδεα,
λεῖα, λιπαρά, οὖρα λεπτά, διαφανέα· σµικρὰ κατενόει. Ἕκτῃ περὶ κεφαλὴν σµικρὰ
ἐφίδρωσεν, ἄκρεα ψυχρά, πελιδνά, πολὺς βληστρισµός, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν διῆλθεν, οὖρα
ἐπέστη, πυρετὸς ὀξύς. Ἑβδόµῃ ἄφωνος, ἄκρεα οὐκέτι ἀνεθερµαίνετο, οὔρησεν οὐδέν.
Ὀγδόῃ ἵδρωσεν δι᾽ ὅλου ψυχρῷ· ἐξανθήµατα µετὰ ἱδρῶτος ἐρυθρά, στρογγύλα, σµικρὰ

1

2

3

4

5

6

ὁ πλαταµών,
-µῶνος
τῶν Εὐαλκίδεω
ὁ κόπoς
ἄκαιρος
τὸ πῦρ, πυρός
τὸ γυµνάσιoν
πoνέω
ἡ ὀσφῦς
ἡ σύντασις
ἡ κοιλία
τῇ πρώτῃ
χολώδης
ἔπαφρος
κατακορής
διέρχοµαι
τὸ οὖρoν
µέλας, µέλαινα,
µέλαν
ἡ ὑπόστασις
διψώδης
ἐπίξηρος
Δευτέρῃ

ὁ πυρετός
τὸ διαχώρηµα
δυσφόρως
(bijw.)
παρακρούω
παρoξύνω

vlak stuk land/weg
het huis van Eualkidas
afmatting
bovenmatig
vuur > koorts
(het) trainen
pijn hebben
lende, bekken
spanning
buikholte
vul aan: ἡµέρῃ
galachtig, geelachtig
schuimig
diep (van kleur)
eruit lopen
urine
zwart
sediment
dorstig
erg droog
vul aan: ἡµέρῃ
(enz. t/m ἐνδεκάτῃ
in r. 19)
koorts
ontlasting
zwaar te dragen
een delirium hebben,
ijlen
scherp maken >
verhevigen

7

8
10
11

12

13

τὸ ὑποχόνδριον hypochondrium
(gedeelte onder het
borstbeen tot boven
de navel)
παραµήκης
ovaal
ὑπολάπαρος
slap (of: zonder
zwelling)
ὑποµέλας
donkergekleurd
θολερός
troebel
λεῖος
glad, glibberig
διαφανής
doorschijnend
ἐφιδρόω
rondom transpireren
ἄκρεα = τὰ
extremiteiten
ἄκρεα
(uitstekende
lichaamsdelen)
πελιδνός
loodkleurig
ὁ βληστρισµός rusteloosheid
ἐφίσταµαι
stoppen
ἀναθερµαίνομαι weer warm worden
οὐρέω
plassen
ἱδρόω
zweten
δι᾽ ὅλου
over zijn hele lichaam
τὸ ἐξάνθηµα
uitslag, puistje
τὸ ἱδρώς, -ῶτος zweet
ἐρυθρός
rood
στρογγύλος
rond
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15

20

οἷον ἴονθοι, παρέµενεν, οὐ καθίστατο· ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισµῷ σµικρῷ κόπρανα λεπτά,
οἷα ἄπεπτα, πολλὰ διῄει µετὰ πόνου· οὔρει µετ᾽ ὀδύνης δακνώδεα· ἄκρεα σµικρὰ
ἀνεθερµαίνετο, ὕπνοι λεπτοί, κωµατώδης, ἄφωνος, οὖρα λεπτὰ διαφανέα. Ἐνάτῃ διὰ τῶν
αὐτῶν. Δεκάτῃ ποτὰ οὐκ ἐδέχετο, κωµατώδης, ὕπνοι λεπτοί· ἀπὸ δὲ κοιλίης ὅµοια,
οὔρησεν ἀθρόον ὑπόπαχυ· κειµένῳ ὑπόστασις κριµνώδης λευκή, ἄκρεα πάλιν ψυχρά.
Ἑνδεκάτῃ ἀπέθανεν. Ἐξ ἀρχῆς τούτῳ καὶ διὰ τέλεος πνεῦµα ἀραιόν, µέγα. Ὑποχονδρίου
παλµὸς συνεχής, ἡλικίη ὡς περὶ ἔτεα εἴκοσιν.
14

15

ὁ ἴονθος
παραµένω
καθίσταµαι
ὁ ἐρεθισµός
τὰ κόπρανα
λεπτός
ἄπεπτος
δίειµι
ἡ ὀδύνη
δακνώδης
σμικρά

baardhaar, stoppel
(hardnekkig) blijven
hier: afnemen
prikkel, stimulus
ontlasting
dun, licht
onverteerd
doorlopen
pijn
bijtend, scherp
bijwoord

16
18

κωµατώδης
ἀθρόος
ὑπόπαχυς
κειµένῳ …
λευκή

19

διὰ τέλεος
ἀραιός
ὁ παλµός
συνεχής

lethargisch, futloos
onafgebroken
dik
‘wanneer men de urine
laat staan is het
sediment wit en
meelachtig’
gedurende het verloop
langzaam, stokkend
het kloppen
voortdurend

Vragen en opdrachten
1. Op grond van de symptomen die beschreven worden hebben waarschijnlijk zowel
Kleanaktides als Silenos tuberculose gehad. De beginsituatie van Silenos is echter een andere
dan die van Kleanaktides.
a. Wat heeft Silenos zelf gedaan? Beschrijf in eigen woorden.
b. De beschreven symptomen zijn grotendeels dezelfde, de afloop ook. Toch is er, los van de
symptomen, een groot verschil tussen beide ziektegevallen. Waarin zit dat verschil?
2. Zoek op welke omstandigheden kunnen leiden tot tuberculose.
3. Bij de stijlfiguur eufemisme wordt de werkelijkheid iets mooier of vriendelijker
voorgesteld. In de laatste regel van casus 1 is ἐκρίθη eufemistisch gebruikt. Leg dit duidelijk
uit.
4. Ook de stijlfiguur litotes komt in deze teksten meermalen voor.
a. Zoek op wat een litotes is en geef een voorbeeld in het Nederlands.
b. Citeer twee voorbeelden uit het Grieks.
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2E

Pest in Athene

De historicus Thucydides heeft een boek geschreven over het verloop van de Peloponnesische
Oorlog, de Grote Oorlog tussen Athene en Sparta en hun beider bondgenoten (431-404).
Athene begint vol vertrouwen aan het conflict, omdat het een zeer sterke vloot heeft en de
stad via lange muren met de haven verbonden is. De Atheners laten de Spartanen rustig hun
land en oogst verwoesten, omdat ze via hun haven toch alles wat ze nodig hebben kunnen
aanvoeren. Deze strategie is doordacht en aanvankelijk succesvol, maar leidt toch al snel tot
één van de grootste rampen uit de Atheense geschiedenis. Alle burgers van Athene vluchten
namelijk voor het Spartaanse geweld binnen de stadsmuren. Door de enorme ophoping van
mensen en de gebrekkige hygiëne in bepaalde wijken steekt dan een verschrikkelijke
epidemie de kop op: de pest.
Thucydides beschrijft de ziekte, die hij niet alleen bij anderen waarnam maar ook zelf
onderging. Het is wel duidelijk dat Thucydides weet had van Hippocratische geschriften als de
Epidemieën, want zijn beschrijving van de symptomen heeft een klinisch en wetenschappelijk
karakter. Zijn historische verslag (2.47-54) lees je hieronder.
47. [2] Zodra de zomer begon, viel twee derde van de krijgsmacht van de Peloponnesiërs en
hun bondgenoten Attika binnen, net zoals in het eerste jaar. Hun aanvoerder was
Archidamos, de zoon van Zeuxidamos, koning van de Spartanen. Ze bezetten het land en
verwoestten het. [3] Ze bevonden zich nog niet heel lang in Attika toen in Athene voor het
eerst de pest uitbrak. Men beweert dat de pest ook wel eerder meerdere plaatsen heeft
getroffen, zoals Lemnos en andere gebieden – maar niemand kan zich waar dan ook zo’n
grote plaag en zo’n groot verlies van mensen herinneren. [4] In eerste instantie probeerden
artsen de ziekte te bestrijden. In hun onwetendheid verzorgden ze de zieken maar stierven
zelf in groten getale omdat zij er het meest mee in aanraking kwamen. Geen enkele andere
menselijke interventie hielp, en ook alle gebeden in de tempels en orakelspreuken en dat
soort dingen haalden niets uit. Uiteindelijk zag niemand daar enig heil meer in; iedereen was
overwonnen door ellende.
48. Men beweert dat de ziekte begonnen is in Ethiopië, ten zuiden van Egypte. Vandaar
verspreidde het zich naar Egypte, Libië en het grootste deel van het Perzische Rijk. [2]
Geheel onverwachts viel het de stad Athene binnen, en besmette eerst de mensen in
Piraeus. Daar ging nog even het
gerucht dat de Peloponnesiërs de
cisternen hadden vergiftigd (er
zijn daar namelijk nog geen
leidingen). Later bereikte het ook
de stad zelf, en er vielen daardoor
meteen veel meer doden. [3]
Iedereen moet over de ziekte
maar zeggen wat hij er zelf van
denkt, of hij nu een dokter is of
niet: wat de meest waarschijnlijke
verklaring van het ontstaan ervan
is, en wat de eventuele oorzaken
zijn voor een kracht van zo’n grote
De haven van Athene, Piraeus,
verbonden aan de stad door de
Lange Muren (bron: wikipedia.org).
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verandering en ontwrichting. Ik zal slechts het ziektebeeld zo duidelijk mogelijk weergeven,
en de symptomen waaraan iemand met voorkennis de ziekte kan herkennen, als die ooit
weer eens opduikt. Ik ben zelf namelijk ook ziek geweest, en zag anderen eraan lijden.
49. Men is het erover eens dat dat jaar het meest ziektevrije jaar ooit was, wat andere
aandoeningen betreft tenminste; als er iemand al eerder ergens aan leed, werden al zijn
symptomen opgenomen in de pest. [2] Mensen die geheel gezond waren werden plotseling
en zonder enige waarschuwing gegrepen door hevige koorts in het hoofd, en hun ogen
werden rood en vurig. Vanbinnen werden de keel en tong snel zo rood als bloed, en de adem
rook onnatuurlijk en vies. [3] Daarna volgden gekuch en heesheid, en niet veel later bereikte
de aandoening, vergezeld door een hevig hoesten, de borst. Wanneer het zich rond de maag
nestelde, raakte die van streek en werden alle vormen van gal die door dokters een naam
hebben gekregen uitgespuugd; en dat ging met veel pijn gepaard. [4] De meeste mensen
hadden braakneigingen, maar zonder effect – het leverde wel hevige spasmen op; bij
sommigen gebeurde dat direct na het braken, bij anderen veel later. [5] De huid van de
slachtoffers voelde niet al te warm aan en was ook niet bleek, maar eerder loodkleurig met
een rode gloed, bezaaid met kleine blaren en puisten. Vanbinnen woedde echter zo’n hevige
koorts dat mensen zelfs de allerlichtste linnen kleding niet konden verdragen en bij voorkeur
naakt wilden zijn – maar het liefst zouden ze zich in koud water gooien. En velen van hen –
als er niet op ze gelet werd – deden dat ook, de cisternen in, in de ban van een dorst die niet
te stoppen was; het maakte niet uit of je nu meer of minder dronk. [6] De slachtoffers
kregen geen enkele rust of slaap. Toch kwijnde het lichaam niet weg, ook niet in de periode
dat de ziekte op zijn hoogtepunt was, maar het bleef in alle ellende tegen iedere
verwachting in overeind. Vandaar stierven de meesten op de zesde of achtste dag, niet
vanwege uitputting maar vanwege de koorts. Als ze dat overleefden, daalde de ziekte verder
naar de darmen en veroorzaakte daar ernstige zweren. Het gevolg was hevige diarree, die de
meeste mensen zo verzwakte dat ze alsnog omkwamen. [8] De ziekte begon namelijk
bovenaan en vestigde zich eerst in het hoofd; vandaar trok het het hele lichaam door. Als
iemand het ergste overleefde, werd hij vaak getekend door een aanval op de extremiteiten:
[8] dan werden de schaamdelen en de vingers en tenen getroffen, en veel overlevers
raakten die kwijt;
sommigen verloren
ook hun ogen. Er
waren er ook die,
zodra ze hersteld
waren, door een
complete
amnesie
werden
gegrepen,
zodat ze zichzelf en
hun vrienden niet
meer kenden.
50. Woorden schieten
te kort om de
verschijning van de
ziekte te beschrijven.
Niet alleen viel hij
ieder slachtoffer aan
met een kracht die
The Plague of Athens, Michael Sweerts (17e eeuw), Los Angeles County
Museum of Art.
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sterker is dan de menselijke natuur, maar er was ook één duidelijk teken dat het niet om een
gewone ziekte ging: vogels en andere dieren die mensen eten kwamen niet in de buurt van
onbegraven lichamen, of ze kwamen om als ze ervan geproefd hadden. [2] Het bewijs
hiervoor was de opvallende afwezigheid van dat soort vogels: niemand zag ze bezig met eten
of iets anders. Bij honden kon je nog beter waarnemen hoe het met hen afliep, want zij
leven met de mens samen.
51. Tot zover het verloop van de ziekte. Ik heb allerlei bijzonderheden in individuele gevallen
achterwege gelaten – dit was het algemene beeld. In die periode leed niemand ook nog aan
een van de gewone ziekten; in het geval dat dat wel gebeurde, eindigde het in de pest. [2]
Sommigen stierven zonder enige verzorging, anderen terwijl ze veel aandacht kregen. Er was
ook zo goed als geen enkele behandeling die kon helpen als hij werd toegepast, want wat de
één baatte bracht de ander schade toe. [3] Het was duidelijk dat geen enkel lichaam bestand
was tegen de ziekte, of het nu sterk of zwak was; iedereen werd meegesleurd, om het even
hoe hij zichzelf verzorgde. [4] Het allerergste van de hele ramp was de verslagenheid
wanneer iemand voelde
dat hij ziek werd: hij liet
meteen alle hoop varen uit
zijn hart en gaf zich – in
plaats van vol te houden –
volledig over. Net zo erg
was het feit dat de ene
besmet raakte door zorg
voor de ander, zodat ze
stierven als schapen. En
dat
veroorzaakte
het
grootste
verlies
van
mensenlevens. [5] Als
mensen elkaar uit angst
niet durfden op te zoeken,
stierven ze alleen; en zo
kwamen vele huizen leeg Kort voor zijn beschrijving van de pest laat Thucydides één van zijn
te staan, omdat niemand hoofdpersonen, de politicus en generaal Perikles, nog een lofrede
de zorg op zich wilde uitspreken op Athene. Het contrast met de pestbeschrijving kan niet groter
nemen. Als ze wel naar zijn! De afbeelding is van Philipp Von Foltz (1853).
elkaar toegingen, kwamen ze ook om, vooral degenen die hun best deden om iets goeds te
doen: uit schaamte dachten ze niet aan zichzelf en gingen ze naar hun vrienden toe,
aangezien zelfs de familie van de stervenden uiteindelijk moe werd van hun gejammer – zo
zeer waren zij verslagen door de omvang van de ramp. [6] In de meerderheid van de
gevallen waren het echter degenen die de ziekte hadden overleefd die medelijden hadden
met de zieken en stervenden, omdat zij al wisten hoe het ging en zelf onbevreesd waren.
Want niemand werd twee keer besmet, althans niet met een dodelijke afloop. En zij werden
door iedereen gefeliciteerd en hadden in de euforie van het moment voor de toekomst de
ijdele hoop dat zij nooit meer door enige ziekte om konden komen.
52. De migratie van het platteland naar de stad bracht naast de bestaande misère nog meer
problemen, vooral voor de nieuwkomers. [2] Er waren voor hen namelijk geen huizen, en ze
moesten midden in de zomer in benauwde hutjes wonen. Ze stierven bij bosjes, en de
mensen lagen stervend op elkaar; meer dood dan levend rolden ze door de straten of bij de
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bronnen, omdat ze verlangden naar water. [3] De tempels waarin ze bivakkeerden lagen vol
met lijken van mensen die ter plekke waren overleden. Omdat de ramp ze murw had
gebeukt gaven de mensen, die geen uitweg meer zagen, niets meer om goddelijke en
menselijke wetten. De begrafenisrituelen die men vroeger in acht nam werden met voeten
getreden, en iedereen begroef de doden zoals hij kon. Veel mensen, die geen familie meer
over hadden omdat de
meesten al dood waren,
gingen daarbij alle schaamte
voorbij: wanneer een ander
een
brandstapel
had
gebouwd, legden ze snel hun
eigen overledene erop en
staken hem aan. Sommigen
wierpen het lichaam dat ze
bij zich droegen zelfs op een
ander dat al brandde en
maakten zich daarna uit de
voeten.
53. De pest bracht ook op
andere
terreinen
een Begrafenisritueel op een zwartfigurige pinax uit het eind van de zesde
grotere
wetteloosheid eeuw (Metropolitan Museum of Art). Voor deze rituelen was in het
teweeg in de stad. Iedereen door pest gekwelde Athene geen tijd.
durfde eerder te doen waar
hij voorheen slechts in het geheim plezier in had. Ze zagen hoe plotseling de omslag was,
zowel bij de rijken die plotseling stierven als bij degenen die eerst niets bezaten maar
onmiddellijk andermans rijkdom erfden. [2] Zij besloten zich in te zetten voor geneugten die
snel waren en genot brachten, in de overtuiging dat levens net zo vergankelijk waren als
bezittingen. [3] Niemand was bereid zich extra in te spannen voor datgene dat juist leek,
omdat het onzeker was of je zou omkomen voor je dat zou bereiken. Wat onmiddellijk
plezier opleverde of daar althans toe leidde, dat gold als juist en nuttig. [4] Geen wet van
mensen of vrees voor goden schrikte nog iemand af. Men zag dat alle mensen zonder enig
onderscheid stierven en dacht dat het om het even was om de goden te vereren of niet;
daarnaast verwachtte niemand gestraft te worden voor misdaden omdat ze niet lang genoeg
zouden leven om een proces mee te maken. Er hing hen al een veel grotere straf boven het
hoofd, en ze waren al veroordeeld. Het was toch logisch dat ze nog een beetje van het leven
wilden genieten voordat de straf kwam?
54. Onder een dergelijk leed gingen de Atheners gebukt: binnen de muren stierven de
mensen en buiten werd hun land verwoest. [2] Het was te verwachten dat ze zich in al hun
ellende een versregel herinnerden, waarvan de ouderen zeiden dat die lang geleden de
ronde deed: ‘Er zal een Dorische oorlog komen, en de pest (loimos) in zijn kielzog.’ [3] Er
ontstond wel enige strijd hierover, omdat sommigen beweerden dat de ouden niet van
loimos (‘pest’) maar van limos (‘hongersnood’) spraken. Natuurlijk won in die
omstandigheden de lezing loimos, want de herinnering van mensen wordt gevormd door
hun ervaringen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als er ooit nog een andere Dorische oorlog
komt die met een hongersnood samenvalt, ze het vers dan uiteraard weer anders zullen
citeren. [4] Er was ook nog een orakel aan de Spartanen, genoemd door mensen die het
kenden. Toen de Spartanen de god vroegen of ze ten strijde moesten trekken, antwoordde
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hij dat ze de overwinning zouden behalen als ze met al hun macht vochten, en dat hij hen
zelf bij zou staan. [5] Mensen geloofden dus dat de gebeurtenissen leken op het orakel: de
pest begon ook direct toen de Peloponnesiërs hun inval deden, en de ziekte ging niet de
Peloponnesos binnen, althans niet noemenswaardig ver; ze hield vooral huis in Athene, en
daarna in de andere, meest dichtbevolkte gebieden. Dat is de geschiedenis van de pest.
Vragen en opdrachten
1. Hoe wordt het optreden van artsen in paragraaf 47 en 48 beoordeeld?
2. Thucydides zegt in de inleiding op zijn boek dat hij de oorlog wil beschrijven omdat hij
gelooft dat mensen kunnen leren van het verleden. Hoe komt diezelfde overtuiging terug in
paragraaf 48?
3. Bij de beschrijving van de ziekte in paragraaf 49 behandelt Thucydides uitgebreid alle
symptomen. Wat daarbij opvalt, is dat de ziekte zich moeilijk laat duiden en het verloop
ervan anders is dan je bij ‘gewone’ ziekten zou verwachten. Noem twee van die
eigenschappen van de pest uit paragraaf 49 die ongewoon zijn.
4. In paragraaf 51 staat: ‘Het allerergste van de hele ramp was de verslagenheid wanneer
iemand voelde dat hij ziek werd.’ Waar wordt die verslagenheid door veroorzaakt?
5. In de paragrafen 52 en 53 beschrijft Thucydides niet-fysieke symptomen van de ziekte.
Wat zijn dat voor symptomen?
6. Het lijkt erop dat Thucydides niet al te veel waardering heeft voor artsen. Maar in de
laatste paragraaf wordt ook duidelijk dat hij weinig op heeft met orakels die de ziekte
volgens veel mensen hebben aangekondigd. Wat is zijn bezwaar daartegen?
7. Zowel Homeros (zie deel 1B) als Thucydides geven een beschrijving van massale sterfte
door een epidemie of ‘pest’. Noem twee verschillen. Probeer ook met een verklaring voor
die verschillen te komen.
8. Vergelijk de bij Thucydides beschreven symptomen met de symptomen van de epidemie
die halverwege de 14e eeuw (onder andere) door Europa waarde en die vooral met de naam
‘pest’ is verbonden. Welke verschillen zie je? Denk je dat er in het geval van Athene
inderdaad sprake is van de middeleeuwse ‘pest’?
9. Ook tegenwoordig kampen mensen nog altijd met plotselinge uitbraken van virussen, die
in een hoog tempo slachtoffers kunnen maken. Het ebola-virus is een voorbeeld daarvan.
Welke overeenkomsten tussen de pest in Athene en ebola zie je? Noem er twee.
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Deel 3
De Heilige Ziekte
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3A

De tragische ziekte van Philoktetes

Philoktetes is één van de zeven tragedies die van Sophokles bewaard gebleven zijn; hij
schreef er waarschijnlijk ongeveer 130. De tragedie werd in 409 voor Chr. opgevoerd bij het
theaterfestival van de Grote Dionysia in Athene en de dichter behaalde er de eerste prijs mee.
Het stuk speelt op het eiland Lemnos. Philoktetes is daar door de Grieken onderweg naar
Troje achtergelaten. De stank van een wond aan zijn voet, die hij had opgelopen door een
slangenbeet, was namelijk ondraaglijk geworden voor zijn omgeving. Negen jaar heeft de
man al in ellende en eenzaamheid doorgebracht, regelmatig geplaagd door epileptische
aanvallen als gevolg van zijn ongeneeslijke wond. Intussen vechten de Grieken om Troje,
maar dan blijkt uit goddelijke uitspraken dat die oorlog nooit gewonnen kan worden zonder
Philoktetes en zijn beroemde boog.
Daarom besluiten de Grieken een schip uit te sturen om de verbitterde Philoktetes
goedschiks of kwaadschiks alsnog naar Troje te halen. De jonge, rechtschapen Neoptolemos,
die niets te maken had met het onrecht dat Philoktetes is aangedaan, wordt ingeschakeld om
zijn vertrouwen te winnen. Als Neoptolemos met zijn dienaren op Lemnos aankomt, krijgt hij
diep medelijden met Philoktetes. Deze wil absoluut niets weten van de andere Grieken die
hem hebben achtergelaten op het eiland (vooral Odysseus, Agamemnon en Menelaos). Zo
komen Neoptolemos en Philoktetes ertoe te besluiten met z’n tweeën de oorlog te laten voor
wat hij is en samen naar hun vaderland terug te keren.
Maar dan grijpt de ziekte Philoktetes plotseling aan en krijgt hij een epileptische aanval,
die in de volgende scène beschreven wordt.
Neoptolemos
Kom alstublieft mee. Waarom bent u opeens zo stil, zomaar, met stomheid geslagen?
Philoktetes
Ah! Ah!
Ne.
Wat is er?
Ph.
Niets ergs. Loop maar door, jongen.
Ne.
Hebt u soms last van uw ziekte die opspeelt?
Ph.
Nee, ik voel me al weer beter.
O goden!
Ne.
Waarom roept u zo kermend de goden aan?
Ph.
Om me te komen helpen en de pijn te verzachten.
Ah! Ah!
Ne.
Wat hebt u toch? Zeg het me, alstublieft,
740
en draai er niet omheen. U bent er zo te zien slecht aan toe.
Ph.
Ik ga kapot, jongen. Ik kan mijn kwaal niet langer
voor jullie verborgen houden, aaau, daar komt het weer,
daar komt het weer. Eén stuk ongeluk en ellende ben ik.
Ik ga kapot, jongen; het verscheurt me, jongen; o nee,
ooo nee, nee; o nee.
Bij de goden, als je een zwaard bij de hand hebt, jongen,
steek het dan in mijn voet;
hak hem er in één keer af; je hoeft me niet te sparen.
Vooruit, jongen.
750
Ne.
Wat is er zo erg, waardoor
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Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.

