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DE ZETEL VAN HET VERSTAND 
VOLGENS DE ANTIEKE GENEESKUNDE 
EN WIJSBEGEERTE 
Inleiding bij een cultuurhistorisch drieluik 

PHILIP J. VAN DER EIJK* 

Is 't het bloed waarmee we ons van iets bewust zijn, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze, 
en zijn het de hersenen die ons de zintuiglijke waarnemingen leveren, het horen, het zien en het rui
ken, en is het daaruit dat herinnering en mening ontstaan, en is het uit herinnering en mening, wan
neer deze tot rust is gekomen, dat op deze wijze kennis ontstaat? 

Deze vraag, gesteld door Socrates in Plato's dialoog Phaedo (96 b), is een van de oudste 
getuigenissen voor het bestaan van een controverse die filosofen, biologen, maar ook 
medici tot in de twintigste eeuw toe heeft beziggehouden: de vraag naar de zetel van het 
verstand, of meer in het algemeen naar de plaats in het lichaam waar de cognitieve func
ties moeten worden gelokaliseerd en hoe die functies zich verhouden tot de anatomische 
en fysiologische structuren en processen die geacht worden eraan ten grondslag te liggen. 
Daaraan gaat de vraag vooraf of er wel zoiets bestaat als verstand, ziel, geest, bewustzijn, 
en als het bestaat, van welke aard het is: zijn psychische processen lichamelijk of geestelijk, 
of hebben ze zowel lichamelijke als niet-lichamelijke aspecten? In welke termen moet over 
deze processen worden gesproken, en hoe moet hun al dan niet bestaande relatie tot 
lichamelijke factoren worden geconceptualiseerd? 
Sommige aspecten van deze problematiek zijn ook vandaag de dag nog steeds actueel en 
omstreden. Onopgelost is bijvoorbeeld het probleem of het gaat om wetenschappelijk te 
beantwoorden vragen of niet: is onze onwetendheid slechts voorlopig - een gevolg van het 
feit dat onze medisch-f^'siologische kennis over het functioneren van de hersenen nog 
ontoereikend is? Of valt het probleem principieel buiten het terrein van wetenschappelijk 
onderzoek, nauw verbonden als het is met prewetenschappelijke (antropologische en 
metaf)'sische) vooronderstellingen en stellingnamen? Welke praktische consequenties 
hebben vragen als deze voor de behandeling van 'psychische' of'psychosomatische' stoor
nissen: in hoeverre kan (of mag) het 'geestelijke' leven effectief worden beïnvloed met 
fysieke middelen en tot op welke hoogte hebben psychische toestanden of houdingen 
invloed op de lichamelijke gesteldheid? 
Vragen als deze werden ook in de Grieks-Romeinse oudheid veelvuldig besproken. De 
drie hierna volgende bijdragen belichten in chronologische volgorde verschillende facet
ten van het antieke debat, met name die kwesties die niet alleen voor medici, maar ook 
voor wijsgeren interessant waren: Waar 'zit' het verstand: in de hersenen, in het hart, in 
het bloed, in het middenrif? Of is het niet te lokaliseren? Hoe verlopen processen als waar
neming en beweging? Hoe wordt het contact tussen de waarnemingsorganen en de lede
maten enerzijds, het cognitieve 'centrum' anderzijds gerealiseerd? Hoe zijn vanuit opvat-
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tingen over dit soort kwesties 'geestesziekten' als mania, lethargie, epilepsie en melancho
lie te verklaren en te behandelen? En ook: hoe zijn al deze vragen te beslissen: welke empi
rische gegevens spelen een rol, welke theoretische vooronderstellingen spelen op de ach
tergrond (of op de voorgrond) mee? 
De indruk dat het hier gaat om een typische quaestio perennis kan echter gemakkelijk het 
zicht verduisteren op de specifieke historische contexten waarin deze debatten plaats
vonden - en die in globale wetenschapshistorische overzichten nogal eens over het hoofd 
worden gezien. Eén van de doelstellingen van de drie bijdragen is dan ook de aandacht te 
richten op de verschillende situaties waarin de kwestie van de lokalisering van cognitieve 
functies aan de orde was en op de vraag hoe die verschillen de toonzetting van het debat, 
de formulering van de vraagstelling (waarop het antwoord vaak al van tevoren vast stond) 
en de selectie van argumenten bepaalden. 

