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GALENUS OVER DE ZETEL VAN 
HET VERSTAND: MEDISCH EXPERIMENT EN 
FILOSOFISCHE TRADITIE 

TEUN TIELEMAN* 

In augustus van het jaar 162 vestigde Galenus van Pergamon (129 - ca. 210 n. Chr.) zich in 
Rome als praktizerend arts en theoreticus van de geneeskunde. De medische stand in de 
keizerlijke hoofdstad werd gekenmerkt door felle wedijver en een sterke hang naar publi
citeit. Om in dit professionele klimaat vaste voet te krijgen, maakte Galenus effectief 
gebruik van zijn veelomvattende anatomische kennis en vaardigheid in het seceren.' Hij 
voerde anatomische experimenten^ uit voor een publiek van rijke intellectuelen, filosofen 
en andere artsen.' Diepe indruk maakten vooral vivisecties waarmee hij de nog gebrekkig 
bekende structuur en werking van het zenuwstelsel (inclusief de hersenen) aantoonde.'' 
Met deze demonstraties mengde Galenus zich in de eeuwenoude controverse over de 
vraag hoe het organisme functioneert en in welk orgaan de centrale, sturende factor (dat 
wil zeggen het verstand) zetelt, ofvvel, om in antieke termen te spreken, het probleem van 
de ziel {psuchê) en de plaats van haar 'leidinggevende deel' [hêgemonikon).^ 

* Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht. Het onderzoek voor dit artikel 
werd mogelijk gemaakt door een fellowship van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De 
auteur dankt Philip van der Eijk en Gert-Jan Lokhorst voor hun waardevolle opmerkingen bij een eerdere versie. 
1. Over Galenus' anatomie zie M. Simon, Sieben Bücher Anatomie des Galen, II. Band (Leipzig, 1906) pp. V-LII; F. 
Ullrich, Die anatomische und viviscktorische Technik des Galens (diss. Leipzig, 1919); de relevante passages in R.E. 
Siegel, Galen's System of Physiology and Medicine. An Analysis of his Doctrines and Obsen'ations on Blood Flow, 
Respiration, Humors and Internal Diseases (Basel-New York, 1968). I Garofalo, Procedimenti anatomici (Milan, 
1991); I. Hankinson, 'Galen's Anatomical Procedures: A Second-Century Debate in Medical Epistemology', in: 
W. Haase (ed.) Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) II 37.2 (1994) 1834-55. 
2. Op dieren, want menselijke anatomie was in de oudheid—met enkele uitzonderingen, zie p.240—niet toege
staan: vgl. De anatomicis administrationibus (hierna: AA) III 5 (II 384-386 Kühn), waar hij apen aanbeveelt van
wege hun gelijkenis met mensen, vgl. o.a. De naturalibus facultatibus III 2 (II 146 K.). Maar voor vivisecties met 
betrekking tot het zenuwstelsel raadt hij apen af vanwege hun onaangename gelaatsuitdrukking; hier prefereert 
hij honden, varkens en geiten, AA IX 11,13 (pp. 15, 22 Duckworth), De praecognitione $.w Nutton. Vooral bij zijn 
favoriete experiment m.b.t. de spraak (zie p. 236) leveren varkens en geiten met hun luide stem een klinkend 
resultaat. 
3. O.a. De libris propris XIX 21 Kühn; De praecognitione 5.9-21 Nutton met V. Nutton, 'The Chronology of 
Galen's Early Career', CQ 23 (1973) 158-71. 
4. Over de antieke neurologie in het algemeen vgl. A. Souques, Êtapes de la neurologie dans l'antiquité (Paris, 
1936); W. Creuze, Die Neurologie des 1. bis 7. Jahrhunderts (Leipzig, 1934); D.H.M. WooUam, 'Concepts of the 
brain and its functions in classical antiquity', in: F.L.N. Po\Titer (ed.). The History and Philosophy of Knowledge of 
the Brain and its Functions (Illinois/Oxford, 1958) 5-18; E. Clarke-E. Dewhurst, An Illustrated History of Brain 
Function (Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1972); H. von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early 
Alexandria (Cambridge, 1989) 155 e.v. 
5. Over het antieke debat over de zetel van het verstand, met nadruk op de 'doxografische' literatuur, zie ). 
Mansfeld, 'Doxography and Dialectic: The Sitz im Leben of the Placita', ANRW II 36.4 (Berlijn-New York 1990) 
3056-3229. 
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Galenus voert een anatomische demonstratie uit: afbeelding uit A. Gadaldinus' editie van Galenus' Opera 
Omnia (vertaald in het Latijn), Venetië 1556. 