Ne.

Ph.

Ne.
Ph.

Ne.

Ph.

1
2

u opeens zo vreselijk moet jammeren en kreunen?
Dat weet je wel, jongen.
Wat dan?
Je weet het.
Hoezo? Ik heb geen idee.
Natuurlijk wel. Aiaiai.
Het is wel een ziekte die zwaar is om te
verdragen.
Zwaar zeker, en erger dan ik kan beschrijven;
help me alsjeblieft.
Wat moet ik dan doen?
Laat me niet zitten, ook al schrik je hiervan;
dit komt van tijd tot tijd terug, telkens met
zulke aanvallen,
tot het is uitgeraasd.
Ach, wat is dat ellendig voor u,
arme man, dat u zoveel pijn moet lijden.
Wilt u dat ik u ondersteun of ergens
vasthoud?
Nee, dat niet; maar neem deze boog
hier, waar je zojuist om vroeg, en bewaar hem Philoctetes on the Island of Lemnos,
voor me totdat deze pijnaanval van de ziekte James Barry (1770). Nu in de Pinacoteca
over is. Bewaak hem,
Nazionale in Bologna.
want ik raak vast in slaap, als deze aanval
voorbij is;
eerder kom ik er niet vanaf; je moet me dan
rustig laten slapen. Als zij in die tussentijd
komen,1 bij de goden, wil ik niet dat die boog
770
goedschiks of kwaadschiks of misschien door een list
in hun handen komt en jij je eigen doodvonnis tekent
en tegelijk ook dat van mij, die je beschermeling ben.
Maak u niet ongerust, daar zorg ik voor. Niemand krijgt hem in handen
behalve u en ik; geef hem mij en alles komt goed.
Hier, jongen, pak aan; maar smeek de goden dat ze je gunnen,
dat hij aan jou niet zoveel pijn bezorgt als aan mij
en aan degene die hem vóór mij bezat.2
Goden, dit is waarom ik u bid voor ons beiden: laat de wind
gunstig zijn onderweg en de vaart goed, waarheen
780
een god ons dan ook wil voeren en de tocht ons brengt.
Ik ben bang, jongen, dat je gebed tevergeefs is;
want er komen weer donkerrode bloeddruppels uit die diepe wond
tevoorschijn en ik voel een aanval opkomen.
O, nee, ah!.
Nee, vermaledijde voet, wat bezorg je me een ellende.
Daar komt het,

Philoktetes verwacht dat de andere Grieken (o.l.v. Odysseus) zijn boog zullen komen stelen.
Philoktetes had de boog gekregen van Herakles.

53

Ne.
Ph.

Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.
Ph.
Ne.

3

het komt eraan. Ach, vreselijk.
Daar heb je het; loop nu niet weg.
Aiaiai.
790
3
Vriend uit Kephallonia, ik wou dat deze pijn
dwars door jouw borst ging. Au, nee,
nee, nee. Jullie twee, generaals,
Agamemnon, Menelaos,4 had deze ziekte jullie niet kunnen treffen
in plaats van mij al die jaren lang?
Ach, ach.
O dood, dood, elke dag weer blijf ik je roepen,
maar je komt nooit.
Jongen, met je hart van goud, gebruik toch dat veelgeprezen vuur van Lemnos5
om mij te verbranden, edelmoedig als je bent.
Ik heb dat ooit ook voor Zeus’ zoon gedaan
en kreeg als dank dit wapen, dat jij nu beheert.
Wat zeg je, jongen?
Wat zeg je? Waarom zwijg je? Waar blijf je nu?
Ik vind het vreselijk wat voor ongeluk u treft, dat gaat mij aan het hart.
Wees maar niet benauwd, jongen. Die felle pijn
gaat altijd snel voorbij.
Maar ik smeek je wel: laat me niet alleen achter.
Wees gerust, wij blijven.
810
Blijf je?
Daar kunt u op rekenen.
Ik wil je niet door een eed verplichten, jongen.
Dat is niet nodig, want ik kan u hier toch niet in de steek laten.
Geef mij dan je hand daarop.
Bij deze: wij blijven hier.
Nu daarheen met mij, daarheen.
Waarheen bedoelt u?
Omhoog.
Wat slaat u nu weer voor wartaal uit? Wat kijkt u naar de hemel omhoog?
Laat me gaan, laat gaan.
Waarheen?
Laat me toch.
Dat ben ik niet van plan.
Ik ga nog dood, als je me aanraakt.
Dan laat ik u los, als u dat beter vindt.
O aarde, neem me tot je, want ik ben zo goed als dood;
deze pijn maakt dat ik niet meer op mijn benen kan blijven staan.
820
Zo te zien duurt het niet lang meer voor deze man in slaap
is; zijn hoofd zakt al naar achter;
zweet druipt van zijn hele lijf,

Philoktetes doelt op Odysseus, die van Ithaka (bij Kephallonia) kwam.
Odysseus, Agamemnon en Menelaos worden door Philoktetes verantwoordelijk gehouden voor zijn
achterlating op Lemnos.
5
Op Lemnos werd speciaal Hephaistos, de god van het vuur, vereerd.
4
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en donker komt het bloed uit een gescheurde ader in zijn voet.
Laat hem met rust, vrienden,
zodat hij in slaap kan vallen.
Sophokles, Philoktetes 730-826
Als Philoktetes weer is bijgekomen, probeert Odysseus, die ook is meegekomen, zich de boog
toe te eigenen. Neoptolemos houdt zich echter aan zijn belofte en geeft de boog terug aan
Philoktetes, die weigert om mee te gaan naar Troje en zich in dienst te stellen van de
verraderlijke Grieken. Op het moment dat Philoktetes samen met Neoptolemos naar huis wil
vertrekken, verschijnt de god Herakles, van wie Philoktetes zijn boog ooit heeft gekregen, om
hem op te dragen alsnog mee te helpen bij de inname van Troje. Philoktetes zal worden
genezen door Asklepios en Troje zal uiteindelijk vallen door de hulp van Philoktetes en
Neoptolemos.
Vragen
1. Philoktetes is in dit stuk een verbitterd man. Wijs twee passages aan waaruit dat blijkt.
2. Neoptolemos is onbedorven en integer. Wijs twee passages aan waaruit dat blijkt.
3. Ondanks zijn verbittering tegenover de Grieken heeft Philoktetes vertrouwen in
Neoptolemos.
a. Waaruit blijkt dit?
b. Hoe is dit verklaarbaar?
4. Som de verschijnselen op die zich voordoen bij de epileptische aanval die Philoktetes in
deze passage te verduren krijgt.
5. Vergelijk deze beschrijving met het stuk over epilepsie in het Corpus Hippocraticum
hoofdstuk 3B, De Heilige Ziekte): in dat stuk wordt beargumenteerd dat epilepsie niet ‘heilig’
is of een goddelijke oorsprong kent, maar lichamelijk valt te verklaren. Wordt in de
beschrijving van het optreden of de genezing van de epileptische aanval van Philoktetes
gewezen op de invloed van de goden of is het een puur lichamelijke/natuurlijke kwestie?
6. Vergelijk die verschijnselen met een moderne beschrijving van een epileptische aanval.
Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er?

Philoktetes op een aryballos uit de 4e
eeuw v.C.
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3B

De Heilige Ziekte

Philoktetes lijdt in het stuk van Sophokles aan epilepsie, wat in de Oudheid als ‘de heilige
ziekte’ gold. Doordat een epileptische aanval zo plotseling en zo heftig is, werd epilepsie
bovenal beschouwd als een ziekte die door de goden was gezonden. Door juist voor deze
ziekte natuurlijke oorzaken te zoeken, wilde Hippokrates bewijzen dat in wezen alle ziekten
door de natuur werden veroorzaakt en dus ook op natuurlijke, niet-religieuze manier
genezen konden worden (zie ook hoofdstuk 1A). Zijn De Heilige Ziekte was een revolutionair
boek, een bijbel van de nieuwe geneeskunde. In deze paragraaf kun je de inleiding op De
Heilige Ziekte in het Grieks lezen.

5
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[1] Περὶ µὲν τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης ὧδ’ ἔχει· οὐδέν τί μοι δοκέει τῶν ἄλλων
θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει ἣν καὶ τὰ λοιπὰ νουσήματα,
ὅθεν γίνεται. Φύσιν δὲ αὐτῇ καὶ πρόφασιν οἱ ἄνθρωποι ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι
ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέρῃσι νούσοισιν· καὶ κατὰ µὲν τὴν
ἀπορίην αὐτοῖσι τοῦ µὴ γινώσκειν τὸ θεῖον αὐτῇ διασώζεται, κατὰ δὲ τὴν εὐπορίην τοῦ
τρόπου τῆς ἰήσιος ᾧ ἰῶνται, ἀπόλλυται, ὅτι καθαρμοῖσί τε ἰῶνται καὶ ἐπαοιδῇσιν. Εἰ δὲ διὰ
τὸ θαυμάσιον θεῖον νομιεῖται, πολλὰ τὰ ἱερὰ νουσήματα ἔσται καὶ οὐχὶ ἓν, ὡς ἐγὼ
ἀποδείξω ἕτερα οὐδὲν ἧσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα, ἃ οὐδεὶς νομίζει ἱερὰ
εἶναι. Τοῦτο μὲν γὰρ οἱ πυρετοὶ οἱ ἀμφημερινοὶ καὶ οἱ τριταῖοι καὶ οἱ τεταρταῖοι οὐδὲν
ἧσσόν μοι δοκέουσιν ἱεροὶ εἶναι καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεσθαι ταύτης τῆς νούσου, ὧν οὐ
θαυμασίως γ’ ἔχουσιν· τοῦτο δὲ ὁρέω μαινομένους ἀνθρώπους καὶ παραφρονέοντας ἀπὸ
μηδεμιῆς προφάσιος ἐμφανέος, καὶ πολλά τε καὶ ἄκαιρα ποιέοντας, ἔν τε τῷ ὕπνῳ οἶδα
πολλοὺς οἰμώζοντας καὶ βοῶντας, τοὺς δὲ πνιγομένους, τοὺς δὲ καὶ ἀναΐσσοντάς τε καὶ
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νούσου
= νόσου
καλεομένης
‘die … genoemd wordt’
οὐδέν τί
in geen enkel opzicht
ἡ φύσις
aard
γίνεται
zie hfst. 6A, B3
ἡ πρόφασις
oorzaak
ἡ ἀπειρίη
onervarenheid
ἡ θαυμασιότης wonderlijk ziektebeeld
ἑτέρῃσι νούσοισι zie Ionisch C2 en C3
τὴν ἀπορίην τοῦ het onvermogen
µὴ γινώσκειν
om de ziekte te
begrijpen
ἡ εὐπορία
gemak
ὁ τρόπος τῆς
geneeswijze
ἰήσιος
ὁ καθαρμός
reiniging, reinigingsoffer
ἡ ἐπαοιδή
bezwering
τὸ νόσημα
de ziekte
τερατώδης
bovennatuurlijk,
wonderbaarlijk
τοῦτο μὲν
verbinden met τοῦτο δὲ
in regel 11
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ὁ πυρετός
ἀμφημερινός
τριταῖος
τεταρταῖος
ταύτης τῆς
νούσου
θαυμασίως ἐχω
+ gen.
ὁρέω

παραφρονέω
ἀπὸ + gen.
ἡ πρόφασις
ἄκαιρoς
οἶδα
οἰμώζω
πνίγομαι

koorts
tweedaags
driedaags
vierdaags
gen. comparationis
bij οὑδὲν ἧσσόν
verbaasd zijn over
= ὁράω (hier gevolgd door
acp met de ptc.
μαινομένους,
παραφρονέοντας
en ποιέοντας
krankzinning zijn
door
oorzaak
onberekenbaar, absurd
+ acp (die duurt tot r. 15)
jammeren
ademnood hebben
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φεύγοντας ἔξω καὶ παραφρονέοντας μέχρις ἂν ἐπέγρωνται, ἔπειτα δὲ ὑγιέας ἐόντας καὶ
φρονέοντας ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐόντας τ’ αὐτέους ὠχρούς τε καὶ ἀσθενέας, καὶ ταῦτα
οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις, ἄλλα τε πολλά ἐστι καὶ παντοδαπὰ ὧν περὶ ἑκάστου λέγειν
πουλὺς ἂν εἴη λόγος.
[2] Ἐμοὶ δὲ δοκέουσιν οἱ πρῶτοι τοῦτο τὸ νόσημα ἀφιερώσαντες τοιοῦτοι εἶναι ἄνθρωποι
οἷοι καὶ νῦν εἰσι μάγοι τε καὶ καθάρται καὶ ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες, ὁκόσοι δὴ προσποιέονται
σφόδρα θεοσεβέες εἶναι καὶ πλέον τι εἰδέναι. Οὗτοι τοίνυν παραμπεχόμενοι καὶ
προβαλλόμενοι τὸ θεῖον τῆς ἀμηχανίης τοῦ µὴ ἴσχειν ὅ τι προσενέγκαντες ὠφελήσουσιν,
ὡς μὴ κατάδηλοι ἔωσιν οὐδὲν ἐπιστάμενοι, ἱερὸν ἐνόμισαν τοῦτο τὸ πάθος εἶναι, καὶ
λόγους ἐπιλέξαντες ἐπιτηδείους τὴν ἴησιν κατεστήσαντο ἐς τὸ ἀσφαλὲς σφίσιν αὐτοῖσι,
καθαρμοὺς προσφέροντες καὶ ἐπαοιδὰς, λουτρῶν τε ἀπέχεσθαι κελεύοντες καὶ ἐδεσμάτων
πολλῶν καὶ ἀνεπιτηδείων ἀνθρώποισι νοσέουσιν ἐσθίειν.
Van alles uit de zee moet men vooral oppassen voor de mul, de brasem en de paling. Want
dit zijn de vissoorten waar men voor op de hoede moet zijn. Wat betreft vlees: vooral
geitenvlees, hertenvlees, zeug en hond. Want deze soorten vlees hebben het meest de
neiging de ingewanden overstuur te maken. En bij de kruiden vooral munt, knoflook en uien.
Want dat wat scherp is, is niet goed voor een zwak iemand.

14

15
16

17
18
18-19

19

20

21

μέχρις ἂν + coni. totdat
21
ἐπεγείρομαι,
wakker worden
aor. ἐπηγρόμην
ὠχρός
bleek
ἅπαξ
eenmaal
παντοδαπὰ
vul aan: νοσήματα
ὧν
betrekkelijk vnw; vertaal- 22
advies: begin in het
Ndl. een hoofdzin
23
(‘over ieder daarvan...’)
πουλὺς
= πολὺς
ἀφιερόω
wijden > aan de goden
toeschrijven
τοιοῦτοι
hetzelfde slag mensen
ἄνθρωποι
dat nu
24
οἷοι καὶ νῦν
ὁ καθαρτής
hij die reinigt, hij die door
offers verzoent,
purificator
ὁ ἀγύρτης
kwakzalver
ὁκόσοι
= ὁποσοι = zo vele als
(zie Ionisch A4)
προσποιέομαι voorwenden, doen alsof
θεοσεβής
vroom, godvrezend
παραμπέχομαι als voorwendsel
+ gen.
gebruiken voor
προβάλλομαι
als scherm
+ gen.
gebruiken voor
25

ἡ ἀμηχανία
onvermogen
τὸ µὴ ἴσχειν
het niet weten
ὅ τι προσενέγ- hoe zij hulp kunnen
καντες ὠφελή- bieden
σουσι
ὡς μὴ + coni.
om te voorkomen dat
κατάδηλός εἰμι ik ben duidelijk > het is
duidelijk dat ik
ἐπιλέγω
toevoegen
ἐπιτήδειος
passend, geschikt
ἡ ἴησις
genezing, remedie
καθίσταμαι
vaststellen, instellen
τὸ ἀσφαλές
veiligheid
αὐτοῖσι
zie Ionisch C3
ὁ καθαρμός
reiniging, reinigingsoffer
ἡ ἐπαοιδή
bezwering
ἀπέχομαι + gen. zich verre houden van,
afzien van
κελεύοντες
Hiervan hangen de
volgende inf. af:
ἀπέχεσθαι (r. 23),
µὴ ἔχειν (r. 30),
μηδὲ κατακέεσθαι
(r. 30), μηδὲ φορέειν
(r. 31), μηδὲ ἔχειν
(r. 31)
τὸ ἔδεσμα
eten, voeding
ἀνεπιτήδειος
ongeschikt, onbruikbaar
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35

40

45

Ἱμάτιον δὲ μέλαν μὴ ἔχειν (θανατῶδες γὰρ τὸ μέλαν), μηδὲ ἐν αἰγείῳ κατακέεσθαι δέρματι
μηδὲ φορέειν, μηδὲ πόδα ἐπὶ ποδὶ ἔχειν, μηδὲ χεῖρα ἐπὶ χειρὶ (ταῦτα γὰρ πάντα κωλύματα
εἶναι). Ταῦτα δὲ πάντα τοῦ θείου εἵνεκεν προστιθέασιν, ὡς πλέον τι εἰδότες καὶ ἄλλας
προφάσιας λέγοντες, ὅκως, εἰ µὲν ὑγιὴς γένοιτο, αὐτῶν ἡ δόξα εἴη καὶ ἡ δεξιότης, εἰ δὲ
ἀποθάνοι, ἐν ἀσφαλεῖ καθισταῖντο αὐτῶν αἱ ἀπολογίαι καὶ ἔχοιεν πρόφασιν ὡς οὐκ αἴτιοί
εἰσιν αὐτοὶ, ἀλλ’ οἱ θεοί· οὔτε γὰρ φαγέειν οὔτε πιέειν ἔδοσαν φάρμακον οὐδὲν, οὔτε
λουτροῖσι καθήψησαν, ὥστε δοκέειν αἴτιον εἶναι. Ἐγὼ δὲ δοκέω Λιβύων τῶν τὴν μεσόγειον
οἰκεόντων οὐδένα ὑγιαίνειν, ὅτι ἐν αἰγείοισι δέρμασι κατακέονται καὶ κρέασιν αἰγείοισι
χρῶνται, ἐπεὶ οὐκ ἔχουσιν οὔτε στρῶμα οὔτε ἱμάτιον οὔτε ὑπόδημα ὅ τι μὴ αἴγειόν ἐστιν·
οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἄλλο προβάτιον οὐδὲν ἢ αἶγες καὶ βόες. Εἰ δὲ ταῦτα προσφερόμενα
καὶ ἐσθιόμενα τὴν νοῦσον τίκτει τε καὶ αὔξει καὶ µὴ ἐσθιόμενα ἰῆται, οὐκ ἐστὶν ἄρα ὁ θεὸς
αἴτιος οὐδενὸς, οὐδὲ οἱ καθαρμοὶ ὠφελέουσιν, ἀλλὰ τὰ ἐδέσματα τὰ ἰώμενά ἐστι καὶ τὰ
βλάπτοντα, τοῦ δὲ θείου ἀφανίζεται ἡ δύναμις.
[3] Οὕτως οὖν ἔμοιγε δοκέουσιν οἵτινες τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐγχειρέουσιν ἰῆσθαι ταῦτα τὰ
νοσήματα, οὔτε ἱερὰ νομίζειν εἶναι οὔτε θεῖα· ὅκου γὰρ ὑπὸ καθαρμῶν τοιούτων
μετάστατα γίνεται καὶ ὑπὸ θεραπείης τοιῆσδε, τί κωλύει καὶ ὑφ’ ἑτέρων τεχνημάτων
ὁμοίων τούτοισιν ἐπιγίνεσθαι τοῖσιν ἀνθρώποισι καὶ προσπίπτειν; Ὥστε μηκέτι τὸ θεῖον

31

µὴ ἔχειν

32
33

θανατώδης
αἴγειος
κατακέεσθαι
τὸ κώλυμα
εἶναι

33

προστίθημι
ὡς + ptc.
προφάσιας

34
35

37

38
39

ὅκως
ἡ δεξιότης
ἐν ἀσφαλεῖ
ἐσθίω, aor.
ἔφαγον
πίνω, aor. ἔπιον
τὸ λουτρόν
καθεψέω
ὁ Λίβυς, Λίβυος
ἡ μεσόγειος
ὑγιαίνω
χράομαι + dat.
τὸ στρῶμα

De volgende infinitivi zijn
nog afhankelijk van
40
κελεύοντες (r. 23).
Begin de vertaling van 41
deze zin daarom met ‘Zij
schrijven’voor...
de kleur van de dood
geiten-, van geiten
= κατάκεισθαι
preventieve maatregel
de inf. geeft aan dat dit is
wat de zij beweren
voorschrijven
alsof
42
acc. mv. van πρόφασις
(= argument)
= ὅπως
43
bekwaamheid, krediet 44
stevig, onwankelbaar
eten
45
drinken
bad
verhitten
inwoner van Libië,
Noord-Afrika
binnenland
gezond zijn
gebruiken
deken

46

47

47-48

τὸ ὑπόδημα
τὸ προβάτιον
προσφέρω
τίκτω

sandaal, schoeisel
schaap, vee
toepassen, gebruiken
baren, voortbrengen,
veroorzaken
αὔξω
doen groeien,
vermeerderen
µὴ ἐσθιόμενα ‘als ze niet worden
gegeten’ (µή i.p.v. οὐ
geeft het ptc.
conditionele
betekenis)
ἰῆται
= ἰᾶται
τὸ ἔδεσμα
eten, voeding
τὰ ἰώμενα καὶ τὰ predicaatsnomen
βλάπτοντα
ἀφανίζομαι
verdwijnen
ἐγχειρέω
in de hand nemen >
proberen
ὅκου
= ὅπου = in het geval dat
(zie Ionisch A4)
ὁ καθαρμός
reiniging, reinigingsoffer
μετάστατος
ongedaan gemaakt,
verholpen
γίνεται
= γίγνεται (zie Ionisch B3)
τὸ τέχνημα
kunstgreep
ἐπιγίνεσθαι
= ἐπιγίγνεσθαι + dat.
= overkomen aan
προσπίπτω
ten deel vallen
ὥστε …. εἶναι
‘dus is …’
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50

55

αἴτιον εἶναι, ἀλλά τι ἀνθρώπινον. Ὅστις γὰρ οἷός τε περὶ καθαίρων ἐστὶ καὶ μαγεύων
ἀπάγειν τοιοῦτον πάθος, οὗτος κἂν ἐπάγοι ἕτερα τεχνησάμενος, καὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸ
θεῖον ἀπόλλυται. Τοιαῦτα λέγοντες καὶ μηχανεύμενοι προσποιέονται πλέον τι εἰδέναι, καὶ
ἀνθρώπους ἐξαπατέουσι προστιθέμενοι τούτοισιν ἁγνείας τε καὶ καθαρότητας, ὅ τε
πουλὺς αὐτοῖσι τοῦ λόγου ἐς τὸ θεῖον ἀφήκει καὶ τὸ δαιμόνιον. Καίτοι ἔμοιγε οὐ περὶ
εὐσεβείης δοκέουσι τοὺς λόγους ποιέεσθαι, ὡς οἴονται, ἀλλὰ περὶ δυσσεβείης μᾶλλον, καὶ
ὡς οἱ θεοὶ οὐκ εἰσὶ, τό τε εὐσεβὲς καὶ θεῖον αὐτῶν ἀσεβὲς καὶ ἀνόσιόν ἐστιν, ὡς ἐγὼ
διδάξω.

48
49

50

περὶ (bijwoord) bij uitstek
μαγεύω
toveren, bezweren
ἐπάγω
naderbij brengen >
veroorzaken
τεχνησάμενος ‘door andere middelen
ἕτερα
te gebruiken’
ἐν τούτῳ τῷ
volgens deze visie
λόγῳ
μηχανεύμενοι = μηχανώμενοι
προσποιέομαι voorwenden, doen alsof

51

51-52

53
54

ἐξαπατέω
= ἐξαπατάω
ἡ ἅγνεια
reinigingsoffer
ἡ καθαρότης
reinheid, zuivering
ὅ τε πουλὺς
‘het grootste deel van hun
αὐτοῖσι τοῦ
woorden gaat over’
λόγου ἀφήκει
ἐς + acc.
ἡ εὐσέβεια
eerbied, vroomheid
ἡ δυσσέβεια
goddeloosheid
ἀνόσιος
goddeloos, onheilig

Vragen
1. ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει ἣν καὶ τὰ λοιπὰ νουσήματα, ὅθεν γίνεται (r. 2).
a. Leg uit waarom mensen de ziekte volgens Hippokrates dan toch goddelijk noemen.
b. In §2 gaat Hippokrates in op de mensen die het goddelijke aspect van de ziekte
benadrukken en bij de gewone mensen in stand houden. Leg dit uit.
c. Toon aan dat er bij de handelwijze/denkwijze van de gewone mensen (vraag 1a) en van de
bij vraag 1b bedoelde mensen toch sprake is van een gemeenschappelijke oorzaak. Citeer bij
beide groepen mensen één belangrijk Grieks kernwoord dat die oorzaak samenvat.
2. Deze vraag gaat over paragraaf 1.
a. Met welke 2 voorbeelden verklaart Hippokrates zijn standpunt?
b. Leg uit op welke wijze Hippokrates de twee voorbeelden gebruikt als ondersteuning van
zijn standpunt.
3. In paragraaf 2 geeft Hippokrates concrete voorbeelden van leef- en eetregels zoals die
door mensen worden voorgeschreven.
a. Geef 2 concrete voorbeelden van zulke regels. Citeer de Griekse tekstelementen.
b. Een van de bij 3a genoemde regels wordt door Hippokrates ontkracht in het vervolg van
de paragraaf. Toon dit aan.
4. Aan het slot van paragraaf 3 noemt Hippokrates de mensen die de ziekte als heilig
verklaren zelfs mensen die tegen de goden handelen. Geef, op grond van wat je in de eerste
twee paragrafen hebt gelezen een, volgens Hippokrates, logische toelichting op dit
standpunt.