De bijdrage van Van der Eijk concentreert zich op de vroege fase van het debat (vijfde en 
vierde eeuw v. Chr.). Hij zet uiteen hoe de lokaliseringsdiscussie in de latere oudheid de 
opvattingen van eerdere artsen en wijsgeren ('de ouden', die dikwijls als autoriteiten ten 
tonele worden gevoerd) schematiseert en daarmee geen recht doet aan de genuanceerde 
standpunten die zij in deze kwestie innamen (deze vertekening werkt nog door in de in 
moderne literatuur veelvuldig gebruikte driedeling 'encefalo-, cardio- en haematocen-
trisch'). Vervolgens bespreekt hij de verschillende benaderingen van de problematiek 
door de schrijvers van het Corpus Hippocraticum, de wijsgeer en natuuronderzoeker 
Aristoteles en de sterk filosofisch geïnspireerde medicus Diodes van Carystus, zoals die 
onder meer tot uitdrukking komen in hun beschouwingen over de rol van de hersenen in 
de verklaring van epilepsie, de rol van bloed en warme lucht {pneuma) in de fysiologie van 
waarneming, denken en dromen, de functie van de hersenen als koelelement in het 
lichaam en het hart als zetel van bewustzijn. 

Tieleman laat zien op welke wijze de grote arts Galenus (tweede eeuw na Chr.) in zijn 
belangrijke werk Over de opvattingen van Hippocrates en Plato de lokalisering van het ver
stand in de hersenen verdedigt tegen het aan Aristoteles en de Stoa toegeschreven cardio-
centrische standpunt. Hij bespreekt en evalueert de medische experimenten waarmee 
Galenus Plato's driedeling van de ziel tracht te rechtvaardigen en plaatst deze in de tradi
tie van experimenteel anatomisch en fysiologisch onderzoek naar de structuur van het 
zenuwstelsel, zoals dat door de Alexandrijnse artsen Herophilus en Erasistratus was ont
dekt. Tegelijkertijd relateert hij Galenus' experimenten aan veranderende attitudes tegen
over proefondervindelijk onderzoek in de oudheid. Hij gaat in op de eisen die Galenus 
aan experimenten stelt en op de nadrukkelijke theoretische inbedding van experimentele 
gegevens in Galenus' bewijsvoering. Een belangrijke rol spelen daarbij de criteria die 
Galenus hanteert ter onderscheiding van wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke 
argumenten. 

Lokhorst bespreekt in het verband van de lokaliseringsproblematiek een laatantieke (ano
nieme) tekst over de psychische ziekte phrenitis, waarin voor het eerst in de medische 
geschiedenis een onderscheid wordt gemaakt tussen de functies van de rechter en de 
linker hersenhelft: de rechter zou verantwoordelijk zijn voor waarneming en gevoel, de 
linker voor begripsmatig denken. Volgens Lokhorst is deze innoverende, ogenschijnlijk 
volkomen unieke theorie niet zozeer het produkt van zorgvuldige obser\'atie en kennis 
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van de relevante feiten, maar een extrapolatie van een aantal in de oudheid algemeen aan
vaarde speculaties: de aanname van een interactie tussen het hart, de hersenen en het 
pneuma, het idee van een functioneel primaat van de linker hartkamer en de fundamente
le onderscheiding tussen denken en waarnemen. 

Deze drie artikelen zijn gebaseerd op voordrachten die werden gehouden tijdens een bij
eenkomst van het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde op vrijdag 28 mei 1993 aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. De auteurs danken dr. H.F.J. Horstmanshoff hartelijk voor zijn 
hulp bij de voorbereiding van deze publikatie, in het bijzonder inzake de illustraties. 

Bibliografische aanwijzing 

Naar de geschriften uit het Corpus Hippocraticum wordt, tenzij anders vermeld, verwezen 
door middel van het deel- en paginanummer van de uitgave van Émile Littré (L.): Oeuvres 
completes d'Hippocrate, tien delen (Parijs, 1839-1861). Bijv.: VI 366 L. 
Naar de werken van Aristoteles wordt, tenzij anders vermeld, verwezen door middel van 
de pagina-, kolom- en regelaanduiding in de uitgave van Immanuel Bekker, Aristotelis 
opera, vijf delen (Berlijn, 1831-1870). Bijv.: 463 a 11. 
Naar de werken van Galenus wordt, tenzij anders vermeld, verwezen door middel van het 
deel- en paginanummer in de uitgave van C.G. Kühn (K.): Claudii Galeni opera omnia, 
twintig delen (Leipzig, 1821-1833; herdr. Hildesheim 1964-1965). Bijv.: II 220 K. 
Andere afkortingen die in dit verband worden gebruikt zijn: 
CMG = Corpus Medicorum Graecorum (Akademie Verlag, Berlijn); 
CML = Corpus Medicorum Latinorum (Akademie Verlag, Berlijn); 
SM = Scripta Minora (Teubner Verlag, Leipzig). 

SUMMARY 

Classical physicians and philosophers on the location of the mind 

This triptych deals with the history of the question of the location of the mind in the 
human body as it was discussed by Greek and Roman physicians and philosophers. 
Special attention is paid to the different contexts in which the debate was held. 
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