Galenus achtte de controverse over de zetel van het verstand niet alleen van belang voor 
de klinische behandeling van mentale aandoeningen, maar ook voor psycho-morele the-
mata die traditioneel door filosofen waren behandeld, zoals de verhouding tussen de rede 
en de emoties.* Hij was ervan overtuigd dat zijn experimenten het pleit hadden beslecht 
in het voordeel van de opvatting dat het verstand in de hersenen zetelt. Deze opvatting 
was in de tweede eeuw nog geenszins gemeengoed: de cardiocentrische leer was nog wijd
verbreid en wetenschappelijk respectabel. Vele artsen onderschreven deze theorie, evenals 
filosofen: Aristotelianen en Stoïcijnen grepen terug op de argumenten ten faveure van het 
hart die door Aristoteles (384-322 v. Chr.)^ en de invloedrijke stoïsche scholarch 
Chrysippus (ca. 280-205 v. Chr.) waren geformuleerd.*' 
De discussies die Galenus met deze tegenstanders voerde, vonden hun neerslag in de boe
ken I-III en VI van zijn geschrift De pladtis Hippocratis et Platonis ('Over de opvattingen 
van Hippocrates en Plato'; hierna PHP).^ Hier vinden we ook verslagen van de experi
menten met betrekking tot het zenuwstelsel.'" Op grond van hun methode en techniek 
mogen deze experimenten gerekend worden tot de indrukwekkendste die ons uit de oud
heid bekend zijn." Toch worden ze nergens in de literatuur over Galenus of over het expe-

6. Vgl. De methodo medendi X 929 Kühn; De locis affectis VIII 127 ff 166 ff. K. Over klinische aspecten zie verder 
Ph. van der Eijk in ditzelfde nummer. 
7. M.n. De partibus animalium II! 4.665 a 29 e.v.; vgl. G.E.R. Lloyd, 'The Empirical Basis of the Physiology of the 
Parva Naturalia', in: Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers (Cambridge, 1991) 242 e.v. 
8. Vgl. PHP III 6.8 e.v. 7.49-50; IV 1.11; en p. 241 (over Alexander van Aphrodisias). Chrysippus verdedigde de 
cardiocentrische opvatting in zijn verloren Over de ziel, waaruit Galenus in PHP II-III evenwel uitvoerig citeert; 
vgl. H. von Arnim (ed.), Stoicorum Veterum Fragtnenta (SVF), vol. II (Leipzig 1903) nrs. 880-911 (pp.236-263). 
9. De verwijzingen geven boek-, hoofdstuk- en paragraaf-nummers volgens de recente editie (met vert. en 
comm.) van Ph. De Lacy, Galeni De placitis Hippocratis et Platonis (3 delen, Berlijn, 1978-1984); bij volgende ver
wijzingen naar dit werk wordt de (afgekorte) titel niet herhaald: bijv. II 7.1 = PHP Bk. II, hfdst. 7, par. 1 in De 
Lacy's editie. 
10. De verslagen van soortgelijke experimenten in Galenus' De anatomicis administrationibus (VIII 3-9, IX 12-14, 
XI11, XIV 7) zijn vanwege hun didactische functie meer gedetailleerd dan die in PHP, maar staan meer op zich
zelf en zijn daardoor minder informatief vanuit wetenschapstheoretisch oogpunt. 
11. Vgl. o.a. G.E.R. Lloyd, Magie, Reason and Experience. Studies in the Origins and Development of Greek Science 
(Cambridge, 1979) 167; ). Mansfeld, 'The Idea of the Will in Chrysippus, Posidonius and Galen', in: J.J. Cleary 
(ed.), Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy vol. VII (Lanham-New York-London, 
1991) 105-143, spec. 128,131. 
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26 Teun Tieleman 