59

3C

Conclusie van De Heilige Ziekte

Met zijn geschrift over de ‘heilige’ ziekte heeft de schrijver duidelijk willen maken dat
epilepsie net zo min of net zo zeer bovennatuurlijk of goddelijk is als andere ziekten. Volgens
de schrijver heeft epilepsie namelijk een aanwijsbare, natuurlijke oorzaak, net als andere
ziekten.
De bron van de ziekte is, volgens de schrijver, gevestigd in de hersenen. De hersenen staan
door middel van de bloedbanen in verbinding met de rest van het lichaam. Als de hersenen te
veel slijm (flegma) bevatten (door een – om wat voor reden dan ook – onvolledige reiniging
daarvan tijdens en na de geboorte), kan het voorkomen dat dat slijm via die bloedbanen
uitzakt naar andere delen van het lichaam.
De aard van de verschijnselen is afhankelijk van de
plek waar het slijm terecht komt: als het bij het hart
terechtkomt, treden er benauwdheid, hijgen en
hartkloppingen op; komt het slijm bij de
spijsverteringsorganen, ontstaat diarree.
Het uitzakken van dat slijm vanuit de hersenen en
dus de ernst en het optreden van symptomen zijn
afhankelijk van de temperatuur van het slijm en het
bloed. Die temperatuur wordt weer bepaald door
schommelingen in de buitentemperatuur én de leeftijd.
Epileptische aanvallen komen daarom ook vooral voor
in de winter, wanneer men vaker temperatuurschommelingen
ondergaat
(bijvoorbeeld
door
plotseling vanuit de kou buiten in een verwarmde
binnenruimte te komen of andersom). En dat gebeurt
met name bij ouderen, van wie het bloed dun en Epilepsie: oorzaak is een teveel aan slijm of
waterig is, waardoor het (koude) slijm makkelijker in phlegma! (Bron: www.bbc.co.uk)
de bloedbanen de overhand kan krijgen. Overigens kunnen de hersenen ook geschaad
worden door een teveel aan gal, dat weer andere symptomen oplevert dan een teveel aan
slijm.
In de slotparagrafen van De Heilige Ziekte benadrukt de schrijver nogmaals dat de
hersenen het krachtigste orgaan van het menselijk lichaam zijn, als bron van bewustzijn,
begrip, verstand en inzicht. Ten slotte rondt hij af met de conclusie dat de ‘heilige’ ziekte niet
heiliger is dan andere ziekten en de behandeling dus niet moet bestaan uit rituele reinigingen
of toverspreuken.
[16] ‘Daarom ben ik van mening dat de hersenen het krachtigste orgaan van de mens zijn:
want zij maken, wanneer zij gezond zijn, voor ons de dingen die afkomstig zijn vanuit de
lucht begrijpelijk. De lucht geeft aan de hersenen het bewustzijn. De ogen en de oren en de
tong en de handen en de voeten voeren uit wat de hersenen bedenken; want het hele
lichaam bezit wel een vorm van bewustzijn, afhankelijk van hoeveel lucht het krijgt. Maar als
het gaat om inzicht, zijn het de hersenen die dit doorgeven: want telkens als de mens lucht
inzuigt, komt het eerst aan in de hersenen, en zo wordt de lucht verspreid over de rest van
het lichaam, nadat het de grootste kracht en alles wat te maken heeft met verstand en het
rationeel vermogen, achter heeft gelaten in de hersenen. Want als de lucht eerst het
lichaam zou bereiken en later pas de hersenen, zou het het inzicht hebben achtergelaten in
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het vlees en de aders en zou het warm en niet zuiver, maar gemengd met het vocht
afkomstig van het vlees en het bloed naar de hersenen gaan waardoor de hersenen niet
meer nauwkeurig functioneren.
[17] Daarom zeg ik dat de hersenen het begrijpen mogelijk maken. Het middenrif heeft
onterecht die naam verworven door toeval en gewoonte, maar in werkelijkheid is dat niet zo
en kan het van nature ook niet zo zijn. Ik weet in ieder geval niet welk vermogen het
middenrif zou hebben dat het kan denken en plannen maken, behalve dan dat het, wanneer
de mens onverwachts zich buitengewoon verheugt of pijn heeft, opspringt en een klopping
veroorzaakt. Dat doet het door de gevoeligheid en omdat het van alles in het lichaam het
meest uitgespannen is en het geen holte heeft, waarin het, waardoor het ook getroffen
wordt, goed of slecht, kan opvangen. Door zijn natuurlijke zwakte wordt het door beiden
verstoord. Bovendien is het niet zo dat waarneming eerder in het middenrif plaatsvindt dan
in andere delen van het lichaam. Het middenrif heeft zonder grond die naam en die
reputatie, zoals die gebieden bij het hart, die oren6 worden genoemd, niets bijdragen aan
het gehoor.
Sommigen zeggen wel dat wij denken
met ons hart en dat het het hart is dat
pijn en bezorgdheid voelt. Dat is niet het
geval: net als het middenrif wordt het
opgerekt vooral door de volgende
oorzaken: uit het hele lichaam komen
aders daarheen samen en, nadat het hart
deze heeft ingesloten, kan het voelen of
er een of andere last of druk is voor de
mens; het is immers onvermijdelijk dat
het lichaam, als het gepijnigd wordt,
huivert en samentrekt, en dat het,
wanneer het buitengewoon vrolijk is,
hetzelfde ervaart. En daarom ervaren het
hart en het middenrif die sensaties het
sterkst. Maar geen van beide kan denken.
Hippokrates ageert hier tegen een opvatting die al zo oud is
Van dat alles zijn de hersenen de oorzaak.
als Homeros, die inderdaad het denken in het hart laat
Zoals de hersenen dus ook van alles wat
plaatsvinden. Odysseus is een goed voorbeeld daarvan: hier
in het lichaam is als eerste het bewustzijn
nadert de vermoeide (en naakte) held de Phaiaakse prinses
afkomstig van lucht merken, zo ook
Nausikaä, nadat hij eerst ‘in zijn hart’ heeft overlegd of dat
merken de hersenen het als eerste,
wel zo verstandig is.
wanneer er door de seizoenen een
tamelijk sterke verandering optreedt in de lucht en de lucht volledig omslaat.
Daarom ook zeg ik dat de ziekten, die de hersenen treffen, het hefstigst, zwaarst,
dodelijkst en voor degenen zonder ervaring het moeilijkst te diagnosticeren zijn.
[18] Deze zogenaamde ‘heilige ziekte’ wordt veroorzaakt door diezelfde oorzaken als de
overige ziekten, namelijk door de dingen die komen en gaan, door de kou, de zon, de winden
die steeds veranderen en zich nooit kalm houden. Deze zaken zijn goddelijk, zodat er aan
deze ziekte niets specifieks is om hem als goddelijker dan de overige ziekten te beschouwen:
alle ziekten zijn evenzeer goddelijk én menselijk. Elke ziekte heeft op zichzelf een eigen aard
6

‘Hartoren’ of aurikels (auriculae cordis) zijn twee oorvormige aanhangsels in de boezems van het hart.
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en ernst en geen enkele ziekte is ondoorgrondelijk of onbehandelbaar. De meeste ziekten
zijn te behandelen door precies dat waardoor ze zijn veroorzaakt. Want dat wat het ene
voedt, vernietigt het andere. Dat moet de arts dus beseffen, opdat hij in elk geval het juiste
moment herkent en het ene voedt en versterkt en van het andere de voedingsbron
ontneemt en het zo weg laat kwijnen. Zowel bij deze ziekte als bij alle andere moet hij de
ziekten niet verergeren, maar zich inspannen om de ziekte af te matten door dat wat voor
precies die ziekte het meest vijandig is toe te dienen en niet dat waar de ziekte van houdt en
wat hem bekend is;
Want door het bekende neemt de ziekte toe en verergert hij, maar door het vijandelijke
kwijnt hij weg en verzwakt hij. Alwie in de mensen een zodanige verandering weet te maken
en in staat is om de mens door levenswijze nat en droog te maken en warm en koud, die zou
ook deze ziekte kunnen genezen – als hij tenminste het juiste moment herkent voor dat wat
baat – zonder reinigingsoffers en tovermiddelen en al dergelijke praktijken.’

Vragen en opdrachten
1. Functie van de hersenen (§16).
a. Wat is de taak van de hersenen volgens de schrijver?
b. Wat is volgens de schrijver noodzakelijk voor het goed functioneren van de hersenen?
2. Elders in het betoog over de ‘heilige’ ziekte heeft de schrijver blijk gegeven van grondige
kennis van de hersenen. Hij weet bijvoorbeeld dat de hersenen bestaan uit twee helften
gescheiden door een membraan. Als het gaat om de opname van de lucht/ de ademhaling is
hij blijkbaar minder goed op de hoogte.
a. Vergelijk wat je weet over de manier waarop lucht/adem wordt opgenomen in het
lichaam met dat wat de schrijver hier beweert en maak duidelijk wat de verschillen zijn.
b. Maak duidelijk dat de schrijver – gezien zijn visie op oorzaak en behandeling van epilepsie
(§ 18) – deze voorstelling van de ademhaling nodig heeft.
3. Hoe verklaart de schrijver het dat velen onterecht denken dat het middenrif de zetel van
ons denkvermogen is (§17)?
4. Aan welke hersenziekte moeten we natuurlijk specifiek denken in de laatste zin van §17?
5. Toon aan dat er aan het begin van §18 met de zin ‘Deze zaken zijn goddelijk, zodat er aan
deze ziekte niets specifieks is om hem als goddelijker dan de overige ziekten te beschouwen:
alle ziekten zijn evenzeer goddelijk én menselijk’ sprake is van ringcompositie.
6. De schrijver beweert dat epilepsie een natuurlijke oorzaak heeft en op een natuurlijke/
menselijke manier te behandelen valt. Op welke manier moet de arts deze ziekte
behandelen?
7. Op welke manier wordt epilepsie tegenwoordig verklaard en behandeld? Noteer
overeenkomsten en verschillen met de visie van de schrijver van het stuk ‘De heilige ziekte’.
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Deel 4
Komt een Griek
bij de dokter
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4A

Geneeskunde in de praktijk

Op zoek naar een arts
Je hebt last van een vervelende hoest. Je blijft maar hoesten, want het zit vast in je keel, en
je ademt moeilijk. Bovendien heb je last van hevige steken in je zij. Tijd voor de dokter, dus!
Tegenwoordig ga je in Nederland in zo’n geval naar de huisarts. De huisarts verwijst je dan
indien nodig door naar een specialist in het ziekenhuis. Maar naar wie ging je toe in de
oudheid?
Er was in de oudheid sprake van een hevige concurrentiestrijd om de patiënt. In
tegenstelling tot nu, was arts namelijk geen beschermd beroep: iedereen kon zich arts
noemen. In sommige steden waren er een soort stadsdokters, die een inkomen van de stad
kregen en voor iedereen toegankelijk waren. Naast die dokters waren er dan nog vele
andere artsen, die zelfstandig werkten of in een soort verenigingsverband. Een stadje van
nog geen 7000 inwoners kon op die manier minstens 17 artsen tellen. Er waren dus veel
artsen die streden om de gunsten van de patiënt, en onder hen waren veel kwakzalvers. Er
waren wel scholen waar je het beroep kon leren, maar er was geen vastgelegde opleiding. Zo
kon het gebeuren dat 18-jarige jongens zelfstandig als arts werkten. Hoe kies je als patiënt
een betrouwbare arts in zo’n onoverzichtelijke markt?
De hippocratische arts
In de 5e eeuw v.C. begonnen sommige artsen zich te
onderscheiden van anderen. Zij waren de hippocatische
artsen. Zij benaderden ziekte op een wetenschappelijke
manier (zie hoofdstuk 2B, Geneeskunde en de Gouden
Eeuw). Voor hen was de geneeskunst een vak, een τέχνη,
dat je kon leren. Om anderen dat vak gedegen te
onderwijzen, had Hippokrates op Kos een artsenschool
opgericht. Het hippocratische gezelschap was daarmee een
besloten gezelschap. Dat betekent overigens niet dat de
hippocraten het onderling altijd eens waren: de
hippocratische geschriften spreken elkaar met regelmaat
volledig tegen en vaak nemen artsen in hun schrijfsels
stevig stelling tegen heersende meningen.
Het bekendste kenmerk van hippocratische artsen is de Asklepios (midden) bezoekt Hippokrates
eed die zij aflegden (zie ook het hoofdstuk 4B). Deze eed (links) in het Asklepieion op Kos.
diende om de hippocratische artsen te onderscheiden van
andere genezers. Zo strekte de eed tot aanbeveling: de arts liet ermee zien dat hij capabel
en betrouwbaar was. Hij zweert in de eed bijvoorbeeld dat hij zijn vakmanschap niet zal
gebruiken om mensen bewust schade toe te brengen en dat hij geen gif zal verstrekken,
waarmee hij aangeeft dat hij niet zal helpen bij het plegen van een gifmoord (al wordt dit
stuk ook wel eens gelezen als de belofte niet te helpen bij euthanasie):
Ik zal behandeling aanwenden voor hulp voor zieken, naar mijn vermogen en mijn
beste oordeel, maar ik zal mij verre houden van het toebrengen van schade en
onrecht. Ik zal, als iemand het me vraagt, absoluut nooit een gif ter beschikking
stellen noch een dodelijk middel, noch zal ik advies geven in die richting.
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De eed was in de concurrende markt van de geneeskunst dan ook een middel om klanten te
trekken. Want, zoals de schrijver van het werk Oude geneeskunde noteert:
Zoals ook bij alle andere vakgebieden de vaklieden onderling veel van elkaar
verschillen in handigheid en in kennis, zo is dat ook zo bij de geneeskunst.
De auteur van het hippocratische geschrift Het vak geeft hoog op van wat het vak van de
geneeskunst ook in lastige gevallen kan bereiken, mits beoefend door iemand die zijn vak
verstaat:
Let wel, ziektes die duidelijk te ontwaren zijn worden niet gevonden door mensen die
dat simpelweg willen, maar door degenen onder hen die daartoe in staat zijn; mensen
die daartoe in staat zijn, zijn mensen van wie de opleiding goed is en die talent
hebben. Op die manier zal het vak zich dus goed raad weten met de zichtbare ziektes;
maar het vak hoeft absoluut niet onmachtig te zijn ten opzichte van de minder
zichtbare. (De auteur vertelt wat voor onzichtbare ziektes het betreft en wat je
ertegen kunt beginnen en legt uit dat je op veilige wijze symptomen kunt
“opwekken”.) Wanneer de natuur haar geheimen heeft prijsgegeven, maakt ze aan de
mensen die het vak kennen duidelijk wat er gedaan moet worden.
En een hippocratisch arts is, natuurlijk, iemand die het vak kent.
De hippocratische artsen hadden ook een streepje voor op hun concurrentie, doordat ze
over veel meer informatie beschikten. Ze hebben namelijk ontzettend veel ziektebeelden en
-verlopen vastgelegd. Met deze schriftelijke verslaglegging kon
een arts leerlingen en collega’s informatie geven. Op deze
manier hielpen de hippocratische artsen elkaar in hun
geneeskundige praktijk. Dat was in het bijzonder handig omdat
artsen veel rondreisden op zoek naar klanten. Zo konden ze
tijdens hun reizen aan nuttige informatie van collega’s komen,
bijvoorbeeld over leefgewoontes en veel voorkomende ziektes
in een bepaald gebied. Een hippocratische arts beschikte
zodoende over een schat van informatie. Deze schrijfsels zijn in
de loop van de eeuwen bij elkaar gebracht en vormen nu het
Corpus Hippocraticum: een grote verzameling teksten van
hippocratische artsen. Het goed gebruik maken van deze Schrijven op een wastablet,
notities werd gezien als een belangrijke vaardigheid voor een ongeveer 500 v.C.
arts:
Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van het vak om in staat te zijn om ook
op goede manier te bestuderen wat geschreven is. Want ik denk dat degene die daar
kennis van heeft genomen en het gebruikt zich niet erg kan vergissen in zijn vak.
In zo’n competitieve markt voldoen een eed en goede notities niet om klanten te trekken.
De arts moest een goede indruk zien te maken op zijn potentiële patiënten. De
hippocratische artsen gaven elkaar in hun teksten ook adviezen over hoe zich te gedragen
om het vertrouwen van mensen te winnen, bijvoorbeeld in De arts:
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Het hoort bij een arts dat hij er wat betreft uiterlijk gezond van kleur uitziet en zo dik
als hij zou moeten zijn op basis van zijn aanleg. De massa acht namelijk degenen die
er op deze manier lichamelijk niet goed aan toe zijn, niet in staat op een goede manier
voor het lichaam van anderen te zorgen.
De artsen moesten goed kunnen spreken, zowel inhoudelijk als wat betreft spreekstijl. Ze
moesten zorgen voor een goede behandelkamer met genoeg voorraden. Ze moesten er
netjes uitzien, niet te extravagante kleding dragen en zich passend gedragen: vriendelijk en
opgewekt. Het was niet verstandig om de betalingstarieven aan het ziektebed te bespreken.
De artsen moesten bereid zijn te helpen, maar niet zomaar elke radicale behandeling willen
toepassen.
Maar de belangrijkste manier om vertrouwen te scheppen was natuurlijk uiteindelijk:
goed werk leveren. Hoe werkte de hippocratische arts dan?
Het consult
Je hebt, met je hoestklachten en de pijn in je zij (weet je nog?), voor een hippocratische arts
gekozen. Er is er één die een tijdje in jouw dorpje verblijft en hij heeft een goede reputatie.
Hij komt bij je op huisbezoek. De arts gaat vervolgens op een manier te werk die we zullen
herkennen van onze huisarts – behalve dat de
hippocratische arts meer tijd heeft. Bij de
huisarts heet de eerste stap de anamnese, van
het Griekse ἀνάμνησις: herinnering. In de
antieke geneeskunde wordt dat woord nog
niet gebruikt voor het gesprek dat de arts met
de patiënt voert. Maar ook de hippocratische
arts voert dat gesprek. Je krijgt als patiënt zelfs
heel veel individuele aandacht. Wat gebeurt er
zoal?
De arts stelde natuurlijk vragen aan de
patiënt en/of zijn omgeving, over het verloop Een arts (links) onderzoekt een patiënt. Asklepios
van de ziekte, maar ook bijvoorbeeld over de kijkt toe (rechts).
leefgewoontes van de patiënt. De arts onderzocht ook altijd het lichaam van de patiënt,
waarbij alles van het lichaam in beschouwing moest worden genomen. Dit blijkt uit
meerdere opmerkingen in de ziektebeschrijvingen van de Epidemieën, maar onderstaande
maakt wel heel goed duidelijk hoeveel factoren de arts in zijn onderzoek moet meenemen:
Dit was de situatie met betrekking tot de ziektes, op basis waarvan ik mijn analyse
maakte, waarbij ik informatie haalde uit de algemene natuur van alle mensen en de
specifieke natuur van het individu, uit de ziekte, uit de patiënt, uit de dingen die hij tot
zich nam, uit degene die die dingen voorschreef – op basis van deze dingen wordt de
situatie namelijk gunstiger of lastiger –, uit de plaatselijke toestand, als geheel én op
de onderdelen van de weersomstandigheden en iedere specifieke streek, uit de
gebruiken van het individu, uit zijn leefwijze, uit zijn bezigheden, uit zijn leeftijd; ik
verkreeg informatie door woorden, door manieren van doen, door zwijgen, door
gedachtes, door slaap, door gebrek aan slaap, door dromen, door het soort dromen
en het moment ervan, door tics, gekrab, tranen; uit verergeringen, door
uitscheidingen, urine, speeksel, braaksel, de opeenvolgingen van de aandoeningen, de
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tussentijd tot een fatale oprisping en een crisis; zweet, verstijving, afkoeling, hoest,
niezen, hikken, ademhaling, braken, winden (stille en harde), bloedingen, aambeien.
Op basis van deze dingen moet ook bekeken worden wat eruit voortkomt.
Hierbij moet de arts zijn zintuigen goed gebruiken:
De taak is om het lichaam in beschouwing te nemen. Het zicht, het gehoor, de neus,
de tast, de tong en het verstand brengen begrip.
Uit het volgende fragment blijkt dat je dat gebruiken van de zintuigen heel breed moet zien,
tot proeven aan toe:
Met de ogen, met de oren, met de neus, met de hand worden crises gekend en de
andere dingen waardoor wij kennis verkrijgen. De zieke verschaft kennis, ofwel door
te zien, ofwel door aan te raken, of door te ruiken, of door te proeven, of door op
andere manieren kennis te krijgen. Informatiebronnen zijn haren, huidskleur, huid,
aderen, pezen, spieren, vlees, botten, merg, hersenen, de dingen uit het bloed,
ingewanden, buik, gal, de andere sappen, gewrichten.

De kleur en de consistentie van de
urine geven de arts waardevolle
informatie. De arts (in het rood
gekleed) voert een “urinoscopie” uit:
het onderzoeken van de urine door te
kijken, ruiken en proeven. Deze
afbeelding komt uit een praktisch
medisch handboek uit 1506. Zie over
urine ook de vertaalde passage uit
het Prognostikon (hoofdstuk 4C).