riment in de Grieks-Romeinse wetenschap diepgaand behandeld.'^ Daarom wil ik hier een 
aanzet geven tot een nadere bepaling van hun historische betekenis. In het vervolg wordt 
eerst Galenus' bewijsvoering in PHP I-III en VI geschetst.'^ Belangrijke vragen hierbij zijn: 
Welke theorie wil Galenus precies bewijzen ? Wat is zijn strategie ten aanzien van concur
rerende opvattingen? Welke rol spelen de experimenten binnen het bredere kader van zijn 
argumentatie? In het licht van deze aspecten wordt vervolgens ingegaan op de methode en 
de kentheoretische status van de experimenten. Vormen deze een procedure waarbij ver
schillende, in principe gelijkwaardige hypothesen worden getoetst? In hoeverre beseft 
Galenus het belang van de herhaalbaarheid van experimenten en de eliminatie van moge
lijke fouten? Tenslotte proberen we meer duidelijkheid te scheppen over de vraag in hoe
verre Galenus was beïnvloed door voorgangers, met als voornaamste kandidaten voor 
deze rol de Hellenistische medici Herophilus en Erasistratus (eerste helft 3de eeuw v. 
Chr.)."» 

Dialectiek en Wetenschappelijk Bewijs: PHP boeken I-III 

Galenus' experimenten met betrekking tot de psychische functies doen geavanceerd aan, 
waar vele tijdgenoten hun opvattingen nog rechtvaardigden met een beroep op de alge
mene ervaring of grote meesters uit een roemrucht verleden. Galenus lijkt een nieuw tijd
perk in te luiden door systematisch en nauwkeurig de effecten van verschillende insnijdin
gen in de zenuwen en de wervelkolom te observeren. Niettemin behoeft deze indruk 
nuancering - nog afgezien van het principiële bezwaar dat een beoordeling vanuit het 
oogpunt van moderniteit op gespannen voet staat met de eigenlijke taak van de historicus. 
Allereerst moet benadrukt worden dat Galenus deelneemt aan een traditioneel debat met 
enkele gegeven opties. Hij verdedigt de fameuze driedeling van psychische functies die 
door Plato (429-347 v. Chr.) was voorgesteld: de rede (inclusief wil en waarneming) in de 
hersenen, de vdlskracht (thymos) in het hart en de begeerte in de buik (volgens Galenus de 
lever).'' Deze driedeling correspondeert met zijn fysiologische schema waarbij deze drie 
organen het structurele beginpunt en functionele centrum van respectievelijk de zenu
wen, slagaders en aders zijn. Opmerkelijk is dat hij Plato's tripartiete zielsleer ook toe
schrijft aan de legendarische Hippocrates (5de eeuw v. Chr.).'* Dit idee past in het bredere 