De arts in de oudheid had niet de beschikking over allerlei apparatuur. Hij had bijvoorbeeld
geen stethoscoop. In plaats daarvan legde hij dus zijn oor tegen de borst of rug van de
patiënt aan, om zo het geluid van diens ademhaling of hart beter te kunnen horen. Dan kon
hij van alles horen. Jouw hippocratische arts hoort zo bijvoorbeeld dat het bij jou klinkt als
“kokende azijn” – je reutelt dus behoorlijk bij het ademhalen.
Je arts weet nu dat je een pijnlijke, vastzittende hoest hebt. Hij heeft je bekeken, en heeft
gezien dat je een wat bleke kleur hebt. Hij heeft je ademhaling beluisterd, en hoorde een
flink gepruttel. Hij heeft je adem geroken, en die rook een beetje ijzerachtig. Hij heeft in je zij
gevoeld en geknepen, en dat voelde normaal, niet verhard.
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De prognose
De arts heeft het onderzoek afgenomen. Tegenwoordig zijn we vooral bezig met de diagnose
en de behandeling: welke ziekte heb ik precies en wat is de behandeling die daarbij hoort?
Maar dat is niet de belangrijkste taak van de arts in de Oudheid. Jouw hippocratische arts
moet een zo accuraat mogelijke prognose stellen. Het woord prognose bestaat uit πρό: van
tevoren en γνῶσις: kennis. Prognose betekent dus letterlijk: kennis van tevoren. De prognose
van de hippocratische arts is niet alleen een voorspelling van het het zal gaan, maar
beschrijft ook je huidige toestand en je voorgeschiedenis. Volgens de auteur van Prognose
wekken goede prognoses bovendien vertrouwen:
Ik denk dat het heel goed is voor een arts om voorspellingen te doen: als hij namelijk
aan het ziektebed het heden, het verleden en de toekomst al van tevoren kent en
vertelt, en vertelt wat de patiënt heeft nagelaten te vertellen, zal men eerder
vertrouwen dat hij de ziektegevallen begrijpt, zodat de mensen het aandurven zichzelf
aan de arts toe te vertrouwen. Hij kan de behandeling het beste uitvoeren als hij van
tevoren op basis van de aanwezige symptomen weet wat er zal gebeuren.
Die prognose brengt de arts vervolgens over aan jou én aan je omgeving, bijvoorbeeld je
ouders.
Zoals hierboven beschreven, boden de vele notities van collega’s de hippocraten een
groot voordeel boven andere artsen. Dit werk van vakgenoten kon de arts ook goed helpen
bij het stellen van een prognose. Zo zijn er in de Aforismen (korte, kernachtige uitspraken)
allerlei behulpzame vuistregels vastgelegd door artsen:
Mensen met een spraakgebrek hebben een zeer grote kans op langdurige diarree.
Als hoest bovenop waterzucht komt, is dat slecht; als het eraan voorafgaat is het
goed.
Wanneer er spontaan bloed meekomt met de urine, betekent dat een scheur in een
bloedvat in de nieren.
Wanneer iemand aan het vasten is, moet hij zich niet inspannen.
Zij die in hun jeugd een goede stoelgang hebben, raken verstopt als ze oud zijn. Maar
zij die in hun jeugd last van constipatie hebben, krijgen een goede stoelgang
als ze ouder worden.
Mensen die van nature dik zijn, sterven vaker plotseling dan mensen die dun zijn.
Aanvallen van jicht in de voeten komen meestal in de herfst en de winter.
Handig om te weten! Overigens was het niet de bedoeling dat de arts als een ziener allerlei
toekomstvoorspellingen deed zonder onderbouwing. De auteur van het werk Voorspellingen
gaat daar flink tegen tekeer:
Er wordt verslag gedaan van voorspellingen van artsen, talrijke, mooie en
wonderbaarlijke voorspellingen, zoals ik ze zelf nog nooit heb gemaakt en zoals ik ook
nog nooit persoonlijk iemand heb horen verkondigen. Het zijn dit soort
voorspellingen: een man lijkt fataal getroffen te zijn, dat lijkt hij zowel voor de arts die
hem verzorgt als voor anderen, maar dan komt er een andere arts binnen en die zegt
dat de man niet zal sterven, maar dat hij blind aan zijn ogen zal worden. (...) Ík zal
zulke dingen niet voorspellen, maar ik noteer de tekens, waaruit men moet opmaken
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wie van de mensen gezond zullen worden en wie zullen sterven, wie in korte tijd of in
lange tijd gezond zullen worden of zullen omkomen.
Om iets zinnigs over de toekomst te kunnen zeggen, moest een arts veel kennis hebben van
ziektes en omgevingsfactoren, en hij moest een goed onderzoek doen naar de patiënt. De
arts moest veel, heel veel factoren meewegen, zoals we ook al hebben gezien bij het consult.
Zomaar wat roepen werd dus niet gezien als geneeskunde – ook al kwamen ook zulke
prognoses natuurlijk wel eens uit, wat natuurlijk wel bevorderlijk was voor de reputatie van
de betreffende arts. Toch ging het er niet zozeer om dat de prognose uit moest komen, maar
om zo goed mogelijk te beoordelen welke symptomen en factoren van belang waren voor de
toestand van de patiënt. Op die manier kon de beste behandeling ingezet worden – waarbij
het verloop van de behandeling ook kon leiden tot het bijstellen van de prognose.
Het verleden benoemen, het heden kennen, de toekomst van tevoren vertellen: draag
zorg voor deze dingen. Oefen je met betrekking tot ziektes in twee dingen: helpen of
niet schaden.
Dit principe van “helpen of niet schaden” komt ook terug in de Eed (zie het hoofdstuk over
de Eed). Niet alleen in de oudheid was dit een belangrijk principe. In de hedendaagse
geneeskunde geldt nog steeds het credo primum non nocere: “in ieder geval geen kwaad
doen”. Bij twijfel over een behandeling wordt een arts nog altijd geacht zich te laten leiden
door dit principe.
Jouw arts heeft je verleden en heden onderzocht. Hij vertelt je nu de toekomst: je zult
moeten zorgen dat wat er in je longen vastzit, eruit komt. Zo niet, dan wordt het pus, je zal
een droge hoest krijgen en koorts, je zal licht en snel gaan ademen en je krijgt een rood
hoofd. Zaak dus om je longen schoon te maken!
Wel of niet behandelen?
Het eerste deel van je consult leek eigenlijk
behoorlijk op de moderne situatie. Nu heb je
inmiddels een prognose gekregen. Het proces dat
nu wordt ingezet verschilt behoorlijk van de
hedendaagse praktijk. In de moderne tijd krijg je
met jouw klachten waarschijnlijk medicijnen. Als
het zorgelijk is, word je misschien doorverwezen
naar het ziekenhuis, waar verder onderzoek met
allerlei apparatuur zal plaatsvinden. Er zal dan
ongetwijfeld bloed worden afgenomen, en je
krijgt ook dan uiteindelijk vast medicijnen – als er
geen zwaardere behandeling nodig is bij jouw
diagnose.

Aeneas wordt behandeld nadat de punt van een pijl in
zijn been is blijven zitten (fresco uit Pompeii).

71

Maar wat voor behandeling krijg je van de hippocratische arts? Helaas: de antieke artsen
konden veel minder dan de artsen in onze tijd. Sowieso was volledig herstel vaak niet
mogelijk. De hippocratische artsen gebruiken in hun geschriften dan ook niet vaak woorden
die “genezen” betekenen. De meeste werkwoorden duiden op “helpen” of “behandelen”,
bijvoorbeeld θεραπεύω, μελετάω, ὠφελέω, βοηθέω, μελεδαίνω, μεταχειρίζομαι, φυλάσσω.
Echt beter werden patiënten nu eenmaal niet vaak. Volgens de auteur van Het vak houdt
geneeskunde het volgende in:
Over het geheel genomen is het zieke mensen bevrijden van hun lijden, de ergste
heftigheid van hun ziektes verzachten, en degenen bij wie de ziekte de overmacht
heeft gekregen níet behandelen, in de wetenschap dat de geneeskunst in die gevallen
niets kan uithalen.
We hebben al gelezen dat de arts moet “helpen, of niet schaden”. De arts zweert dat ook in
de Eed (zie hoofdstuk 4B). Met schaden kunnen twee dingen bedoeld worden. Enerzijds kan
dit slaan op het opzettelijk schade toebrengen aan de patiënt. Maar schade kan anderzijds
ook onbedoeld worden veroorzaakt door een arts. De arts kan de beste bedoelingen
hebben, maar het met zijn behandeling nog erger maken voor de patiënt. In dat geval zou hij
dus maar beter kunnen afzien van behandeling. Sommigen zagen het op deze manier
weigeren van behandeling zelfs als een teken van waar vakmanschap.
Toch kozen artsen meestal wel voor behandeling, ook in gevallen met een zeer
ongunstige prognose. Het was moeilijk te bepalen of een geval écht hopeloos was, en soms
kon dat juist bepaald worden door een behandeling uit te proberen. Ook valt regelmatig te
lezen dat artsen een behandeling voorschrijven, maar daarbij meteen zeggen dat de
prognose eigenlijk hopeloos is, zoals bijvoorbeeld in de beschrijving van een slaapziekte:
De verwachting is dat de patiënt heel kort in leven blijft. Laat hem zoveel mogelijk
spugen, houd hem warm en laat hem geen wijn drinken. Als hij aan de dood ontsnapt,
zal hij inwendige zweringen krijgen.
Ook dergelijke hopeloze gevallen werden vaak wel behandeld door de arts. Meestal betrof
het dan pijnbestrijding. Bovendien moest je als arts zien te voorkomen dat je als
incompetent gezien werd. Dat risico was realistisch als je ervoor koos niet te behandelen,
vooral in gevallen waarbij herstel vrijwel uitgesloten was. Als de patiënt stierf nadat je een
behandeling had geweigerd, was het natuurlijk verleidelijk daar een causaal verband te zien:
hij stierf omdat je de behandeling had geweigerd. Artsen besloten dus doorgaans wel te
behandelen. Zie bijvoorbeeld de volgende fabel over hoe het kan aflopen als je niet handelt
als het nodig is:
Een dokter verzorgde een zieke. Nadat de zieke gestorven was, zei hij tegen hen, die
hem begroeven: ‘Die man zou niet overleden zijn, als hij van de wijn was afgebleven
en klisteerspuiten had gebruikt.’ Van de aanwezigen zei iemand: ‘Beste man, je had
die dingen niet nu moeten zeggen, aangezien het geen nut meer heeft, maar je had
hem moeten aansporen, toen hij die adviezen nog kon gebruiken.’ De fabel maakt
duidelijk dat vrienden op het juiste tijdstip van nood hulp moeten bieden en geen
kritiek moeten hebben als ze zien dat de situatie hopeloos is.
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Te lang wachten met een behandeling kon ertoe leiden dat een ziekte niet meer te genezen
was. Soms leek het toch raadzamer even af te wachten, bijvoorbeeld als iemand een bepaald
ernstig soort hoofdpijn had:
De patiënt kan niet aan de dood ontsnappen, tenzij er pus uit zijn oren barst. Zo stopt
de pijn, en hij komt bij bewustzijn; er stroomt veel uit en het is geurloos. Het is het
beste deze persoon niet te behandelen, totdat je hebt gezien dat de pus is
doorgebroken.
Moet de arts jou wel of niet behandelen? En zo ja, welke behandeling moet hij dan
toepassen? Het hangt vrijwel volledig af van de inschatting van de individuele arts. Er waren
geen standaard behandelingen die hoorden bij een bepaalde diagnose, zoals nu wel het
geval is. Verschillende artsen konden bij hetzelfde ziektebeeld compleet andere
behandelingen toepassen. Maar wat voor behandelingen kan je arts je zoal bieden?
Abc
De behandelmethoden kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën: diëtetiek,
farmacologie en chirurgie. Hippocratische auteurs verwijzen soms naar farmacologie en
chirurgie als iets aparts, bijvoorbeeld in de Eed:
Ik zal absoluut niet snijden, zelfs niet bij mensen met blaasstenen, maar ik zal dat
overlaten aan mannen die beoefenaars van deze handeling zijn.
Misschien waren er artsen die gespecialiseerd waren in deze twee vormen van behandeling.
Toch lijken de meeste geschriften erop te wijzen dat de gemiddelde arts alle
behandelvormen wel moest beheersen.
De basisbehandeling bevatte meestal in ieder geval a, b of c: aderlaten, braken of
klisteren (wat in ouderwetse spelling als clysteren werd geschreven, vandaar de “c”). Zoals
gelezen in het hoofdstuk Geneeskunde en de Gouden Eeuw was de dominante theorie in de
antieke geneeskunde die van de sappenleer. De abc-behandelingen laten dus via de een of
andere weg het teveel aan vloeistoffen weglopen. Aderlaten was van deze methodes de
heftigste, maar het was zeer gangbaar. Het werd gebruikt voor allerlei aandoeningen, van
spanning in het middenrif tot pijn aan de ogen. Aderlaten moet geschaard worden onder de
chirurgie. Het kon alleen gedaan worden bij mensen die ertegen konden. Maar wanneer de
arts het noodzakelijk vond, werd er zoveel bloed aan de patiënt onttrokken dat hij flauwviel.
In de oudheid was er al discussie over het nut van aderlaten, maar het is tot in de 19e eeuw
een populaire behandeling gebleven. Tegenwoordig wordt aderlaten nog maar zelden
gedaan.

Aderlaten in 480 v.C. en
1471 n.C.
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Een andere methode die gebruikt werd om de stromen
van vloeistoffen in het lichaam te beïnvloeden was
“cupping” (tegenwoordig vooral bekend als antieke
Chinese geneeswijze). Hierbij worden halve bollen verhit
en op de huid geplaatst. De bollen zuigen zich vast op de
huid, en het idee was dat door die zuigende kracht
stagnatie van sappen verholpen kon worden. De blaren
die onder de bollen ontstonden, konden vervolgens
indien gewenst opengesneden worden voor aderlating.
Diëtetiek
Ondanks de gewoonte van “abc”, bestond een
behandeling toch eerst en vooral uit diëtetiek. Je denkt
bij het woord diëtetiek wellicht aan het volgen van een
dieet. Hoewel voeding inderdaad het fundament van de Zowel aderlaten als cupping zijn lang
diëtetiek vormt, ging deze vorm van ‘therapie’ allerminst populair gebleven. Op deze afbeelding
alleen over voeding. Het betrof álles in het leven dat met uit 1613 wordt iemand in een badhuis
het lichaam te maken heeft, daarbij rekening houdend behandeld met een aderlating met
met het individu en diens kenmerken en “kopglazen”.
omstandigheden. Het betreft hier dus leefregels in heel
brede zin. Deze manier van behandelen was niet uitsluitend gericht op het genezen van
ziektes, maar ook op het verminderen van pijn als een ziekte niet genezen kon worden, en
op het behouden of vergroten van gezondheid als iemand niet ziek was.
Het basisprincipe was het principe van de tegengestelden: genezing wordt bereikt door
het toedienen van leefregels die de tegenovergestelde toestand veroorzaken. Dus als
iemand klachten heeft die komen door kou, heeft hij behandeling nodig die warmte
veroorzaakt. De eerder genoemde prognose is hierbij van groot belang: soms kunnen
dezelfde klachten hun oorsprong in verschillende problemen vinden. Dan werkt dus niet bij
iedereen dezelfde behandeling: wat voor de ene genezing kan betekenen, kan de ander juist
schaden.
Farmacologie
De leefregels van de diëtetiek hangen vaak nauw samen met de farmacologie: een
voedingsmiddel kan soms als medicijn dienen. Medicijnen konden op verschillende
manieren toegediend worden: behalve oraal (als eten of als drankje) ook als een soort
injectie in lichaamsholtes, als een soort zetpil, en bijvoorbeeld in de vorm van rook die
moest worden ingeademd.
Het onderscheid tussen voeding, medicijn en gif is vaak niet te
maken. In het Corpus Hippocraticum worden heel veel
“medicijnen” genoemd, doorgaans planten, soms ook dierlijke
stoffen of mineralen. Opvallend is dat de werking zoals wij die
kennen vaak totaal niet overeenkomt met waar de middeltjes in
de oudheid voor gebruikt werden. Zo is lijnzaadolie nu een
normaal laxeermiddel, maar in de oudheid werd het gebruikt
tegen allerlei problemen met de baarmoeder.
Nieskruid (Helleborus) is erg giftig en wekt braken en diarree op.
Het poeder van vermalen wortels wekt niezen op en werd veel
gebruikt. Er zijn zelfs speculaties dat Alexander de Grote overleden
zou zijn aan overmatig gebruik ervan.
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Behalve veel plantaardige producten werden ook dierlijke producten als medicijn
gebruikt, van het soort dat je nu liever niet bewust tot je zou nemen: bijvoorbeeld
uitwerpselen van koeien, geiten, wolven en ratten, bevertestikels en hertenpenis, de verse
lever van een zeeschildpad, menselijke urine, slangenhuid in wijn gedrenkt.
Chirurgie
De arts kon zich ook tot de chirurgie wenden, al werd dat wel als uiterst redmiddel gezien.
Bij operaties waren het gebrek aan verdoving, steriel materiaal en goede antibacteriële
medicijnen problematisch. Toch konden operaties soms heel
goed werken – en in andere gevallen fataal uitpakken. Er werd
vooral gesneden bij abcessen en bij wonden, waarbij wijn als
reiniger gebruikt werd (wijn werkt inderdaad mild steriliserend).
Als een wond ging etteren, werd dat als positief gezien: men
dacht dat pus ontsteking voorkwam. Verder werden operaties
vooral gebruikt bij hoofdwonden. Die waren vrij gebruikelijk, en
een goede arts was bekend met de verschillende soorten
hoofdwonden die aangebracht konden worden door
verschillende wapens en door andere oorzaken. Bij het opereren
van een hoofdwond kon bijvoorbeeld een stuk schedel
Schedelboren werd ook later
weggehaald worden. Hoofdwonden gaven een risico op te hoge
nog gedaan, zie deze
druk onder de schedel. Als de schedel gebarsten was, was dat
afbeelding uit 1525.
risico er niet, maar anders werd er vaak een gat in de schedel
geboord. Het was bij dit soort operaties natuurlijk zaak goed te
letten op de situatie van het hersenweefsel onder het
schedeldak...
Een andere mogelijkheid in het domein van de chirurgie was
cauterisatie. De term cauterisatie komt van het Griekse
καυτήριον, een brandijzer. Daarmee kon weefsel worden weg- of
dichtgebrand. Het kon toegepast worden op de locatie van de
aandoening om de ziekte te verwijderen, of eromheen om de
aandoening een halt toe te roepen. Er werd wel gedacht dat
daarmee het stromen van slecht gal en flegma gestopt kon
worden (flegma is slijm, één van de vier sappen uit de sappenleer, Schedel die bij leven
zie ook hoofdstuk 2B. Mensen met een veel flegma zouden doorboord is.
dromerig en langzaam zijn). Cauterisatie werd ook gebruikt bij
bijvoorbeeld oogproblemen en het fixeren van een schouder die vaak uit de kom schoot.
Ook werd er bij longontsteking door middel van cauterisatie een opening in de borst
gemaakt, waardoor het vocht eruit gehaald kon worden. Cauterisatie was een pijnlijke
behandeling met grote risico’s, die zelfs tot de dood
kon leiden bij herhaalde mislukte pogingen.
Onder: brandijzers voor cauterisatie. Rechts antieke Griekse
chirurgische instrumenten: (a) schedelboor; (b) een set
scalpels.
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Botten en gewrichten
Bij botbreuken en gewrichtsproblemen kon de arts specifieke methodes gebruiken.
Compressen en zalfjes werden vrijwel standaard gebruikt. Voor veel problemen was verder
vooral technische handigheid vereist in het terugzetten. Deze vaardigheid kwam goed van
pas in de sportschool, waar bijvoorbeeld bij het worstelen
vaak ledematen uit de kom raakten of bij het boksen neuzen
gebroken werden. Soms was er echter ook veel kracht bij
nodig en dan kon de arts gebruik maken van hulpmiddelen,
zoals een houten balk of een soort bank waar de patiënt aan
vastgelegd kon worden, zodat de arts het ontwrichte lid
makkelijker kon terugzetten in de oude positie.
Er is zelfs een behoorlijk absurde behandeling bekend die
wel werd toegepast bij een kromme rug. De patiënt werd
daarbij op zijn kop op een ladder gebonden, waarna de
ladder op dakhoogte getild moest worden. Vervolgens liet
men de ladder van die hoogte vallen... Deze procedure
Het terugzetten van een
wordt door de auteur van Gewrichten afgedaan als
schouder die uit de kom is
kwakzalverij:
geraakt.

De schuddingen op de ladder hebben nog nooit iemand recht gemaakt, voor zover ik
weet. Vooral artsen die de grote massa willen opjutten passen dit toe. Want voor
zulke mensen zijn dit wonderbaarlijke dingen, als ze zien dat iemand wordt
opgehangen of neergegooid, of dingen die op dit soort zaken lijken. En ze juichen dit
altijd toe, en dan kan het ze niet meer schelen wat voor resultaat de operatie heeft, of
dat nou slecht of goed is.

Het rechtmaken van de rug met de
‘ladder’. Illustratie bij het
Hippocratische geschrift Gewrichten.
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Genezing?
Jij hebt nu een teveel aan gele gal en dat heeft zich nu opgehoopt in je longen. Dat verklaart
ook de pijn in je zij. Je arts kan kiezen uit een grote hoeveelheid behandelingen, maar zoals
te verwachten valt, komt hij uit bij de diëtetiek en abc.
Allereerst moet je warm baden en zoete wijn drinken. Je bent er snel bij, dat is fijn: nu kan
hij je goed intern reinigen, om te beginnen door te klisteren. Dit verlicht de pijn even, maar
helaas komt er een nieuwe pijnaanval met heftige steken in je zij. De arts warmt je zij op met
een vochtig stoombad en smeert de pijnlijke gebieden in met olijfolie. De pijn in je zij is nu
over.
Je moet nog wat meer zoete wijn drinken, om ervoor te zorgen dat je longen het vocht
loslaten. Je drinkt gedurende de dag en de nacht in kleine hoeveelheden granaatappelsap
met een beetje geitenmelk en honing. Je moet zo min mogelijk slapen. De volgende dag is je
hoest nog niet over, het lukt maar niet om het vocht op te spugen uit je longen. De arts gaat
over op heftiger medicatie: adderkruidwortel met olie en honing, en daarna een
azijnmengsel. Gelukkig helpt dat sterke spul wel: je hoest komt los en het gevaar van vuile
longen is geweken. Je kunt weer opgelucht ademhalen: je bent genezen!7
Vragen en opdrachten
1. In de oudheid was de prognose het belangrijkst. Tegenwoordig is de diagnose
allesbepalend. Je hebt misschien wel gehoord van de diagnose-behandelcombinatie, DBC,
die tegenwoordig toegepast wordt bij de financiering in de gezondheidszorg. Zoek uit hoe de
DBC werkt. Leg het vervolgens in eigen woorden uit.
2. Probeer uit te zoeken wat tegenwoordig een waarschijnlijke diagnose zou zijn met “jouw”
klachten.
3. De abc-methodes waren: aderlaten, braken, clysteren (= klisteren).
a. Waarvoor wordt aderlaten nu nog gebruikt?
b. Hoe zouden artsen in de oudheid mensen hebben laten braken?
c. Jouw hippocratische arts heeft je geklisteerd. Wat is dat eigenlijk?
4. Op Wikipedia staat het onderstaande over Hippokrates. Wat klopt er niet in deze tekst?
Wat had er moeten staan?
Hippokrates van Kos (Oudgrieks: Ἱπποκράτης ὁ Κῷος) (Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370
v.Chr.) was een Griekse arts. Zijn naam betekent paardentemmer. Hij wordt beschouwd als
de grondlegger, de 'vader' van de Westerse geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke in
plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten zag. Hij was een van de eersten in de
Westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en
daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Dit principe werd echter al enkele millennia
daarvoor toegepast in India en China. Hij haalde dus de geneeskunde in de Westerse wereld
uit de taboesfeer van tovenarij en godsdienst.
5. Twee door antieke dokters vaak gebruikte drankjes waren hydromel en oxymel. Bedenk

met de hulp van je woordenboek uit welke bestanddelen deze drankjes bestonden.
7

Deze beschrijving is gebaseerd op een behandelmethode beschreven in Ziektes.
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4B

De eed van Hippokrates

Dit is de eed die door aspirant-artsen werd afgelegd in het Asklepieion op het Griekse eiland
Kos. De tekst dateert uit ca. 400 v.C.

5

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ
πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν έµὴν ὅρκον τόνδε
καὶ συγγραφὴν τήνδε· ἡγήσεσθαι µὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν
ἐμοῖς, καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ
αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι
μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης
ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ ἐµὲ διδάξαντος, καὶ
μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόµῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
1

2

3

ὄμνυμι

hiervan hangen de
infinitivi in het
vervolg af
ἰητρόν
zie hfst. 6A, A1
ἡ Ὑγ(ι)εία
godin van de
gezondheid
ἡ Πανάκεια
dochter van Asklepios
ἵστορας
‘hen tot getuige
ποιεύμενος
aanroepend’
ποιεύμενος
Zie Ionisch A3
ἐπιτηλέα ποιέω ten uitvoer brengen
ἡ κρίσις
oordeel
ἡ συγγραφή
(geschreven) contract
ὁ διδάξας με
‘degene die mij geleerd
heeft’
ὁ γενέτης
(voor)vader

4

5
6

8

ἡγέομαι ἴσα
+ dat.
γενέτῃσι
κοινόομαι
+ gen.
χρεών χρηίζω
μετάδοσιν
ποιέομαι
+ dat.
ἐπικρίνω
ἡ παραγγελία
ἡ άκρόησις
ἀκροήσιος
ὁρκίζω

gelijk achten aan
zie hfst. 6A, C2
laten delen in
gebrek lijden
steunen, laten deelnemen aan

(hoog)achten
instructie, voorschrift
lezing, les
Zie Ionisch C4
zweren, pass. door een
eed gebonden zijn aan

De Eed van Hippokrates spreekt nog altijd
zeer tot de verbeelding. Ook moderne artsen
zijn trots om hem uit te spreken en de Eed in
hun kamer te hangen. Zo plaatsen ze zich in
een traditie die bijna tweeënenhalf
millennium oud is.

78

10

15

20

Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐµήν, ἐπὶ δηλήσει
δε καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ
ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς
δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐµὸν καὶ τέχνην τὴν ἐµήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ µὴν
λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω,
ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς
τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε
καὶ δούλων. Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον
ἀνθρώπων, ἃ µὴ χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ
τοιαῦτα. Ὅρκον µὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ µὴ συγχεόντι, εἴη έπαύρασθαι
καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν άνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον· παραβαίνοντι
δε καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.
9

11

12

13

14

τὸ διαίτημα
κάμνω
ἡ δήλησις
ὑφηγέομαι
ὁ πεσσός
φθόριος
διατηρέω
τέμνω,
fut. τεμέω
λιθιάω

voedsel, dieet
ziek zijn
schade, letsel
aanraden, aanwijzingen
geven voor
tampon, pessarium
afdrijvend, dodelijk
handhaven, leiden
opereren

aan (gal- of nier)stenen
lijden
ἐκχωρέω + dat. overlaten aan
ἐργάτης + gen. bedreven in
ἐς οἰκίας ὁκόσας in alle huizen waarin
ἐκτὸς ἐὼν + gen. zonder

16-17
16
17

ἡ φθορίη
ἀφροδίσια ἔργα
ἀνδρῷος
Ἃ t/m ἔξω
ἡ θεραπεία
ἐκλαλέομαι

19

εἴη + inf.

15

δοξάζομαι

20

παραβαίνω
ἐπιορκέω
τἀναντία

verderf
seksuele handelingen
mannelijk
object bij σιγήσομαι
behandeling, praktijk
openbaar maken, eruit
flappen
moge het mij vergund
zijn, moge ik
zich onderscheiden, in
ere gehouden worden
overtreden
vals zweren, zich niet aan
een eed houden
= τὰ ἐναντία (crasis)

N.B. De interpretatie van de zin in regel 9-10 (Οὐ δώσω t/m θανάσιμον) staat nogal ter
discussie. Terwijl sommigen volhouden dat het hier gaat om afstand nemen van euthanasie
of hulp bij zelfdoding, beweren anderen dat zo’n interpretatie niet past in het denken van
die tijd en dat het eerder gaat om (hulp bij) gifmoord (zie o.m. S. Miles, The Hippocratic Oath
and the Ethics of Medicine, Oxford 2004, m.n. hfst. 6). Zo zou ook de zin in regel 11 (ὁμοίως
t/m δώσω niet naar abortus in het algemeen kunnen verwijzen, maar specifiek naar één
(gevaarlijke) methode van abortus. Zie voor alle argumenten over de vraag ‘do euthanasia
and physician-assisted suicide violate the Hippocratic oath?’ de website
http://euthanasia.procon.org.
Hieronder volgt de tekst van de artseneed, zoals die in 2003 werd vastgesteld door de KNMG
(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en de VSNU
(Vereniging van Samenwerkende Universiteiten in Nederland).
‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten.
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Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de
grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken
mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het
beroep van arts in ere houden.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig of Dat beloof ik.’
Er is vandaag de dag ook nog een andere artsenvereniging (NAV: Nederlands Artsenverbond)
waar de Eed van Hippokrates – in een modern jasje – nog altijd wordt afgelegd.
‘Ik zweer en onderschrijf, dat ik deze eed, zolang ik mag beschikken over mijn
vermogens en verstandelijk inzicht, ten einde toe zal houden.
Ik zal iemand, die mijn leermeester in de geneeskunst is geweest, beschouwen als
een familielid en belangeloos terzijde staan. Diens kinderen zullen voor mij zijn als
broeders, die ik desgevraagd op mijn beurt, zonder daarvoor vergoeding te vragen, in
de geneeskunst zal opleiden. Mijn onderricht zal ik geven aan hen, samen met mijn
eigen kinderen en aan de studenten, die onderworpen zijn aan de plicht tot
geheimhouding, maar niet aan buitenstaanders.
Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de
patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is. Ik zal
niemand, die mij daarom vraagt, helpen aan een dodelijk brouwsel, noch zal ik uit
eigen beweging met een advies daartoe komen. Ook zal ik geen enkele vrouw helpen
aan een giftige zetpil. Onberispelijk en godvrezend zal zowel mijn privé-leven zijn als
de uitoefening van mijn beroep.
Ik zal geen handelingen uitvoeren, die niet tot mijn competentie behoren, maar zo
nodig plaats maken voor hen, die wel ter zake kundig zijn. Indien ik mij begeef op het
privé-terrein van de patiënten zal ik dat doen ter genezing, mij verre houdend van
alle misbruik van mijn positie in mijn houding tegenover vrouwen en mannen, met
name op seksueel gebied.
Al wat ik als hulpverlener zal zien of horen, ook van het privé-leven van de patiënten
zal ik voor mij houden, in de overtuiging dat zulke dingen geheim moeten blijven.
De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor
altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet verbreek. Bij overtreding en
meineed echter moge het tegendeel mij overkomen.’
(Bron: Wikipedia.nl: Eed van Hippokrates)
Vragen en opdrachten
Bij de Eed van Hippokrates
1. Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν (r. 1). Welke Nederlandse woorden zijn van de namen van deze
godinnen afgeleid?
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2. θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας (r. 1-2). Waarom worden deze woorden toegevoegd? Waarom
worden nu geen namen genoemd?
3. ἡγήσεσθαι µὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν έμοῖς (r. 3). Wat is een
wezenlijk verschil tussen de behandeling van een arts en een leraar in de oudheid? (Tip: let
ook op het vervolg van de tekst!)
4. καμνόντων (r. 9). Wat is de eerste betekenis van dit werkwoord? Welke speciale betekenis
heeft het hier?
5. ὑφηγήσομαι (r. 11). Welke tijd is dit en waarom is het logisch dat die in deze tekst
gebruikt wordt? Geef nog twee voorbeelden van dezelfde tijd uit deze tekst.
6. Wat is in r. 13 de functie van het partikel ἂν? Leg uit.
7. τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων
τε
καὶ δούλων (r. 14-16). Welk wezenlijk verschil tussen de antieke en de moderne
maatschappij blijkt uit deze opsomming?
8. Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ µὴ
χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα (r. 16-18). Hoe
zouden wij de hier bedoelde praktijk met één woord noemen?
9. εἴη (r. 18). Welke modus is dit en waarom is het logisch dat die in deze tekst wordt
gebruikt?
10. τἀναντία (r. 20). Welke twee woordjes zitten in deze crasisvorm verstopt? Hoe kun je dat
zien?
Algemeen
15. Wat zweert de aspirant-arts te zullen doen? Citeer het betreffende tekstelement.
16. Wat zweert de aspirant-arts te zullen laten / niet te zullen doen? Citeer het betreffende
tekstelement.
Vragen bij de moderne artseneed (2003 n.Chr.)
17. Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen de antieke eed van Hippokrates
en de moderne artseneed van KNMG en VSN?
18. Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke overeenkomsten tussen de moderne artseneed en
de Eed van Hippokrates?
19. Waarom zou het NAV nog altijd teruggrijpen op de oorspronkelijke eed in plaats van op
de moderne eed?
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4C

Hippokrates, Prognostikon

Het geschrift Prognostikon (waarschijnlijk van Hippokrates zelf) bespreekt verschillende
tekens die zich aan een arts kunnen voordoen bij de behandeling van een patiënt en de
betekenis van deze tekens. Het begrip ‘prognose’ impliceert in de hippocratische
geneeskunde niet alleen dat een arts die bij een zieke wordt geroepen, het verdere verloop
van de ziekte voorspelt, maar ook dat hij er blijk van geeft de toestand van het ogenblik te
doorzien en te weten wat is voorafgegaan. Op die manier verwerft de arts het vertrouwen
van de zieke, die zich gewilliger zal overgeven aan de zorgen van de arts, vooral in een tijd
waarin nog geen medische opleiding bestond en de kans op herstel gering was. In 25
hoofdstukken worden allerlei lichamelijke verschijnselen beschreven.
Gekozen is, na een korte inleiding (cap. 1), voor de uiterlijke tekenen aan het gezicht van
een patiënt (cap. 2) en voor de beschouwing over urine (cap. 12).
[1] Ik vind het zeer goed dat een dokter de prognostiek
beoefent: want door van tevoren een goede inschatting
te maken, en vooraf in het bijzijn van zieken te vertellen
wat hun toestand is, wat er vooraf gegaan is en wat er zal
komen, en door alles uiteen te zetten wat zieke mensen
nalieten, zal hij wellicht meer vertrouwd worden in de
kennis van de toestand van de zieken, zodat mensen
zichzelf durven toevertrouwen aan een arts. Een
behandeling zal hij dan ook het best uitvoeren, wanneer
hij vooraf al weet wat er zal volgen op de aandoeningen
van dit moment. Alle zieke mensen weer beter maken is
natuurlijk onmogelijk: dat zou immers zelfs beter zijn dan
tevoren te weten wat in de toekomst verder zal
gebeuren. Mensen sterven nu eenmaal, sommigen
voordat ze de dokter hebben kunnen roepen door de
kracht van de ziekte, andere meteen na het oproepen
van een arts, sommigen nadat ze nog één dag hebben
geleefd, anderen een wat langere tijd, voordat een
dokter met zijn vakkennis de strijd kon aanbinden met
elke ziekte.
Men moet dus van dergelijke ziekten de aard te weten
komen, in hoeverre zij de kracht van het lichaam te
boven gaan, en tevens of er iets goddelijks zit in de
ziekten, en men moet de prognose ervan leren. Aldus zal
men terecht bewonderd worden en zal men een goed
arts kunnen zijn: want diegenen die nog kunnen
overleven, zal hij nog beter kunnen bewaken door over
een langere tijd alle verschijnselen bij zichzelf te
overwegen en hij zal vrijuit kunnen gaan wanneer hij
tevoren weet wie zal sterven en wie zal genezen en dit
van tevoren meedeelt.

De Grieken hadden een zeer groot
respect voor mensen die de toekomst
konden voorspellen, zoals waarzeggers
en zieners. Met hun prognostische
vaardigheden konden artsen ook die
kennis claimen. De vader van Asklepios,
Apollo, was niet toevallig ook de god
van de toekomstvoorspelling.
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[2] Men moet bij ernstige ziekten op de volgende zaken letten: allereerst het gelaat van de
zieke, of dat gelijk is aan dat van gezonde mensen en vooral of dat gelijk is aan hemzelf; dat
zou het beste zijn, maar het is zeer ernstig als dat erg verschilt. Iets dergelijks zou het geval
kunnen zijn: een spitse neus, holle ogen, ingevallen slapen, koude en gekrompen oren en
oorlellen die van de oren zijn afgewend en een huid rond het gezicht die hard is, gespannen
en dof, terwijl de kleur van het hele gelaat bleek, donker, lijkkleurig of loodkleurig is. Als in
het begin van de ziekte de aanblik er ongeveer zó uitziet en het nog niet mogelijk is dit te
bevestigen aan de hand van andere tekenen, moet men de patiënt vragen of hij last heeft
gehad van slapeloosheid, in ernstige mate dunne ontlasting heeft gehad en ‘n hongergevoel
heeft. Als hij een van deze verschijnselen beaamt, hoeft men minder te denken dat het
ernstig is; er wordt zowel overdag als ‘s nachts beoordeeld of om die redenen het gelaat er
zo uitziet; als hij niets van deze zaken beaamt en dit zich in de voorafgaande periode niet
heeft voorgedaan, moet men weten dat dit signaal wijst op sterven. Maar als het gelaat bij
een ziekte die al langer duurt, de derde of vierde dag, er zó uitziet, moet men de patiënt
vragen stellen over hetgeen ik tevoren heb bevolen en andere signalen in de gaten houden,
zowel in het hele gelaat, als op het lichaam en in de ogen.
Want als de ogen zonlicht vermijden
of spontaan tranen, scheel zien of het
ene oog minder wordt dan het andere
of het wit van de ogen rood wordt of
loodkleurig of zwarte bloedvaten in
zich heeft of er een afscheiding rond
de ogen verschijnt, of de ogen steeds
in beweging zijn of uitpuilen of ernstig
hol
worden
en
als
de
gelaatsuitdrukking droog is en zonder
glans of de huid van het hele gezicht
veranderd is, moet men bedenken dat
dit alles slechte symptomen zijn en
dodelijk. Men moet ook letten op wat Oogonderzoek is nog altijd zeer belangrijk! Tegenwoordig
nog zichtbaar is van de ogen tijdens de staan de arts heel wat meer instrumenten ter beschikking.
slaap: want als er iets van het wit
zichtbaar is, omdat de oogleden niet sluiten, wanneer dit niet gebeurt door diarree of
inname van geneesmiddelen, of als de patiënt niet gewend is zó te slapen, dan is dat een
ongunstig en zeer dodelijk symptoom.
Maar als het ooglid samengetrokken is, loodkleurig of bleek, of de lip of de neus in
combinatie met een van de andere tekenen, dient men te weten dat men vlak voor de dood
staat; dodelijke symptomen zijn ook lippen die van elkaar gescheiden zijn, neerhangen, koud
en lijkbleek zijn.
[12] De urine is het beste, wanneer het bezinksel wit is, zacht en gelijkmatig gedurende de
hele tijd totdat de ziekte tot uitbarsting komt: want het duidt op een veilige situatie en dat
de ziekte van korte duur zal zijn. Maar als dit niet constant het geval is en er nu eens een
heldere plas geproduceerd wordt en dan weer een wit en zacht bezinksel neerslaat, wordt
de ziekte langduriger en minder veilig. En als de urine roodachtig is en het bezinksel ervan
gelijkmatig en zacht, dan wordt die ziekte langduriger dan het eerste geval en zeer wel
succesvol behandelbaar. Bezinksel in de urine als grof meel is slecht, hierbij is een vlokkerig
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bezinksel slechter, een wit en zacht bezinksel zeer ongunstig, maar nog slechter is een
bezinksel als zemelen.
Vertroebeling die zich in urine voordoet, is, als deze wit is, goed, maar als deze zwart is,
ongunstig. Zolang de urine rosgeel is en zacht, betekent dit dat de ziekte nog maar in het
beginstadium is; maar als een dergelijke ziekte langdurig is, bestaat het gevaar dat de
patiënt niet in staat zal zijn om het uit te houden, totdat de ziekte tot volle uitbarsting komt.
De dodelijkste van de urines is de stinkende, waterige, zwarte en dikke: zowel voor mannen
als vrouwen is de zwarte urine het gevaarlijkst, voor kinderen de waterige.
Degenen die een dunne en branderige plas produceren gedurende lange tijd en als de rest
erop duidt dat ze zullen overleven, kunnen een ontsteking verwachten in de delen onder het
middenrif. Vettige substanties die zich aan de oppervlakte van de urine vertonen als een
spinnenweb moet men vrezen, want het is een teken van een oplossing.
Bij urine, waarin zich vlokken bevinden, moet men erop
letten of deze omhoog gaan of naar beneden en welke kleur
deze heeft en de vlokken die zich naar beneden bewegen
met de kleur, zoals beschreven, moet men als goed
beschouwen en goedkeuren, maar de vlokken die zich naar
boven bewegen met de kleur zoals beschreven moet men
als slecht beschouwen en wantrouwen.
Laat het u niet misleiden, als de blaas die een ziekte heeft
een dergelijke urine afgeeft: want het is niet een symptoom
van het hele lichaam, maar van de blaas zelf.

Afbeeldingen van plassende mensen uit de Oudheid zijn er
bijna niet. Grote uitzondering op deze regel is Herakles: de
Hercules Mingens (‘Plassende Hercules’) is een veelvoorkomend
beeldje. Deze komt uit Frankrijk en is te bewonderen in het
RMO te Leiden.

Vragen en opdrachten
1. Vergelijk de beschrijving van de urine met de symptomen in Epidemieën 2 en 6: Hoe zijn
de vooruitzichten van Silenos en Kleanaktides op grond van de beschrijving van hun urine?
2. Zoek op internet op wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor:
a. wit bezinksel in de urine
b. zwarte urine
3. Vraag aan een arts of student geneeskunde in je omgeving waarom voor kinderen
waterige urine juist het gevaarlijkst is.
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4D

Over de Arts

In het eerste hoofdstuk van het geschrift Περὶ ἰητροῦ (Over de arts) wordt een aantal
richtlijnen ten aanzien van het uiterlijk en het gedrag van een arts uiteengezet.

5

Ἰητροῦ µὲν εἶναι προστασίην· ὁρῆν εὔχρως τε καὶ εὔσαρκος ἔσται πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν
αὐτῷ φύσιν· ἀξιοῦνται γὰρ ὑπὸ τῶν πολλῶν οἱ µὴ εὖ διακείμενοι τὸ σῶμα [οὕτως] οὐδ’ ἂν
ἑτέρων ἐπιμεληθῆναι καλῶς. Ἔπειτα τὰ περὶ αὐτὸν καθαρείως ἔχειν ἐσθῆτι χρηστῇ καὶ
χρίσμασιν εὐόδμοις ὀδμὴν ἔχουσιν ἀνυπόπτως· πρὸς ἅπαντα ταῦτα γὰρ ἡδέως ἔχειν
ξυμβαίνει τοὺς νοσέοντας, δεῖ δὲ τοῦτο σκοπέειν. Τὰ δὲ περὶ τὴν ψυχὴν σώφρονα, µὴ
μόνον τῷ σιγᾶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον πάνυ εὔτακτον· μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν
ἀγαθά.

Verschillen de eisen aan de
verschijning van de arts in
Griekenland zoveel van de moderne?
George Clooney als dokter Doug Ross
in de bekroonde ziekenhuisserie ER.

1

1-2

2

ἰητροῦ
εἶναι
προστασίην
ἡ προστασίη
ὁρῆν

Zie Ionisch A1
3
lees: δεῖ εἶναι
προστασίην
gezag, waardigheid
= ὁρᾶν (van ὁράω):
4
zie Ionisch A1
εὔχρως
gezond van kleur
εὔσαρκος
goed in het vlees >
niet te mager
πρὸς τὴν ὑπάρ- in (de juiste) verhouding
χουσαν αὐτῷ tot zijn postuur
5
φύσιν
ἀξιοῦνται οἱ µὴ van degenen die <zelf>
εὖ διακείμενοι niet in orde zijn, wordt
οὐδ’ ἂν + inf.
verwacht dat ze ook
niet ...
6
οἱ πολλοί
de meesten, de grote
massa
τὸ σῶμα
acc. van betrekking >
wat betreft ...

τὰ περὶ αὐτὸν wat betreft zijn uiterlijk
καθαρείως ἔχειν lees: δεῖ τὸν ἰητρὸν
καθαρείως ἔχειν
καθαρείως ἔχω rein zijn > er verzorgd uitzien
τὸ χρίσμα
zalf, crème, olie
εὔοδμος
welriekend, geurig
ἀνυπόπτως
onverdacht > zonder
(bijw.)
aanstoot te geven
ἡδέως ἔχω πρός ingenomen zijn met,
+ acc.
aangenaam vinden
ξυμβαίνει + aci het is ( nu eenmaal ) zo dat
Τὰ περὶ τὴν
in geestelijk opzicht
ψυχὴν
σώφρονα
lees: δεῖ τὸν ἰητρὸν
σώφρονα εἶναι
τῷ σιγᾶν
de dativus vertalen met
‘door te’
εὔτακτος
(goed) gedisciplineerd
ἔχει ἀγαθά
het heeft voordelen t.a.v. >
πρὸς + acc.
het draagt bij tot
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10

15

Τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοιοῦτον δ’ ὄντα πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρωπον
[καὶ ἐπιεικέα]· τὸ γὰρ προπετὲς καὶ τὸ πρόχειρον καταφρονεῖται, κἂν πάνυ χρήσιμον ᾖ.
Σκοπὸν δὲ ἐπὶ τῆς ἐξουσίης· τὰ γὰρ αὐτὰ παρὰ τοῖς αὐτέοις σπανίως ἔχοντα ἀγαπᾶται.
Σχήμασι δὲ ἀπὸ µὲν προσώπου σύννουν µὴ πικρῶς· αὐθάδης γὰρ δοκέει εἶναι καὶ
μισάνθρωπος· ὁ δὲ εἰς γέλωτα ἀνιέμενος καὶ λίην ἱλαρὸς φορτικὸς ὑπολαμβάνεται,
φυλακτέον δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἣκιστα. Δίκαιον δὲ πρὸς πᾶσαν ὁμιλίην εἶναι· χρὴ γὰρ πολλὰ
ἐπικουρέειν δικαιοσύνῃ, πρὸς δὲ ἰητρὸν οὐ μικρὰ συναλλάγματα τοῖσι νοσοῦσίν ἐστι· καὶ
γὰρ αὑτοὺς ὑποχειρίους ποιέουσι τοῖς ἰητροῖς, καὶ πᾶσαν ὥρην ἐντυγχάνουσι γυναιξί,
παρθένοις καὶ τοῖς ἀξίοις πλείστου κτήμασιν· ἐγκρατέως οὖν δεῖ πρὸς ἅπαντα ἔχειν ταῦτα.
8

9

10

11

τὸ ἦθος

accusativus van
betrekking
εἶναι καλὸν
lees: δεῖ τὸν ἰητρὸν
12
εἶναι καλὸν
φιλάνθρωπος menslievend >
vriendelijk
τὸ προπετές
impulsiviteit
τὸ πρόχειρον
onbezonnenheid
κἄν
= καὶ ἐάν
13
Σκοπὸν δὲ
lees: Δεῖ δὲ τὸν ἰητρὸν
σκοπὸν εἶναι
ὁ σκοπός
toezichthouder >
bedachtzaam
ἐπὶ τῆς
bij de uitoefening van
14
ἐξουσίης
zijn beroep
τὰ t/m ἀγαπᾶταιwant dezelfde (medische)
behandeling ondervindt
bij dezelfde (patiënten) 15
[alleen] waardering, als
deze sporadisch
plaatsheeft
τὸ σχῆμα ἀπὸ gelaatsuitdrukking
16
προσώπου
σύννουν
lees: δεῖ τὸν ἰητρὸν
σύννουν εἶναι
σύννους
in gedachten verzonken >
ernstig

Vragen en opdrachten
1. ἀξιοῦνται t/m καλῶς (r. 2-3). Leg uit dat in de
uitspraak op de afbeelding hiernaast dezelfde
redenering wordt gevolgd als in de regels 2-3.

αὐθάδης
γὰρ
μισάνθρωπος
ὁ ἀνιέμενος
εἰς + acc.
ἱλαρός
ὑπολαμβάνω
φυλακτέον
τὸ τοιοῦτον
Δίκαιον ... εἶναι
πολλὰ
ἐπικουρέω
+ dat.
δὲ
τὸ συνάλλαγμα
αὑτοὺς
ποιέουσι en
ἐντυγχάνουσι
ἐγκρατέως ἔχω
ἔχειν

zelfingenomen, arrogant
want anders
mensenhatend,
onvriendelijk
degene die zich te buiten
gaat aan
vrolijk
beschouwen als
zulk gedrag moet
vermeden worden
lees: δεῖ τὸν ἰητρὸν
δίκαιον εἶναι
in veel gevallen
te hulp komen, opkomen
voor
want
omgang, contact
= ἑαυτοὺς
het (ingesloten) ond.
van deze twee PV’s
is verschillend
zich beheersen
vul als subjectsacc. aan:
τὸν ἰητρόν

86

In een Nederlands boek over het gedrag van de arts lezen we:
De arts is in het sociale leven iemand die zich kenmerkt door een zekere innerlijke
waardigheid waardoor hij voor de medeburgers in de meest ernstige omstandigheden
een betrouwbare raadsman is. Geen opzichtigheden in huis, kleding of vervoermiddel,
geen overdreven café- of sociëteitsbezoek, geen misbruik van alcohol vooral.
uit: Medische ethiek en gedragsleer (Amsterdam, Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 19593).
2. Citeer uit de regels 1-6 het Griekse woord dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘Geen
opzichtigheden’.
3. μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν ἀγαθά (r. 6-7). Citeer uit het vervolg van de tekst (t/m regel
9) het Griekse woord dat contrasteert met μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν ἀγαθά.
4. Δίκαιον δὲ πρὸς πᾶσαν ὁμιλίην εἶναι (r. 13). In het vervolg van de tekst worden drie
voorbeelden van contact genoemd waarbij rechtvaardigheid voor een arts geboden is.
Omschrijf in eigen woorden hoe een arts in de genoemde gevallen het gebod van
rechtvaardigheid zou kunnen schenden.
5. Δίκαιον t/m ταῦτα (r. 13-16). Citeer uit deze regels een voorbeeld van litotes.
In het hierboven genoemde boek lezen we verder:
Een tweede eis is, dat de arts verplicht is zich in het publiek en tegenover zijn
patiënten waardig te gedragen, zoals men dat mag verwachten van een academisch
gevormd man, aan wie men te allen tijde zijn volledig vertrouwen moet kunnen
schenken.
6. Citeer uit de regels 11-15 het Griekse tekstelement dat inhoudelijk vergelijkbaar is met
‘zijn volledig vertrouwen ... schenken [aan een arts]’.
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4E

Demokedes

Naast de Hippocratische geschriften bestaan er natuurlijk ook veel bijzondere verhalen uit de
praktijk van Griekse dokters. De geschiedschrijver Herodotos (5e eeuw v.C.) vertelt over de
invloed van een Griekse arts aan het Perzische hof.
[129] Nadat de bezittingen van Oroites8 in Sousa9 waren aangekomen, gebeurde het korte
tijd later dat koning Dareios10 tijdens een jacht op wilde dieren van zijn paard sprong en zijn
voet verdraaide. En op de een of andere manier verdraaide hij die nogal flink, want de enkel
kwam los uit het gewricht. Omdat hij ook eerder al gewoon was de meest vooraanstaande
Egyptische artsen11 in zijn entourage te hebben, maakte hij ook nu van hun diensten gebruik.
Zij draaiden met geweld aan de voet en maakten zo het kwaad nog erger. Zeven dagen en
zeven nachten kon Dareios door de pijn niet slapen. Maar op
de achtste dag, toen hij er slecht aan toe was, kwam iemand
vertellen over de kwaliteiten van Demokedes uit Krotoon12,
over wie hij vroeger eens in Sardeis had gehoord. En Dareios
gaf opdracht hem zo snel mogelijk bij zich te brengen. Ze
vonden hem tussen de slaven van Oroites, in geheel
verwaarloosde toestand, en brachten hem voor Dareios, met
ketenen aan zijn voeten en in lompen gehuld.
[130] Toen hij voor Dareios was geleid, vroeg deze hem of hij
de geneeskunst verstond. Demokedes bevestigde dat niet,
bang als hij was dat door zich bekend te maken hij geheel en al
van Griekenland afgesneden zou blijven. Het was Dareios
echter duidelijk dat hij een vaardige huichelaar was en hij liet
de begeleiders zwepen en knotsen met punten halen. Toen
sprak Demokedes zich wel uit: dat hij niet precies op de
hoogte was, maar dat hij bij een arts had gewoond en
daardoor een klein beetje verstand had van de geneeskunst.
Vervolgens liet Dareios zich door hem behandelen en
Demokedes paste Griekse methoden toe. Doordat hij na de
hardhandige behandeling13 een milde uitvoerde, zorgde hij
ervoor dat Dareios de slaap weer kon vatten en maakte hem Dareios op zijn troon, reliëf op een
in korte tijd gezond; Dareios had geheel niet verwacht ooit van de Perzische paleizen.
nog goed ter been te zullen zijn. Vandaar dat hij hem hierna
twee paar gouden voetboeien schonk. Demokedes vroeg hem of hij met opzet zijn ongeluk
verdubbelde, omdat hij hem had genezen. Dareios had schik in deze opmerking en stuurde
hem naar zijn vrouwen: de eunuchen brachten hem en zeiden tegen de vrouwen dat hij
degene was die de koning z’n leven had teruggegeven. En ieder van de vrouwen schepte met
8

Oroites was een onbetrouwbare satraap (provinciegouverneur) van Klein-Azië, die zetelde in Sardeis (tot de
inname door de Perzen de hoofdstad van het Lydische rijk van koning Kroisos). Dareios liet hem executeren,
zijn bezittingen werden in beslag genomen.
9
Een van de hoofdsteden van de Perzen.
10
Koning van de Perzen van 522 tot 486 v. Chr.
11
Egypte maakte sinds 525 v. Chr. deel uit van het Perzische rijk. Egyptische artsen golden als de besten in hun
vak.
12
Krotoon was een Griekse polis in Zuid-Italië.
13
Nl. die van de Egyptische artsen.
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een schaal in de goudkist en ze gaven Demokedes zo’n overvloedige beloning dat een
dienaar, die Skitoon heette, de staters14 die van de schaal vielen, naliep, ze opraapte en zo
een grote massa goud verzamelde.
[131] Deze Demokedes nu was vanuit Krotoon bij Polykrates15 aangekomen en had in diens
kring vertoefd. In Krotoon had hij steeds te lijden gehad onder zijn vader, die een
opvliegende man was. Toen hij het niet langer bij hem kon uithouden, vertrok hij naar
Aigina.16 Nadat hij zich daar had gevestigd, overtrof hij al in het eerste jaar de overige artsen,
hoewel hij zonder uitrusting was en geen enkel instrument had dat bruikbaar is bij de
geneeskunde. In het tweede jaar huurden de Aigineten hem van staatswege in voor een
talent17, in het derde de Atheners voor honderd mnai18 en in het vierde jaar Polykrates voor
twee talenten. Zo kwam hij dus terecht op Samos en niet in het minst door deze man kregen
artsen uit Krotoon een goede naam.
[132] Maar toen dan, nadat hij in Sousa Dareios had genezen, beschikte Demokedes over
een zeer groot huis, was hij tafelgenoot van de koning en was hem alles toegestaan, op één
ding na: terugkeren naar Griekenland. Door voorspraak bij de koning redde hij de Egyptische
artsen, die de koning vroeger plachten te behandelen, op het moment dat ze op het punt
stonden gekruisigd te worden omdat ze voor een Griekse arts hadden ondergedaan. Ook
bezorgde hij de vrijheid aan een ziener uit Elis,19 die uit het gevolg van Polykrates kwam en

De Griekse tiran Polykrates van Samos was zo rijk dat hij zijn residentie tot culturele hoofdstad van
Griekenland kon maken: naast Demokedes trok hij ook allerlei dichters, architecten en schilders
aan. De dichter Anakreon was een van de genodigden. Op het schilderij hierboven zie je hem met de
Muzen (Norbert Schroedl, privé-collectie).

14

Perzische gouden munt van ca. 8 gram.
Tyrannos (alleenheerser) van het Griekse eiland Samos, van ca. 538 tot 522 v. Chr. Hij werd vermoord door
Oroites.
16
Eiland net ten zuiden van Athene.
17
Een talent is een gewichtseenheid van ca. 26 kg. Als waarde-eenheid betreft het 26 kg zilver, wat
omgerekend neerkomt op 6000 drachmen (een drachme bevat 4,3 gram zilver en is ongeveer het dagloon van
een geschoold arbeider).
18
Een mna is 100 drachmen.
19
Landstreek in het noordwesten van de Peloponnesos, waarin o.a. Olympia zich bevond.
15
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onder de slaven in verwaarlozing leefde. Demokedes genoot een geweldig aanzien bij de
koning.
[133] Korte tijd later gebeurde het volgende. Atossa, dochter van Kyros20 en vrouw van
Dareios, kreeg een gezwel aan haar borst, en vervolgens barstte het open en woekerde
verder. Gedurende de tijd dat het minder groot was, hield ze het verborgen en vertelde het
uit schaamte aan niemand, maar toen het erger werd , liet ze Demokedes komen en toonde
het aan hem. Hij zei haar gezond te zullen maken, en liet haar zweren dat ze in ruil daarvoor
zou doen wat hij haar zou vragen, en beloofde daarbij niets te zullen vragen wat tot
schaamte zou leiden.
[134] Vervolgens behandelde hij haar en maakte haar weer gezond, en toen stelde Atossa,
geïnstrueerd door Demokedes, in het slaapvertrek het volgende aan Dareios voor: “Vorst, u
hebt zoveel macht en zit daar maar: u verwerft er geen volk, geen gebied bij voor de Perzen.
Maar een man die jong is en in het bezit van vele middelen behoort een prestatie te laten
zien, opdat ook de Perzen erachter komen dat ze door een echte man worden geregeerd.
Om twee redenen geeft het u voordeel dat te doen, én omdat de Perzen zullen weten dat
een man degene is die de leiding over hen
heeft, én omdat ze het druk zullen hebben
met oorlog voeren en geen vrije tijd hebben
om tegen u samen te zweren. Nú kunt u grote
daden verrichten, zolang u jong bent: met het
groeien van het lichaam groeien ook de
geestelijke vermogens; maar wanneer het oud
wordt, wordt ook de geest oud en verliest in
alle aangelegenheden z’n scherpte.” Zij zei dit
zoals geïnstrueerd; en hij antwoordde als
volgt: “Vrouw, je hebt precies gezegd wat ik
Een mogelijke buste van Atossa.
ook zelf al van plan ben te gaan doen. Ik heb
namelijk besloten een brug aan te leggen van dit continent naar het andere en tegen de
Skythen21 op te trekken. Dat zal binnenkort tot uitvoering zijn gebracht.” Atossa zei het
volgende: “Denk eerst na: houd de eerste expeditie niet tegen de Skythen: want die zullen
op het moment dat u het wenst in uw bezit zijn. Volgens mij moet u tegen Griekenland ten
strijde trekken: ik verlang er immers naar het bericht te krijgen dat de vrouwen van Sparta
mijn dienaressen zijn geworden, en die van Argos en Athene en Korinthe. En u hebt een man
die meer dan wie ook geschikt is om alles over Griekenland te vertellen en uit te leggen:
diegene die uw voet heeft genezen.” Dareios antwoordde: “Vrouw, aangezien je vindt dat ik
eerst een poging moet wagen tegen Griekenland, lijkt het mij het beste om eerst samen met
diegene die jij noemt, Perzische verspieders naar de Grieken te sturen; zij zullen mij van alles
wat ze van hen zien en te weten komen, verslag uitbrengen. Als ik dan van alles precies op
de hoogte ben, zal ik op hen af gaan.” Dit zei hij en voegde de daad bij het woord.
(Herodotos 3.129-134)

20

Kyros de Grote, Perzische koning die de overheersing door de Meden afschudde en het rijk tot Perzisch rijk
maakte; veroverde o.a. Klein-Azië, met daarin het Lydië van Kroisos. Wordt algemeen beschouwd als
stamvader van het grote Perzische rijk.
21
Nomadenvolk dat vooral ten noorden en oosten van de Zwarte Zee leefde; een deel ook aan de Europese
zijde ervan: tegen hen wil Dareios optrekken.
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Hierna stuurt Dareios een groep aanzienlijke Perzen met Demokedes als gids erop uit om de
kusten van Griekenland te verkennen. in Zuid-Italië aangekomen weet hij aan hen te
ontsnappen. Ondanks dreigementen van Perzische kant leveren de inwoners van Krotoon
hem niet uit.

Vragen en opdrachten
1. cap. 129: ‘… want de enkel kwam los uit het gewricht.’
Zoek op of vraag na hoe een enkelgewricht in elkaar zit. Bedenk wat er (technisch gezien)
gebeurd is, waardoor Herodotos kan melden dat de enkel loskwam uit het gewricht.
2. Wat zou de milde behandelwijze (cap. 130) van Demokedes hebben kunnen inhouden?
3. cap. 131: Demokedes zou zeker geslaagd zijn voor de verplichte rekentoets. Jullie ook?
a. Hoeveel meer dan de Aigineten boden de Atheners? Antwoord in drachmen.
b. Hoeveel jaren moest op Samos een geschoold arbeider werken om een jaarloon als dat
van Demokedes aldaar te verdienen?
4. cap. 133: ‘Atossa … kreeg een gezwel aan haar borst, en vervolgens barstte het open en
woekerde verder.’
a. Van wat voor type aandoening is hier sprake?
b. Wat zal bij het openbarsten tevoorschijn zijn gekomen?
c. Wat voor soort behandeling zou men tegenwoordig bij dit soort aandoening toepassen?
5. cap. 134: waarom zou Atossa de vrouwen van Sparta als eersten in het rijtje gewenste
dienaressen noemen?
6. cap. 134: Welke voor Demokedes essentiële, maar niet dwingend uit het verzoek van
Atossa voortkomende stap maakt Dareios in zijn reactie op haar woorden?
7. Leg uit dat de Perzen die met Demokedes op pad gaan, zich door hem in de luren laten
leggen.
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4F

De wonderbaarlijke genezing van Prins Antiochos

Het volgende verhaal speelt zich rond 300 v.C. af aan het hof van Seleukos I, één van de
diadochen (opvolgers van Alexander de Grote). De hofarts Erasistratos weet het leven van
prins Antiochos te redden, omdat hij oog heeft voor de psycho-somatische aard van zijn
ziekte en zodoende een juiste diagnose weet te stellen. Bovendien heeft hij de voor een arts
zo belangrijke gave de patiënt en zijn omgeving te kunnen overtuigen van de juistheid van de
voorgestelde therapie.
Nog tijdens zijn leven benoemde Seleukos zijn zoon Antiochos in zijn eigen plaats tot koning
van het noordelijke rijksdeel. En als iemand dat al een gul en koninklijk gebaar vindt – nog
guller en wijzer betoonde hij zich met betrekking tot de verliefdheid van zijn zoon en diens
zelfbeheersing tegenover die hartstocht. Antiochos werd namelijk verliefd op Stratonike, de
vrouw van Seleukos zelf, die zijn stiefmoeder was en al een kind van Seleukos had gekregen.
Omdat hij besefte hoe fout die hartstocht was, wilde hij niet toegeven aan de kwaal en liet
hij er ook niets van blijken, maar
hij was er ziek van en lag weg te
kwijnen en verlangde naar de
dood. Ook de beroemde arts
Erasistratos, die tegen een hoog
salaris in dienst was bij Seleukos,
had er geen idee van wat hem
mankeerde, totdat hij het
vermoeden kreeg dat de ziekte
iets psychisch was. Hij had
namelijk bemerkt dat de patiënt
lichamelijk niets mankeerde,
maar
iemands
geestelijke
gesteldheid is zowel in positieve
als in negatieve zin natuurlijk van
invloed op zijn lichaam. Nu
Erasistratos doet zijn ontdekking op een schilderij van Guillemot
komen verdriet en woede en
(1808).
andere emotionele aandoeningen vanzelf wel tot uiting,
maar liefde wordt door beheerste mensen verborgen gehouden. En ook toen Erasistratos
erop aandrong hem in vertrouwen te nemen, wilde Antiochos hem niets vertellen. Daarom
ging hij bij zijn bed zitten en observeerde hij de lichamelijke veranderingen die zich bij de
binnenkomst van elk van zijn bezoekers bij hem voordeden. Hij kwam tot de bevinding dat
zijn lichaam in reactie op alle anderen steeds onveranderlijk verslapte en verlepte, maar
telkens als Stratonike bij hem op bezoek kwam, werd zijn geest op dat moment vooral
verward door schaamte en schuldgevoel en zei hij geen woord, maar zijn lichaam bloeide
ongewild op en werd levendiger, en als zij vertrok verzwakte het weer.
Daarna rapporteerde hij aan Seleukos, dat zijn zoon ongeneeslijk ziek was. En toen de koning
aan verdriet ten prooi was en het uitschreeuwde, zei hij: “Liefde is zijn leed, liefde voor een
vrouw, maar een onmogelijke liefde.” Seleukos was verbijsterd. Zou hij, Seleukos, koning van
Azië, niet in staat zijn iemand te bewegen tot een huwelijk met zo’n zoon, door smeekbeden
en geschenken en dit hele prachtige koninkrijk dat deze zieke als koning zou erven, ja dat hij
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hem nu al zou schenken om zijn leven te redden, als iemand dat wilde? Hij zou alleen graag
willen weten, wie die vrouw was. En Erasistratos antwoordde: “Hij is op mijn vrouw
verliefd.” En Seleukos zei: “Mijn beste man, jij bent zo met ons verbonden door vriendschap
en gunsten die je hebt ontvangen, je bent deugdzaam en wijs ook in minder belangrijke
zaken, red toch alsjeblieft een jonge prins, de zoon van de koning wiens vriend je bent, die in
zijn ongeluk zich zo weet te beheersen en die zijn kwaal niet naar buiten wil brengen, maar
liever de dood verkiest. Betekent Antiochos dan zo weinig voor je? En betekent ook Seleukos
zo weinig voor je?” Ter verdediging zei Erasistratos toen, alsof hij hem met deze opmerking
alle argumenten uit handen wilde slaan: ”Als Antiochos op úw vrouw verliefd was, zou u
haar ook niet aan hem afstaan, ook al bent u dan zijn vader.”
Toen zwoer Seleukos bij alle goden van het
koningshuis dat hij haar vrijwillig en graag zou
afstaan en zo zou tonen wat de ware liefde was van
een goede vader voor een zoon die zich zo wist te
beheersen en zijn kwaal de baas was en die zijn
ongeluk niet verdiende. En na nog veel meer van dit
soort opmerkingen begon hij te klagen dat hij zelf
niet zijn eigen dokter kon zijn, maar ook in dit geval
Erasistratos nodig had. Toen Erasistratos zag hoe
begaan de koning was en begreep dat hij het
werkelijk meende en niet huichelde, onthulde hij de
ware aard van de hartstocht en vertelde hij ook hoe
hij achter het geheim was gekomen. Seleukos was
heel blij, maar het viel hem niet mee zijn zoon te
overtuigen en daarna ook zijn vrouw nog. Toen hem
dat gelukt was, verzamelde hij zijn leger, dat
misschien al een vermoeden had van wat er te
gebeuren stond. Eerst gaf hij voor hen een exposé
van zijn eigen verdiensten en hoe hij van zijn rijk het Romeinse kopie van een Grieks beeld van
grootste had weten te maken van alle opvolgers van Seleukos (Nationaal Museum te Napels).
Alexander. Daarom was het zeker op zijn leeftijd
lastig te besturen door zijn omvang. “Het is mijn wil,” zei hij “het hele rijk nu te verdelen,
zodat jullie je daarover in de toekomst geen zorgen hoeven te maken, en een deel wil ik nu
reeds aan degenen schenken die mij het dierbaarst zijn. Van jullie allen, die na Alexander
onder mijn regering tot zo’n aanzien en macht zijn gestegen, mag ik natuurlijk in alle
opzichten medewerking verwachten. Het meest dierbaar aan mij en tevens waardig om te
regeren zijn van mijn kinderen mijn reeds volwassen zoon, en mijn vrouw. Hopelijk krijgen
zij, nu ze nog jong zijn, snel nakomelingen, die voor jullie hoeders van de macht zullen zijn. Ik
verbind hen aan elkaar met jullie als getuigen en stuur hen nu uit om te regeren over de
volkeren in het noorden. En ik draag jullie op geen enkel gebruik van de Perzen of andere
volkeren meer te eerbiedigen dan deze door allen erkende wet: wat de koning gebiedt, is
altijd rechtvaardig.” Zo sprak hij en het leger prees hem als de grootste van de koningen na
Alexander en als voortreffelijke vader. Nadat Seleukos aan Stratonike en aan zijn zoon
dezelfde opdrachten had meegegeven, verbond hij hen in de echt en stuurde hen naar hun
koninkrijk. En hiermee verrichtte hij een daad die een loflied waardig is en die groter is dan
alles wat hij in de oorlog gepresteerd heeft.
Appianus, Syrische Oorlogen 59-61
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Vragen en opdrachten
1. Op welke manier weet Erasistratos achter de aard van de ziekte van Antiochos te
komen?
2. Wat vertelt het verhaal over het psycho-somatische karakter van de beschreven ziekte?
3. Wat bedoelt Seleukos met zijn opmerking dat hij liever een dokter voor zichzelf wilde zijn?
4. Met welke moderne diagnose zou je de ‘ziekte’ van Antiochos kunnen vergelijken? Zoek
op internet informatie over de volgende ziektebeelden en maak een beargumenteerde
keuze: ‘dysthyme stoornis’, ‘Myalgische Encefalomyelitis (ME)’, ‘somatisatiestoornis’ of
‘conversiestoornis’.
Een nog beroemder verhaal met vergelijkbaar thema is de geschiedenis van Hippolytos en
zijn stiefmoeder Phaidra. Het is vooral bekend uit de tragedie Hippolytos van Euripides. In
deze tragedie wordt de stiefmoeder verliefd op haar stiefzoon. Ze probeert wanhopig haar
‘ziekte’ te verzwijgen en gaat daar bijna aan onderdoor, maar haar voedster komt het
geheim aan de weet. Ze wil Phaidra helpen door te proberen Hippolytos over te halen aan
haar verlangen tegemoet te komen. Als deze haar hooghartig afwijst, pleegt Phaidra
zelfmoord, maar door middel van een afscheidsbrief aan haar man Theseus beschuldigt zij
Hippolytos van aanranding. Theseus vervloekt daarop zijn zoon en Poseidon verhoort deze
vervloeking door hem te laten omkomen bij een ongeluk met zijn wagen. Anders dan het
verhaal van Seleukos en Antiochos heeft de geschiedenis van Phaidra en Hippolytos dus
bepaald geen happy end.
1. In welk opzicht is het verhaal van Seleukos en Antiochos een omkering van de
geschiedenis van Phaidra en Hippolytos?
2.a. Welke overeenkomst kun je signaleren in
- de aard van de ‘genezing’ die de ‘patiënten’ voor zichzelf zien?
- de hulp die zij geboden krijgen?
2b. Welk verschil kun je signaleren in
- de reactie van de betrokken vaders?
- de reactie van degenen die het object zijn van de ongeoorloofde liefde?

Hippolytos op zijn wagen, vlak voor
het fatale ongeluk. Roodfigurige
krater uit Apulië, ong. 340 v.C.
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Deel 5
Het heiligdom
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5A Het Asklepieion van Epidauros:
Een wereldgezondheidscentrum in de Oudheid
Lichamelijke en geestelijke gezondheid vonden mensen in de Oudheid minstens zo belangrijk
als tegenwoordig en men was ervan overtuigd dat er tussen deze twee een nauw verband
bestond. Over dit verband werd veel geschreven en getheoretiseerd, maar ook in de praktijk
van sportbeoefening en geneeskunde streefden de Grieken naar ‘een gezonde geest in een
gezond lichaam.’
Vanaf de zesde eeuw voor Christus was het Asklepiosheiligdom in Epidauros het grootste
gezondheidscentrum ter wereld. Hier kwamen per jaar duizenden mensen uit het hele
Middellandse Zeegebied om genezing, of minstens om verlichting te vinden voor de kwalen
van hun lichaam en hun geest. Behalve als trekpleister voor pelgrims functioneerde het
Asklepieion ook als centrum, waarvandaan de cultus van Asklepios en zijn genezende
werking over de wereld verbreid werden. Zo werd na de vreselijke pestepidemie in Athene
aan het begin van de Peloponnesische Oorlog op de zuidelijke helling van de Akropolis een
heiligdom voor Asklepios opgericht (420 voor Chr.); de priesters van Epidauros verleenden
hun medewerking aan deze stichting. En toen in Rome in 293 voor Chr. de pest uitbrak,
stuurde de senaat op aanwijzing van de Sibillijnse boeken een gezantschap naar Epidauros
om toestemming te vragen voor het stichten van een dependance in Rome. De Romeinen
kregen heilige slangen mee als daadwerkelijk bewijs van de goddelijke medewerking. Deze
slangen wezen als plek het Tibereiland aan en daar werd het Romeinse Asklepieion dan ook
gebouwd. Op die plek is nu nog steeds een ziekenhuis gevestigd.
Meer dan duizend jaar lang heeft Epidauros gefunctioneerd als het centrum van
gezondheid en welbevinden, vanaf zijn stichting in de zesde eeuw voor Chr. tot de
verwoesting van het complex door aardbevingen in 522 en 551 na Chr. Zelfs na de sluiting
van alle andere heidense heiligdommen, zoals Delphi en Olympia, op bevel van de
christelijke keizer Theodosius, hield de eredienst hier niet op.

Overzichtsfoto van de
opgravingen. Rechtsonder
de Tholos (13), bovenin het
theater (1).
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Plattegrond van het Asklepieion. Gebouwen in de volgorde waarin ze hieronder worden besproken: 22
Propylaeën, 11 Asklepiostempel, 14 Abaton, 13 Tholos, 1 Theater.
Belangrijke gebouwen die niet worden besproken: 2 Katagogeion (hotel), 3 Baden, 4 Bankethal met
Odeion (5), 7 Artemistempel, 9 Tempel van Egyptische goden, 10 Gebouw E, 18 Romeinse baden, 25
Stadion, 26 Palaistra.

De grote aantrekkingskracht en invloed van Epidauros leverde aanzienlijke inkomsten en
rijkdom op. In de vierde eeuw voor Chr. kon hier dan ook de bouw van een uitgestrekt
complex gefinancierd worden met monumentale en rijk versierde, kostbare gebouwen, die
de uitstraling van de plek nog vergrootten en een onuitwisbare indruk achterlieten bij
iedereen die het heiligdom bezocht.
Pelgrims die van ver kwamen, reisden vaak per schip. Wie uit het zuiden kwam, legde aan
bij Argos (op een afstand van ca. 40 km.), wie uit het noorden kwam bij de haven van
Epidauros (ca. 15 km.). De resterende afstand legde men te voet af, langs een van de twee
brede wegen die door de bergen naar het afgelegen dal van Epidauros voerden. Door de
lange reis hadden de pelgrims al onderweg de tijd zich geestelijk en lichamelijk voor te
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bereiden op hun bezoek aan de god. Het is uit inscripties bekend, dat soms Asklepios al
tijdens de reis zich aan een pelgrim openbaarde om hem voorschriften te geven over dieet
of geestelijke voorbereiding. Zuiverheid van lichaam en geest was belangrijk om ontvankelijk
te zijn voor de goddelijke adviezen.
De Propylaeën (22)
Als de reiziger dan, vermoeid en
verwachtingsvol, uiteindelijk veilig bij het
heiligdom aankomt, treedt hij binnen door
de monumentale 20 meter brede
Propylaeën (toegangspoort), met zes hoge
Ionische zuilen van marmer aan de
buitenkant en Korinthische zuilen binnenin.
Waterspuwers
in
de
vorm
van
leeuwenkoppen kijken op hem neer vanaf
Plattegrond van de Propylaeën.
de dakrand. Op de architraaf (draagbalk)
boven de ingang waarschuwt een inscriptie de bezoeker zich op het hogere te richten:
Ἁγνὸν χρὴ νηοῖο θυώδεος ἐντὸς ἰόντα
ἔμμεναι· ἁγνείη δ’ ἔστι φρονεῖν ὅσια.
Zuiver moet u zijn als u het geurige heiligdom binnengaat,
en zuiverheid is het hebben van verheven gedachten.

Restanten (links) en reconstructietekening (rechts) van de Propylaeën; op de voorgrond een waterput.

De tempel van Asklepios (11)
Zo’n 200 meter verder op de heilige weg eindigt dan de lange reis vóór de
ingang van de Asklepiostempel. Zoals gebruikelijk is de tempel naar het
oosten gericht (georiënteerd) en de heilige weg komt uit tussen de
tempeltrappen rechts en het langwerpige stenen altaar links, waar de offers
voor de god worden gebracht.
De ingang van de tempel zelf wordt bijna versperd door een enorme
hoeveelheid marmeren en bronzen votiefbeelden en stèlai (rechtop staande
monumentale stenen) met inscripties. Het is vrijwel onmogelijk voor de
Plattegrond van de Asklepiostempel.
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bezoeker die stuk voor stuk in zich op te nemen, maar allemaal bij elkaar maken ze een
overweldigende indruk.
De tempel is een peripteros (een tempel met zuilen rondom) van zo’n 25 meter lang. Er
zijn in totaal 30 Dorische zuilen van kalksteen (plus nog 2 in de voorhal), die zijn gestuct en
wit geschilderd. Wie de drie tempeltreden beklimt, komt op een plateau van zwarte en witte
vloerplaten en kan door een houten deur, die versierd is met ivoren decoraties, bevestigd
met gouden nagels, de cella (het inwendige van de tempel) binnengaan. Daar staat hij dan
oog in oog met het overweldigende chryselephantine (van goud en ivoor gemaakte)
godenbeeld van Asklepios, omringd door Korinthische zuilen. Een Griekse reiziger uit de 2e
eeuw na Chr., Pausanias, heeft het beschreven: “Het beeld van Asklepios is gemaakt van
goud en ivoor. Een inscriptie vertelt ons dat Thrasymedes van Paros, de zoon van Arignotos,
de maker is. Asklepios zit op een troon met een scepter in zijn hand en zijn andere hand
houdt hij boven het hoofd van de slang; aan zijn voeten is ook een hond afgebeeld. Op de
troon staan de heldendaden van heroën uit Argos afgebeeld: Bellerophon tegen de Chimaira
en Perseus die het hoofd van Medousa afhakt.” Van dit beeld is niets meer over, we hebben
alleen nog deze beschrijving en enkele afbeeldingen op munten en op twee reliëfs. Wat wel
teruggevonden is, zijn de bouwinscripties van de tempel. Hierop staan alle namen van de
werklieden, hun werkzaamheden en het loon dat zij verdienden. Daar blijkt uit dat er 4 jaar
en 8 maanden aan deze tempel gebouwd is; in 380 voor Chr. zijn de werkzaamheden
begonnen. Nog niet vermeld is het schitterende marmeren beeldhouwwerk waarmee de
tempel versierd is: de beeldengroepen in de twee tympana (driehoekige gevelversieringen)
die de Trojaanse Oorlog en de strijd tussen Grieken en Amazonen voorstellen, en de beelden
van Overwinningsgodinnen en figuren te paard die de akroteria (versieringen op de
dakranden) vormen.

Dwarsdoorsnede (links) en vooraanzicht van de
Asklepiostempel.
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Het Abaton (14)

Gedeeltelijke reconstructie van het Abaton.

Naast de tempel, aan de noordkant, bevindt zich het Abaton (= niet-toegankelijke, d.w.z.
verboden voor wie niet de vereiste rituelen heeft ondergaan) of Enkoimètèrion (= waarin
geslapen wordt). Hier kan de pelgrim-patiënt, na het vervullen van alle voorgeschreven
plichtplegingen en voorbereidings-rituelen, zich te slapen leggen (incubatie) in de hoop de
volgende dag genezen wakker te worden.
Het gebouw bestaat uit een 70 meter lange stoa (zuilenhal) met Ionische zuilen, die
gedeeltelijk twee verdiepingen hoog is. Het deel met de twee verdiepingen is aangebouwd,
toen er in de 3e eeuw voor Chr. een uitbreiding nodig was. Een trap met 14 treden leidt naar
de benedenverdieping. Waarschijnlijk creëerde men zo aparte afdelingen voor vrouwen en
mannen. Langs de muren staan stenen banken en in de noordoost hoek is de heilige bron
van Asklepios. Tussen de zuilen binnen de stoa konden houten schotten worden
aangebracht. Bijzonder is, dat in het oudste deel van het Abaton twee stèlai gevonden zijn
met genezingsinscripties; dit zijn de getuigenissen van wonder-genezingen die in het
heiligdom hebben plaatsgevonden; een aantal ervan is opgenomen in dit boekje.

Reconstructietekening (boven) en plattegrond (onder) van het Abaton.
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Dwarsdoorsnede (links) en plattegrond (rechts) van de Tholos.

De Tholos (13)
Bij het rondlopen door het heiligdom gaat de pelgrim ook vast en zeker op zoek naar een
heel beroemd bouwwerk, de Tholos of Thymele van de architect Polykleitos, zoon van een
beroemde beeldhouwer, dezelfde architect die ook het theater gebouwd heeft. Al vóór zijn
vertrek heeft hij namelijk verhalen gehoord over de perfectie en gratie van dit gebouw, en
hij wil dat nu zeker met eigen ogen bewonderen. Het is niet erg moeilijk te vinden,
tegenover het nieuwe gedeelte van het Abaton, en het valt al snel in het oog door zijn ronde
vorm met blinkend witte Dorische zuilen, marmeren dakrandversieringen en compleet
marmeren dak. Het is werkelijk een heel bijzonder gebouw. Om alle decoratieve elementen
goed tot hun recht te laten komen, zijn ze gedeeltelijk beschilderd in rode en blauwe tinten.
Achter de zuilen is de ronde muur van het gebouwtje zelf zichtbaar, beschilderd door de
schilder Pausias met een afbeelding van Eros die zijn pijl en boog heeft verruild voor een lier
en één van Methe (Dronkenschap) die wijn drinkt uit een kristallen beker, waarin haar
gezicht wordt weerspiegeld. Dat weten we uit Pausanias’ beschrijving. Wat we niet weten, is
de functie van het gebouw. Verondersteld wordt, dat het ter ere van de heros (halfgod)
Asklepios was, misschien gebouwd boven wat ooit als zijn graf werd beschouwd. Er zijn
namelijk wel meer van dergelijke rondtempeltjes boven het graf van een heros
teruggevonden (bijvoorbeeld voor de heros Palaimon in Isthmia). Voor de god Asklepios is er
dan de eerder beschreven tempel, voor de mens Asklepios dit ronde heroön. Daarnaast
bestaat er ook een idee, dat in het ondergrondse fundament van de tholos, dat een

Decoratieve elementen van de
Tholos. Links: de dakrand met
water-spuwers, triglyphen,
architraaf en Dorische kapitelen.
Midden: Deel van het
cassetteplafond. Rechts:
Korinthisch kapiteel van het
interieur.
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labyrinth-achtige vorm heeft, misschien de heilige slangen van Asklepios bewaard werden. In
elk geval is het gebouw onovertroffen in zijn verfijnde architectuur en afwerking en het is
niet waarschijnlijk dat de bezoeker er snel op is uitgekeken. In het interieur, te betreden
door een compleet marmeren deur, versierd met reliëfs, staan 14 Korinthische zuilen met
onwaarschijnlijk fraai bewerkte kapitelen. Het plafond is gedecoreerd met marmeren
bloemen en rozetten en ook de vloer is geplaveid met afwisselende patronen in zwart en
wit. Middenin de vloer bevindt zich een witte steen, die kan worden weggenomen, waarna
via een houten trap de toegang mogelijk is tot het ondergrondse ‘labyrinth’.
Behalve de boven beschreven gebouwen bevindt zich in het heiligdom ook nog een groot
aantal kleinere tempels voor andere goden, zoals Apollo (9), Artemis (7), Aphrodite (19),
Themis (8). En het uitgestrekte terrein buiten het gewijde domein herbergt een enorm
complex aan faciliteiten voor de bezoekers die hier langer verblijven of voor de vierjaarlijkse
sport- en theaterfestiviteiten van de Grote Asklepieia. Zo is er bijvoorbeeld een hotel met
160 kamers (2), zijn er Griekse en Romeinse baden (3 en 18), sportcomplexen zoals de
palaistra (26) en het stadion (25), een bibliotheek (16), een odeion (muziektheater, 5) en
niet te vergeten het best bewaarde theater (1) in Griekenland. Uiteraard kent het terrein
ook een ingenieus hydraulisch systeem met kanalen, leidingen, bassins, brongebouwen.

Het Theater (1)

Luchtfoto (links) en plattegrond (rechts) van het theater.

In tegenstelling tot de andere bouwwerken in het Asklepieion is het theater van Epidauros
schitterend bewaard gebleven. Door aardverschuivingen was het bedekt geraakt, maar er
waren maar beperkte reparaties nodig om het weer bruikbaar te maken voor voorstellingen.
Het ligt tegen een helling aangebouwd met uitzicht over het hele heiligdom. Bouwer is de
eerder genoemde architect Polykleitos uit Argos. Pausanias vergelijkt het theater van
Epidauros met andere grote theaters in zijn tijd. Ook al is het niet het grootste theater dat hij
kent, in harmonie en schoonheid is het volgens hem onovertroffen.
Centrum van het bouwwerk, zoals in bijna alle Griekse theaters, is de ronde orchestra
(dansruimte) van aangestampte aarde met een diameter van ruim 20 meter, waar het koor
danst en zingt. Via de twee monumentale parodoi (toegangspoorten) links en rechts komt
het koor de orchestra binnen en gaat het aan het eind van de voorstelling ook weer weg. De
skènè (decorgebouw van twee verdiepingen hoog) achter de orchestra is geheel verwoest.
Rondom de orchestra loopt een stenen goot die zorgt voor de afvoer van de enorme

104

watermassa’s die bij regen in het stenen theater verzameld worden. De cavea
(toeschouwersruimte) biedt zitplaatsen voor ongeveer 14.000 toeschouwers. Op de onderste
rij staan erezetels met rugleuningen voor hoogwaardigheidsbekleders, zoals de priesters van
het heiligdom. In totaal zijn er 55 rijen, in tweeën gedeeld door de diazoma (het brede
horizontale gangpad): 34 rijen in de laagste afdeling en 21 in de hoogste. Mogelijk is de
afdeling boven de diazoma een latere uitbreiding. Opvallend is dat de verhouding tussen het
bovenste en het onderste aantal rijen gelijk is aan die tussen het onderste aantal en het
totaal, namelijk 0,618, de zogenaamde “gulden snede” (21 : 34 = 34 : 55 = 0,618). Bovendien
is 55 de som van de getallen van 1 tot en met 10, 21 is de som van de eerste zes getallen en
34 die van de overige vier.
Het theater is wereldberoemd vanwege zijn fantastische akoestiek: het aansteken van
een lucifer op de stip midden in de orchestra is tot op de 55ste rij duidelijk hoorbaar. Wat
precies de verklaring is voor deze geweldige akoestiek is tot op de dag van vandaag een
raadsel. De ligging van het theater hoog op een heuvel, de helling van de cavea, de manier
waarop de stenen zitbanken zijn geplaatst en bewerkt, de toegepaste meetkundige
verhoudingen vormen waarschijnlijk een deel van de verklaring.
Sinds 1954 is het gerestaureerde theater van Epidauros in de zomermaanden de locatie
van een uniek toneelfestival. In de weekends worden er klassieke tragedies en komedies
opgevoerd, die door duizenden mensen worden bezocht. Het is een geweldige belevenis
zo’n opvoering mee te maken.

Het theater voor het begin van een voorstelling in het kader van het Epidauros-festival.

Archeologen en moderne bezoekers
De moderne bezoeker, die zich het heiligdom van Asklepios in al zijn antieke glorie probeert
voor te stellen, zal daarbij over enkele jaren aanzienlijk geholpen worden door het werk van
de archeologen. Op dit moment is het Comité voor Conservering van de Monumenten van
Epidauros (ESME, een commissie die door het Griekse Ministerie van Cultuur in 2000 is
ingesteld) druk bezig met het restaureren en gedeeltelijk reconstrueren van enkele
gebouwen, waardoor een deel van de vroegere glorie weer zichtbaar gemaakt wordt. Wie nu
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Gedeeltelijke reconstructie van de Asklepiostempel door ESME.

de plek bezoekt, heeft nogal wat fantasie nodig om de pracht en praal van vroeger eeuwen
te kunnen oproepen, want veel is grondig verwoest. Niet alleen de natuur heeft de
menselijke bouwwerken vernietigd (aardbevingen in de 6e eeuw), maar de systematische
afbraak ervan is ook aan mensenhand toe te schrijven. Nadat het heiligdom tot ruïnes
vervallen was, zijn de mooi gehakte stenen van de ‘heidense’ gebouwen hergebruikt door
nieuwe bewoners, die christenen waren en er onder meer een christelijke basilica van
bouwden.
Toen Griekenland in 1830 na een bloedige vrijheidsstrijd een zelfstandig land werd, was
de oprichting van een Griekse Archeologische Dienst een van de prioriteiten van de nieuwe
regering. Het herontdekken van het roemvolle verleden en het scheppen van een nationale
identiteit waren voor de jonge natie natuurlijk enorm belangrijk. De eerste grootschalige
opgraving die werd verricht was die van Epidauros. Door de bijzondere betekenis van het
heiligdom en de talloze inscripties en decoratieve architectuurelementen die werden
gevonden, was deze opgraving ook internationaal van het allergrootste belang. Jammer
genoeg waren van de gebouwen alleen nog de fundamenten over, omdat ze inderdaad tot
de grond toe afgebroken waren en vernield. Maar ook ondanks dat kan de indruk die
Epidauros maakt nog steeds overweldigend zijn.
Een voorbeeld van iemand op wie Epidauros een diepe indruk heeft gemaakt is de
Amerikaanse schrijver Henry Miller. Hij was hier vlak voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog en zijn impressie van Epidauros is, behalve door zijn bijzondere
persoonlijkheid, ook gekleurd door de tijd waarin hij leefde.
“Nooit heb ik de betekenis begrepen van het woord vrede, voor ik in Epidauros kwam.
Zoals iedereen had ik het woord mijn hele leven gebruikt zonder me er rekenschap
van te geven, dat het een vervalsing was. Vrede is evenmin het tegenovergestelde van
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oorlog als dood het tegengestelde is van leven. De ontoereikendheid van de
menselijke verbeeldingskracht of van zijn innerlijke leven heeft een begrip geschapen,
dat ten enenmale vals is. Ik spreek natuurlijk van de vrede, die alle verstand te boven
gaat. Er is geen andere. De vrede, die de meesten van ons kennen, is niets anders dan
een beëindiging van vijandelijkheden, een bestand, een tussenperiode, een stilte, een
uitstel, wat allemaal negatief is. De vrede des harten is positief en onoverwinnelijk, hij
vraagt geen voorwaarden en heeft geen bescherming nodig. Die vrede bestaat zonder
meer. [...]
In Epidauros, in de stilte, in de grote vrede, die over mij kwam, heb ik de hartslag van
de wereld gevoeld. Ik weet, wat het middel tot genezing is; het is afstand doen,
opgeven, zich overgeven, zodat onze kleine harten mogen slaan in harmonie met het
grote wereldhart.”
(Henry Miller, De Kolossus van Maroussi)
Vragen en opdrachten
1. Maak een lijst van architectonische en archeologische termen uit de tekst (vetgedrukt) en
hun betekenis.
2. Bekijk de reconstructietekening van de Asklepiostempel en beschrijf een aantal elementen
dat niet in de tekst genoemd wordt.
3. De reconstructie van verwoeste gebouwen uit de oudheid staat onder archeologen nogal
ter discussie.
a. Ken je zelf voorbeelden van zo’n (geslaagde of minder geslaagde) reconstructie?
b. Wat is volgens jou in het algemeen het belangrijkste argument vóór reconstructie? Wat
vind je het belangrijkste argument tegen reconstructie?
c. Wat is je eigen (beargumenteerde) standpunt over reconstructie van gebouwen op een
opgravingsterrein?
4. Kies een gebouw van de plattegrond van Epidauros dat hierboven niet beschreven is.
Maak met behulp van wat zoekwerk op internet zelf een beschrijving van hoe dit gebouw er
in zijn bloeiperiode heeft uitgezien.
Over het citaat van Henry Miller
5. Leg uit in hoeverre de beschrijving van wat Epidauros hem geleerd heeft kan zijn
ingegeven door de tijd waarin hij er een bezoek bracht.
6. Net als mensen in de Oudheid was Henry Miller gevoelig voor de heilzame werking van de
omgeving van Epidauros. Toon dit aan door een verband te leggen tussen het
bovengenoemde citaat en de inscriptie op de Propylaeën.
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5B

Votiefinscripties uit Epidauros

Mensen die na hun bezoek aan een Asklepieion van hun kwaal
genezen waren, dankten de god met een wijgeschenk. Zo’n
wijgeschenk bestond vaak uit een afbeelding van het
lichaamsdeel ter genezing waarvan ze naar Asklepios waren
gekomen (been, oor, oog etc.). Eventueel werd daaraan een
inscriptie toegevoegd, waarop de naam van de patiënt, de ziekte
en de wijze van genezing vermeld werden. Ook kon het alleen een
tablet met inscriptie zijn, zonder afbeelding.
Dergelijke inscripties noemen we wij-inscripties of
votiefinscripties. In de diverse heiligdommen van Asklepios zijn er
vele gevonden. Hieronder volgen enkele inscripties na genezingen
in het Asklepieion van Epidauros. De inscripties zijn aan het eind
van de 4e eeuw v.Chr. door de tempelpriesters gebundeld op
grote gedenkplaten om de bezoekers te wijzen op de vele
medische successen van dit heiligdom.
Ons geven de inscripties een goed beeld van de klachten Dankoffer (100-200
waarvoor men naar een asklepieion ging en hoe men dacht dat de n.Chr., Melos) aan
god te werk ging bij het verhelpen van het probleem. Meestal Asklepios en Hygieia voor
gebeurde dat door een verschijning van de god in de droom van het genezen van een
een patiënt, terwijl die in het abaton van het heiligdom sliep. Ook been.
kon genezing plaatsvinden doordat een tempelhond of –slang in de droom of in het echt aan
de wond likte, soms zelfs buiten het heiligdom.

a. Drie jaar zwanger… / Wees specifiek in wat je vraagt van de god! (IG IV.121.ii)

5

Ἰθμονίκα Πελλανὶς ἀφίκετο εἰς τὸ ἱαρὸν ὑπὲρ γενεᾶς. Ἐγκατακοιμαθεῖσα δὲ ὄψιν εἶδε·
ἐδόκει αἰτεῖσθαι τὸν θεὸν κυῆσαι κόραν. Τὸν δ’ Ἀσκλαπιὸν φάμεν ἔγκυον ἐσσεῖσθαί νιν,
καὶ εἴ τι ἄλλο αἰτοῖτο, καὶ τοῦτό οἱ ἐπιτελεῖν, αὐτὰ δ’ οὐθενὸς φάμεν ἔτι ποιδεῖσθαι.
Ἔγκυος δὲ γενομένα ἐγ γαστρὶ ἐφόρει τρία ἔτη, ἔστε παρέβαλε ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτις ὑπὲρ
τοῦ τόκου· ἐγκατακοιμαθεῖσα δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν, εἰ οὐ γένοιτο

1

2

3

Πελλάνις
τὸ ἱαρόν
ἐγκατακοιμάομαι
κόραν
τὸν Ἀσκλαπιὸν
… φάμεν
φάμεν
ἔγκυος
ἐσσεῖσθαι
οἱ

uit Pellene
= τὸ ἱερόν
in iets slapen (alleen
4
passieve aoristus)
= κόρην
aci na verzwegen ἐδόκει
= φάναι
zwanger
ἔσεσθαι
= αὐτῇ

αὐτὰ
οὐθενός
ποιδέομαι
ἐγ γαστρὶ
παραβάλλω ποὶ
ποὶ
ἱκέτις

5

ἐπερωτῆν
ἐπερωτάω

= αὐτὴ (vul aan: ἐδόκει)
= οὐδενός
= προσδέομαι (+ gen.)
= ἐν γαστρὶ
(een verzoek) voorleggen
aan
= πρὸς
hier predicatief = als
smekelinge
= ἐπερωτᾶν
bovendien of weer vragen
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αὐτᾷ πάντα ὅσσα αἰτήσαιτο καὶ ἔγκυος εἴη· ὑπὲρ δὲ τόκου ποιθέμεν νιν οὐθέν, καὶ ταῦτα
πυνθανομένου αὐτοῦ, εἴ τινος καὶ ἄλλου δέοιτο λέγειν, ὡς ποησοῦντος καὶ τοῦτο. Ἐπεὶ δὲ
νῦν ὑπὲρ τούτου παρείη ποτ’ αὐτὸν ἱκέτις, καὶ τοῦτό οἱ φάμεν ἐπιτελεῖν. Μετὰ δὲ τοῦτο
σπουδᾷ ἐκ τοῦ ἀβάτου ἐξελθοῦσα, ὡς ἔξω τοῦ ἱαροῦ ἦς, ἔτεκε κόραν.
6-7

ὑπὲρ t/m τοῦτο ‘maar (hij scheen te zeggen)
dat ze over de geboorte
niets had gezegd, en dat
ze, nu hij deze dingen
vroeg, het moest
zeggen, als zij ook aan
iets anders behoefte
had, omdat hij dan ook
dat in vervulling zou
doen gaan’

8

9

ποτ’
ἱκέτις
φάμεν
οἱ
σπουδᾷ
τὸ ἄβατον
ἦς

= πρὸς
weer predicatief
vul weer aan ἐδόκει
= hij scheen
= αὐτῇ
= σπουδῇ
het abaton
= ἦν

Vragen
1. Ithmonika is twee keer naar het Asklepieion gegaan. Wat was haar eerste probleem en
wat het tweede probleem? Citeer twee Griekse woorden.
2. In welke modus staan γένοιτο (r. 5) en αἰτήσαιτο en εἴη (r. 6) én waarom is hier die modus
gebruikt?
3. Naar wie of wat wordt verwezen met τούτου (r. 8)? Citeer waar mogelijk het Grieks.

a. Een ongelovige Thomas (IG IV.121.iii)
Ἀνὴρ τοὺς τᾶς χηρὸς δακτύλους ἀκρατεῖς ἔχων πλὰν ἑνὸς ἀφίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας·
θεωρῶν δὲ τοὺς ἐν τῷ ἱαρῷ πίνακας ἀπίστει τοῖς ἰάμασιν καὶ ὑποδιέσυρε τὰ ἐπιγράμματα.
Ἐγκαθεύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει τὸν θεὸν ἐφαλέσθαι ὑπὸ τῷ ναῷ ἀστραγαλίζοντος αὐτοῦ
καὶ μέλλοντος βάλλειν τῷ ἀστραγάλῷ, ἐπιφανέντα ἐπὶ τὰν χῆρα καὶ ἐκτεῖναί οὑ τοὺς

1

2

τᾶς χηρὸς

= τῆς χειρός
(gen. ev. van ἡ χείρ) 3
ἀκρατής
krachteloos, zwak
πλὰν
= πλήν
3-4
ἱκέτας
= ἱκέτης; predicatief:
‘als smekeling’
τὸ ἱαρόν
= τὸ ἱερόν
ὁ πίναξ, πίνακος plank, schrijftafeltje
4
τὸ ἴαμα
genezing, geneesmiddel
(ὑπο)διασύρω (stiekem) belachelijk
maken, (stiekem)
bespotten

τὸ ἐπιγράμμα
ἐγκαθεύδω
ἀστραγαλίζω
τὸν θεὸν
ἐφαλέσθαι
ἐφάλλομαι
ὁ ἀστράγαλος
τὰν χῆρα
οὑ

opschrift, inscriptie
op/bij/in iets slapen
dobbelen
Lees: ἐδόκει τὸν θεὸν
ἐφαλέσθαι(aci)
op iets springen
(ἐφαλέσθαι = inf. aor.)
dobbelsteen
= τὴν χεῖρα
van hem
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5

δακτύλλους· ὡς δ’ ἀποβαίη, δοκεῖν συγκάμψας τὰν χῆρα καθ’ ἕνα ἐκτείνειν τῶν δακτύλων·
ἐπεὶ δὲ πάντας ἐξευθύναι, ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν, εἰ ἔτι ἀπιστησοῖ τοῖς ἐπιγράμμασι τοῖς
ἐπὶ τῶμ πινάκων τῶν κατὰ τὸ ἱερόν, αὐτὸς δ’ οὐ φάμεν. “ Ὅτι τοίνυν ἔμπροσθεν ἀπίστεις
αὐτοῖς οὐκ ἐοῦσιν ἀπίστοις, τὸ λοιπὸν ἔστω τοι,” φάμεν, “Ἄπιστος ὄνομα”. Ἁμέρας δὲ
γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε.
5

6
7

τοὺς δακτύλλους = τοὺς δακτύλους
8
συγκάμπτω
krommen
καθ’ ἕνα … τῶν vinger voor vinger, elke
δακτύλων
vinger stuk voor stuk
ἐξευθύνω
controleren
τῶµ
= τῶν
αὐτὸς δ’ οὐ
Lees: αὐτὸς δ’ ἐδόκει
8-9
φάμεν
οὐ φάναι
οὐ φῆμι
nee zeggen, ontkennen

ἔστω

φάμεν
τοι
ἁμέρας
γενομένας

e

laat hij/zij/het zijn (3
ev.imper. praes. van
εἰµί)
Lees: ὁ θεὸς ἐδόκει
φάναι: “ Ὅτι … ὄνομα.”
= σοι
= ἡμέρας γενομένης

Vragen
1. Wat is het probleem van deze man?
2. Wat wordt bedoeld met πίνακας en ἐπιγράμματα? (r. 2)
3. ἐκτείνειν τῶν δακτύλων (r. 5). Doet de man dit nog in zijn droom of in het echt, als hij
ontwaakt is? Leg je antwoord uit met behulp van een Grieks tekstelement.

c. Een kosmetische ‘operatie’ (IG IV.121.vi)

5

Πάνδαρος Θεσσαλὸς στίγματα ἔχων ἐν τῷ μετώπῳ. Οὗτος ἐγκαθεύδων ὄψιν εἶδε· ἐδόκει
αὐτοῦ ταινίᾳ καταδῆσαι τὰ στίγματα ὁ θεὸς καὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεί κα ἔξω γένηται τοῦ
ἀβάτου, ἀφελόμενον τὰν ταινίαν ἀνθέμεν εἰς τὸν ναόν· ἁμέρας δὲ γενομένας ἐξανέστα καὶ
ἀφήλετο τὰν ταινίαν, καὶ τὸ µὲν πρόσωπον κενεὸν εἶδε στιγμάτων, τὰν δὲ ταινίαν ἀνέθηκε
εἰς τὸν ναόν, ἔχουσαν τὰ γράμματα τὰ ἐκ τοῦ μετώπου.

1

Θεσσαλὸς

2

τὸ στίγμα
ἐγκαθεύδω
ἡ ταινία
κα
τὸ ἄβατον

3

ἀφελόμενον

de Thessaliër/
uit Thessalië
merkteken, vlek
in/op/bij iets slapen
(haar)band
= ἄν
het abaton (heilige
ruimte)
ptc.aor.med. van
ἀφαιρέω

4

τὰν ταινίαν
ἀνθέμεν
ἐξανέστα
ἀφήλετο

= τὴν ταινίαν
= ἀναθεῖναι (inf. aor. act.
van ἀνατίθημι)
e
= ἐξανέστη (3 ev. ind.
aor. van ἐξανίσταμαι)
= ἀφείλετο
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Vragen
1. Wat was de kwaal van Pandaros en op welke manier is hij hiervan genezen?
2. Welke aanwijzing heb je dat γένηται (r. 2) een coni. generalis/futuralis moet zijn?

d. Boontje komt om zijn loontje! (IG IV.121.vii)

5

10

Ἐχέδωρος τὰ Πανδάρου στίγματα ἔλαβε ποὶ τοῖς ὑπάρχουσιν. Oὗτος λαβὼν πὰρ Πανδάρου
χρήματα, ὥστ’ ἀνθέμεν τῷ θεῷ εἰς Ἐπίδαυρον ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐκ ἀπεδίδου ταῦτα·
ἐγκαθεύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ἐπιστὰς ἐπερωτῆν νιν, εἰ ἔχοι τινὰ χρήματα πὰρ
Πανδάρου ἐξ Εὐθηνᾶν ἄνθεμα εἰς τὸ ἱαρόν· αὐτὸς δ’ οὐ φάμεν λελαβήκειν οὐθὲν τοιοῦτον
παρ’ αὐτοῦ· ἀλλ’ αἴ κα ὑγιῆ νιν ποήσαι, ἀνθησεῖν οἱ εἰκόνα γραψάμενος· μετὰ δὲ τοῦτο τὸν
θεὸν τὰν τοῦ Πανδάρου ταινίαν περιδῆσαι περὶ τὰ στίγματά οὑ καὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεί κα
ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ ἀβάτου, ἀφελόμενον τὰν ταινίαν ἀπονίψασθαι τὸ πρόσωπον ἀπὸ τᾶς
κράνας καὶ ἐγκατοπτρίξασθαι εἰς τὸ ὕδωρ· ἁμέρας δὲ γενομένας ἐξελθὼν ἐκ τοῦ ἀβάτου
τὰν ταινίαν ἀφήλετο, τὰ γράμματα οὐκ ἔχουσαν· ἐγκαθιδὼν δὲ εἰς τὸ ὕδωρ ἑώρη τὸ αὐτοῦ
πρόσωπον ποὶ τοῖς ἰδίοις στίγμασιν καὶ τὰ τοῦ Πανδάρου γράμματα λελαβηκός.

1
2
3

4

5

ποὶ
= πρός
τοῖς ὑπάρχουσιν vul aan στίγμασι(ν)
ἀνθέμεν
= ἀναθεῖναι (inf. aor. act.
van ἀνατίθημι)
ἐγκαθεύδω
in/op/bij iets slapen
οἱ
= αὐτῷ
ἐπιστὰς
= nom.ev.m., ptc. aor.
van ἐͅ φίσταμαι
ἐπερωτῆν
= ἐπερωτᾶν
ἐπερωτάω
= bovendien of
weer vragen
νιν
= αὐτόν
Εὐθηνᾶν
= Εὐθηνάων, ‘uit
Euthènai’
ἄνθημα
= ἀνάθημα (hier
predicatief)
αὐτὸς … φάμεν Lees: αὐτὸς δ’ ἐδόκει
οὐ φάναι (vul dus
aan: ἐδόκει)
φάμεν
= φάναι
λελαβήκειν,
inf. in de aci na φάμεν;
ποιῆσαι en
vul aan αὐτὸν
ἀνθήσειν
(= Echedoros) als
subjectsacc.
οὐθὲν
= οὐδὲν
αἴ κα
= ἐάν (εἰ ἄν)

ἀνθήσειν

6

7
8

9

9-10

= ἀναθήσειν (inf. fut.act
van ἀνατίθημι)
οἱ
= αὐτῷ
γράφομαι
laten beschilderen
(causatief medium)
περιδῆσαι en
inf. in aci na verzwegen
κέλεσθαι
ἐδόκει (τὸν θεὸν is
subjectsacc.)
οὑ
= αὐτοῦ
κα
= ἄν
τὸ ἄβατον
het abaton
τᾶς κρήνας
= τῆς κρήνης
ἐγκατοπτρίζομαι naar zichzelf kijken
(als in een spiegel)
ἐγκαθιδών
nom. ev.m., ptc. aor.
act. van ἐγκαθοράω
= (naar beneden)
in iets kijken
ἑώρη
= ἑώρα (3e ev. ind.
imperf. act. van ὁράω)
(ἑώρη) τὸ
acp
πρόσωπον …
λελαβηκός
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Vragen
1. Verklaar de titel van deze tekst.
2. Uit welke twee tekstelementen blijkt dat Echedoros ook voor zijn bezoek aan het
heiligdom al vlekken in zijn gezicht had?
3. In welke tijd staan ἀπεδίδου (r. 2) en ἑώρη (r. 9)? Waarom is daar die tijd gebruikt?

e. Tien stenen voor een steen (IG IV.121.viii)
Εὐφάνης Ἐπιδαύριος παῖς. Οὗτος λιθιῶν ἐνεκάθευδε· Ἔδοξε δὴ αὐτῷ ὁ θεὸς ἐπιστὰς
εἰπεῖν· “Τί μοι δωσεῖς, αἴ τύ κα ὑγιῆ ποιήσω;” Αὐτὸς δὲ φάμεν “δέκ’ ἀστραγάλους.” Τὸν δὲ
θεὸν γελάσαντα φάμεν νιν παυσεῖν· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε.

1

Ἐπιδαύριος
λιθιάω

2

αἴ κα
τύ

uit Epidauros /
de Epidauriër
een steen in de blaas
hebben
= ἐάν (εἰ ἄν)
= σέ

3

ὁ ἀστράγαλος
φάμεν
αὐτὸς φάμεν
Τὸν θεὸν …

dobbelsteen, knikker
= φάναι
lees: αὐτὸς ἐδόκει φάναι
aci na verzwegen ἐδόκει
φάμεν

Vragen
1. Benoem de vorm van ποιήσω (r. 2).
2. Vergelijk de indruk die je op basis van deze tekst krijgt van de god met de indruk op basis
van tekst d. Beschrijf het verschil.

Griekse speelstenen: de vierkante
kyboi en daarachter astralagoi.
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f. De blinde Alketas uit Halieis (IG IV.121.xviii)
Ἀλκέτας Ἁλικός· oὗτος τυφλὸς ἐὼν ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποτελθὼν τοῖς
δακτύλοις διάγειν τὰ ὄμματα καὶ ἰδεῖν τὰ δένδρη πρᾶτον τὰ ἐν τῷ ἱαρῷ. Ἁμέρας δὲ
γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε.
1

2

Ἁλικός
ἐὼν
ποτελθὼν
διάγω

uit Halieis
= ὢν
= προσελθὼν
opentrekken

τὰ δένδρη
τῷ ἱαρῷ
πρᾶτον

= τὰ δένδρα
= τῷ ἱερῷ
= πρῶτον

Vraag
1. Vergelijk de hier beschreven behandeling met die voor hetzelfde probleem in tekst h.
Welke behandelingen zijn er blijkbaar voor blindheid?

g. Haartransplantatie? (IG IV.121.xix)
Ἡραιεὺς Μυτιληναῖος· Οὗτος οὐκ εἶχε ἐν τᾷ κεφαλᾷ τρίχας, ἐν δὲ τῷ γενείῳ παμπόλλας.
αἰσχυνόμενος δὲ ὡς καταγελάμενος ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐνεκάθευδε. Τὸν δὲ ὁ θεὸς χρίσας
φαρμάκῳ τὰν κεφαλὰν ἐπόησε τρίχας ἔχειν.

1

2

Μυτιληναῖος
τᾷ κεφαλᾷ
ἡ θρίξ, τριχός
καταγελάμενος
ἐγκαθεύδω

uit Mytilene
= τῇ κεφαλῇ
haar
= καταγελώμενος
in het heiligdom gaan
slapen

3

τὰν κεφαλὰν
ἐπόησε

Vragen
1. Heraieus is kaal, maar waar heeft Heraieus vooral last
van?
2. Hoe maakt het Grieks duidelijk dat zijn ‘probleem’
(mogelijk) slechts in zijn hoofd zit?

Buste van Sokrates, de beroemdste
Griek met hetzelfde probleem als
Heraieus.

= τὴν κεφαλὴν
= ἐποίησε (hier: ervoor
zorgen); vul aan: αὐτὸν
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h. Een blinde jongen genezen door de hond van Asklepios (IG IV.121.xx)
Λύσων Ἑρμιονεὺς παῖς ἀϊδής. Οὗτος ὕπαρ ὑπὸ κυνὸς τῶν κατὰ τὸ ἱαρὸν θεραπευόμενος
τοὺς ὀπτίλλους ὑγιὴς ἀπῆλθε.

1

Ἑρμιονεὺς
ἀϊδής
ὕπαρ
τῶν
τὸ ἱαρόν

uit Hermione
blind
wakend, in wakende
toestand
vul aan: κυνῶν
τὸ ἱερόν

2

ὁ ὀπτίλλος
= ὁ ὀφθαλμός
θεραπευόμενος waarschijnlijk wordt
hiermee bedoeld dat
de (heilige tempel)hond
zijn ogen likte.

i. Betaal je rekening op tijd…! (IG IV.122.xxii)
Ἕρμων Θάσιος. Tοῦτον τυφλὸν ἐόντα ἰάσατο· μετὰ δὲ τοῦτο τὰ ἴατρα οὐκ ἀπάγοντα ὁ θεός
νιν ἐπόησε τυφλὸν αὖθις· ἀφικόμενον δ’ αὐτὸν καὶ πάλιν ἐγκαθεύδοντα ὑγιῆ κατέστασε.

1

Θάσιος
ἐόντα
τὰ ἴατρα

ἀπάγω

uit/van Thasos
= ὄντα
dankoffer voor
genezing; honorarium voor de arts
afdragen, betalen,
(dienst) bewijzen

2

ἐπόησε
κατέστασε

= ἐποίησε
= κατέστησε (van
καθίστημι, maken
tot / in een bepaalde
toestand brengen)

Vraag
1. Welke woorden worden er in deze teksten gebruikt voor het dankoffer/ de betaling voor
genezing? Kijk naar tekst d, i en j.

j. Heilzame kracht van de tong van honden… (IG IV.122.xxvi)
Kύων ἰάσατο παῖδα Αἰγινάταν. Οὗτος φῦμα ἐν τῷ τραχ̣άλῳ εἶχε· ἀφικόμενον δ’ αὐτὸν ποὶ
τὸν θεὸν κύων τῶν ἱαρῶν ὕπαρ τᾷ γλώσσᾳ ἐθεράπευσε καὶ ὑγιῆ ἐπόησε.

1

Αἰγινάταν
τὸ φῦμα
τραχάλῳ
ποὶ

= Αἰγινήτην = uit Aegina 2
gezwel, woekering,
groeiing
= τραχήλῳ (ὁ τράχηλος
= hals, nek)
= πρός

τῶν ἱαρῶν
ὕπαρ
τᾷ γλώσσᾳ
ἐπόησε

= τῶν ἱερῶν
wakend, in wakende
toestand
= τῇ γλώσσῃ
= ἐποίησε
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Vragen
1. In welke tijd(en) staan ἰάσατο en εἶχε en waarom is in die gevallen gebruik gemaakt van
die tijd(en)?
2. In welk opzicht is deze genezing anders dan de andere?

k. Een slang van Asklepios als verstekeling (IG IV.122.xxxiii)

5

10

Θέρσανδρος Ἁλικὸς φθίσιν. Οὗτος, ὡς ἐγκαθεύδων οὐδεμίαν ὄψιν ἑώρη, ἐφ’ ἁμάξας
ἄμπαλιν ἀπεκομίζετο εἰς Ἁλιεῖς, δράκων δέ τις τῶν ἱαρῶν ἐπὶ τᾶς ἁμάξας καθιδρυμένος ἦς,
τὸ πολὺ τᾶς ὁδοῦ περιηλιγμένος περὶ τὸν ἄξονα διετέλεσε. Μολόντων δ’ αὐτῶν εἰς Ἁλιεῖς
καὶ τοῦ Θερσάνδρου κατακλιθέντος οἴκοι, ὁ δράκων ἀπὸ τᾶς ἁμάξας καταβὰς τὸν
Θέρσανδρον ἰάσατο. Τᾶς δὲ πόλιος τῶν Ἁλικῶν ἀγγελλούσας τὸ γεγενημένον καὶ
διαπορουμένας περὶ τοῦ ὄφιος, πότερον εἰς Ἐπίδαυρον ἀποκομίζωντι ἢ αὐτὸν κατὰ χώραν
ἐῶντι, ἔδοξε τᾷ πόλι εἰς Δελφοὺς ἀποστεῖλαι χρησομένους, πότερα ποιῶντι· ὁ δὲ θεὸς
ἔχρησε τὸν ὄφιν ἐῆν αὐτεῖ καὶ ἱδρυσαμένους Ἀσκλαπιοῦ τέμενος καὶ εἰκόνα αὐτοῦ
ποιησαμένους ἀνθέμεν εἰς τὸ ἱαρόν. Ἀγγελθέντος δὲ τοῦ χρησμοῦ, ἁ πόλις ἁ τῶν Ἁλικῶν
ἱδρύσατο τέμενος Ἀσκλαπιοῦ αὐτεῖ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ μαντευσθέντα ἐπετέλεσε.

1

2

3

5
6

Ἁλικός

uit Halieis / inwoner
van Halieis
φθίσιν
tuberculose; tering
ἑώρη
= ἑώρα
7
ἄμπαλιν
= ἀνάπαλιν = weer, terug
ἀποκομίζω
terugbrengen
τῶν ἱαρῶν
= τῶν ἱερῶν
καθιδρυμένος ἦς = καθιδρυμένος ἦν
e
(3 ev. indic. pqp.med.
van καθιδρύω = hij/zij/
het had zich gevestigd)
τᾶς ὁδοῦ
= τῆς ὁδοῦ
8
περιηλιγμένος nom.ev.M., ptc.perf.med.
van περιελίσσομαι
(zich om iets heen
wikkelen)
ὁ ἄξων, ἄξονος de wagenas
9
ἀγγελλούσας
= ἀγγελλούσης
διαπορουμένας = διαπορουμένης
(διαπορέομαι = in
pijnlijke onzekerheid
verkeren, twijfelen)

ὁ ὄφις, -ιος
ἀποκομίζωντι

slang
= ἀποκομίζωσι(ν) (3e
mv. coni. praes. act.)
ἐῶντι
= ἐῶσι(ν) (3e mv. coni.pr.
act. van ἐάω)
τᾷ πόλι
= τῇ πόλι
χρησομένους
congrueert met een
verzwegen ἀγγέλους
(= bodes)
ποιῶντι
= ποιῶσι(ν) (3e mv.
coni.pr.act.)
ἐῆν
= ἐᾶν
αὐτεῖ
= αὐτοῦ
ἱδρθυσαμένους congrueert met
verzwegen αὐτοὺς
(= de bodes)
ἀνθέμεν
= ἀναθεῖναι
τὸ ἱαρόν
= τὸ ἱερόν
ἁ πόλις ἁ
= ἡ πόλις ἡ
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Vragen
1. Zoek op wat tuberculose of ‘tering’ is en leg uit waarom Thersander niet zelf van en naar
het heiligdom kwam, maar ἐφ’ ἁμάξας ἀπεκομίζετο (r. 1-2).
2. Op welke manier wordt de god bedankt voor zijn genezing?
3. Wat zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat in dit geval niet Thersander maar alle
inwoners van de stad Halieis bijdragen aan het dankoffer voor de god?
4. Tuberculose komt vaak in golven: door rust kan er spontaan (maar tijdelijk) herstel
optreden. Welk element in het verhaal wijst erop dat er in dit geval ook sprake zou kunnen
zijn van spontaan herstel?

l. Een meisje zonder stem (IG IV.123.xliv)
Kόρα ἄφωνος· αὕτα ἐγκαθεύδουσα ὡς εἶδε ἐρχόμενον δράκοντα ἀπὸ δενδρέου τινὸς τῶν
κατὰ τὸ ἄβατον ἐόντων, ἐξεγερθεῖσα εὐθὺς βοῇ, τὰμ ματέρα καὶ τὸμ πατέρα καλέουσα,
ἀπῆλθε δὲ ὑγιής.

1
2

τῶν
ἐόντων
ἐξεγείρω

vul aan: δενδρέων
= ὄντων
wekken (medium/
passief = wakker
worden)

βοῇ
τὰµ
τὸµ

= βοᾷ
= τὴν
= τὸν

Vraag
1. Het abaton in Epidauros is te vergelijken met een lange stoa. Zoek op wat een stoa is en
leg uit hoe het meisje (in haar slaap) vanuit het abaton de bomen rondom het heiligdom kon
zien.

Votiefreliëf uit het Asklepieion bij Athene
(ca. 325 v.Chr.): zittend zien we Asklepios
met onder zijn troon zijn slang en achter
hem zijn dochter Hygieia. Voor hem staan
mensen die hem een grote kist vol
dankoffers brengen, samen met hun
familie.
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Deel 6
Appendices
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6A

Het Ionische dialect

De teksten in dit pensum zijn voor een deel geschreven in Ionisch Grieks. Hoewel het Ionisch
en het Attisch tot dezelfde dialectgroep behoren, wijken ze op een aantal punten van elkaar
af. Hieronder volgen de voornaamste kenmerken van het Ionisch.
A
1
2
3

4
5
6
7
B
1

2
3
C
1
2

3
4

5
D
1

Algemeen
Het Ionisch heeft η, ook na ρ, ι en ε, waar het Attisch een lange α heeft.
Voorbeelden: πρῆγμα (Attisch: πρᾶγμα); Ἀσίην (Attisch: Ἀσίαν)
In het Ionisch blijft de aspiratie vaak achterwege (psilosis)
Voorbeeld: ἀπικνέονται (Attisch: ἀφικνοῦνται)
In het Ionisch blijft contractie bij εα, εε, εει, εη, εο, εω en αο meestal achterwege.
Voorbeelden: καλέει (Attisch: καλεῖ); ἐδέξαο (Attisch: ἐδέξω); ἕπεο (Attisch: ἕπου)
N.B. εο trekt soms samen tot ευ (ἐμεῦ, Attisch: ἐμοῦ)
Het Ionisch heeft in bepaalde gevallen κ waar het Attisch een π heeft
Voorbeelden: κῃ (Attisch: πῃ); κοῦ (Attisch: ποῦ)
Het Ionisch heeft -σσ- waar het Attisch -ττ- heeft
Voorbeelden: θάλασσα (Attisch: θάλαττα); ἀπαλλάσσεο (Attisch: ἀπαλλάττου)
ὦν = οὖν
ἐς = εἰς
Werkwoorden
Bij werkwoorden waarvan de stam met een klinker of tweeklank begint, blijft het
augment vaak achterwege.
Voorbeeld: ἀμείβετο (Attisch: ἠμείβετο)
Het participium van εἰµί is ἐών, ἐόντος enz. (Attisch: ὤν, ὄντος enz.)
Het Ionisch heeft γίνομαι (Attisch: γίγνομαι), γινώσκω (Attisch: γιγνώσκω)
Naamwoorden
De dativus meervoud van het lidwoord is τοῖσι/τῇσι (Attisch: τοῖς/ταῖς)
A-declinatie
- gen.mv. op -έων (Attisch: -ῶν)
- dat.mv. op -ῃσι (Attisch: -αις)
- mannelijke eigennamen op -ης hebben de genitivus op -εω
O-declinatie
- dat.mv. op -οισι (Attisch: -οις)
Derde declinatie
- gen.ev. van woorden en eigennamen op -εύς is -έος (Attisch: -έως)
- gen.ev. van woorden en eigennamen op -ης is -εος (Attisch: -ους)
- gen.ev. van ι-stammen is -ιος (Attisch: -εως)
- nom./acc.mv. van onzijdige woorden op -ος is -εα (bijvoorbeeld: ὀνείδεα, Attisch:
ὀνείδη)
πολλός (Attisch: πολύς); πολλόν (Attisch: πολύν)
Voornaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
Meestal met τ (dezelfde vorm als het lidwoord: τοῦ = lidwoord of οὗ)
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2

Persoonlijke voornaamwoorden
- ἡµέων (Attisch: ἡµῶν); ἡµέας (Attisch: ἡµᾶς)
- ὑµέων (Attisch: ὑµῶν); ὑµέας (Attisch: ὑµᾶς)
- ἑωυτ- (Attisch: ἑαυτ-)
- οἱ = αὐτῷ / αὐτῇ
- μιν = αὐτόν / αὐτήν /αὐτό
- σφι = αὐτοῖς / αὐταῖς

E
1
2
3

Voegwoorden
ἤν = ἐάν
ἐπείτε = ἐπεί
ὡς (ἄν) + conj./opt. ‘opdat’ (vgl. Attisch ὅπως)

6B

Geneeskundige terminologie

In het Nederlands (en in vele andere talen) zijn tal van woorden te vinden, die teruggaan op
het Grieks. De reden hiervan is eenvoudigweg dat Griekenland de bakermat is van de
medische wetenschap en praktijk. Onderstaande beknopte woordenlijst is samengesteld uit
Van Dale’s Etymologisch woordenboek; de Griekse equivalenten zijn alle afkomstig uit het
woordenboek Grieks - Nederlands onder redactie van Charles Hupperts (Leeuwarden: Eisma
2011, 3de druk).
Geneeskundige termen uit het Grieks in het Nederlands
Anatomie
Astma
Atlas
Autopsie
Bacterie
Cardioloog
Chirurg
Crisis
Cyclus
Diagnose
Dieet
Epidemie
Ergotherapie
Esculaap
Euthanasie
Farmacie
Glaucoom
Gynaecologie
Haptonomie
Hypertrofie
Kliniek, klinisch

ἀνά + τομή
ἄσθμα
Ἄτλας
αὐτός + ὄψις (ὄψομαι)
βάκτρον
καρδία + λόγος
χείρ + ἔργον
κρίσις
κύκλος
δια + γιγνώσκω
δίαιτα
ἐπὶ + δῆμος
ἔργον + θεραπεία
Ἀσκληπιός
εὐ + θάνατος
φάρμακον
γλαυκ-ῶπις
γυνή + λόγος
ἅπτω + νόμος
ὑπέρ + τροφή
κλίνη
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Leukemie
Makrocefalie
Menopauze
Microscoop
Neurose
Oftalmie
Orgaan
Orthodontist
Osteopathie
Psychiater
Reuma
Schizofreen
Sclerose
Spastisch
Stoma
Symptoom
Thermometer

λευκός + αἷμα
μακρός + κεφαλή
µήν + παύω
μικρός + σκοπέω
νεῦρον
ὀφθαλμός
ὄργανον
ὀρθός + ὀδών
ὀστέον + πάθος
ψυχή + ἰατρός
ῥεῦμα
σχίζω + φρήν
σκληρός
σπάω
στόμα
σύν + πτῶμα (πίπτω)
θερμός + µέτρον

Vragen
1. Wat betekenen de twee Griekse woorden waaruit de volgende Nederlandse woorden
respectievelijk zijn samengesteld? gynaecologie; microscoop; thermometer; epidemie.
2. Welke twee mythologische figuren staan in bovenstaande lijst? Welke medische betekenis
hebben deze woorden?
3. Leg uit waardoor het komt dat zoveel Griekse woorden in Nederlandse medische
vaktermen zijn terechtgekomen.
4. Welk woord hoort niet in onderstaand rijtje thuis en waarom niet?
(1) opereren, orgaan, orthodontist, autopsie
(2) dieet, crisis, virus, cyclus.
5. Combineer telkens twee van de onderstaande Griekse woorden tot een samengesteld
Nederlands medisch woord. Wat betekenen de aldus verbonden woorden?
ἀνά
γιγνώσκω
ἅπτω
τομή
διά
αἷμα
λευκός
νόμος