12. Vgl. evenwel Ullrich (n. 1), Technik des Galens, 39-47; Siegel (n. 1), Galen's System of Physiology, 116 e.v. Galen 
on Sense Perception. His Doctrines, Observations and Experiments on Vision, Hearing, Smell, Taste, Touch and 
Pain, And Their Historical Sources (Basel-New York, 1970) 161-66; Galen on Psychology, Psychopathology, and 
Function and Diseases of the Nervous System: An Analysis of his Doctrines, Observations and Experiments (Basel-
New York, 1973) 39-48; 235-43; Mansfeld (n. 11), 'The Idea of the Will, 126 e.v. A. Debru, 'L'experimentation chez 
Galien', ANRWll 37.2 (1994) 1718-1756, spec. 1731 e.v. 
13. Van boek I is slechts het laatste deel overgeleverd (PHP vol.i, pp.64-100 De Lacy, vgl. pp.12-3). Boeken IV en 
V zijn gewijd aan de gemoedsaandoeningen (pathê). Pas in VI.3 keert Galenus terug naar het thema van I-III, de 
zetel van de psychische vermogens. 
14. De fragmenten en testimonia van Herophilus zijn verzameld door von Staden (n. 4), Herophilus. Voor 
Erasistratus vgl. I. Garofalo, Erasistrati fragmenta (Pisa, 1988), een onoverzichtelijke verzameling; de indices zijn 
door talrijke fouten onbruikbaar. 
15. Plato, Respuhiica 434 e-444 d; Phaedo 96 b; Phaedrus 246 a ff 253 d; Timaeus 44 d, 65 e, 67 b, 69 d-70 e, 73 c-e. 
16. Ik kan hier niet ingaan op Galenus' Hippocratisme en zijn toeschrijving van Plato's driedeling van de ziel aan 
Hippocrates; vgl. H. Diller, 'Empirie und Logos: Galens Stellung zu Hippokrates und Platon', in: K. Döring & 
W. Kuhlmann (eds.), Studia Platonica. Festschrift H. Gundert (Amsterdam, 1974), spec. 234; Mansfeld (n. 11), 
'Idea of the Will', 123; G.E.R. Lloyd, 'Galen on Hellenistics and Hippocrateans', in: idem (n. 7), Methods and 
Problems, 398-416. 
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verband van zijn constructie van een traditie van ware wetenschap-en-filosofie, die hij laat 
beginnen bij Hippocrates en Plato als respectievelijk de grootste arts en de grootste filo
soof'' Maar Galenus acht het onwetenschappelijk en retorisch leerstellingen alleen op 
gezag te aanvaarden. Zelfs de doctrines van Plato en Hippocrates moeten door onafhan
kelijk onderzoek getoetst worden.'* Deze taak neemt hij op zich in PHP, met als belang
rijkste stelling dat de opvattingen van Hippocrates en Plato met elkaar overeenstemmen 
en op hoofdlijnen correct zijn. 
Galenus' filosofische achtergrond blijkt ook uit zijn expliciete streven zijn argumentatie in 
PHP I-III te modelleren naar de Aristotelische logica (o.a. II 2.4).'' Zo neemt hij zijn ver
trekpunt bij een definitie van het woord 'verstand', die ook voor Stoïcijnen en Aristote
lianen acceptabel is (II 3.4-7):̂ " 

(D) Het verstand is het principe (archè) van waarneming en door de wil 
[bepaalde beweging. 

Gegeven deze definitie formuleert Galenus een dialectisch 'problêma' in Aristotelische 
zin, dat wil zeggen een vraag waarop een ja/nee antwoord verwacht wordt {PHP II 3.3; vgl. 
Aristoteles, Topica 101 b 29 e.v.): 'Is het hart de zetel van het verstand?'. De keuze voor het 
hart als uitgangspunt van het onderzoek wordt bepaald door het standpunt van zijn 
tegenstanders, maar spoedig worden ook de hersenen in de procedure betrokken als alter
natief voor het hart {PHP II 5.2 e.v.). Er is dus een analoog (overigens niet door Galenus 
geëxpliciteerd) probleem: 'Zijn de hersenen de zetel van het verstand?' Het bewijs dat hem 
voor ogen staat, luidt samengevat als volgt: uitoefening van de definiërende functies van 
het verstand (zie D) vereist een lichamelijke basis: het centrale orgaan is dus door kanalen 
('zenuwen') met de andere delen van het lichaam verbonden ten behoeve van het doorge
ven van prikkels (PHP II 3.4-7). '̂ Hieruit wordt een principe of axioma afgeleid: 

(Al) Waar het beginpunt (archè) van de zenuwen is, daar is het verstand. 

Welk orgaan het beginpunt van de zenuwen is, wordt vastgesteld door anatomisch onder
zoek. Dit resulteert in het volgende hypothetisch syllogisme: 

17. Vgl. M. Vegetti, 'Tradizione e verita: Forme della storiografia filosofico-scientifica nel De placitis del Galeno', 
in: G. Cambiano (ed.), Storiografia e dossografia nella filosofia antica (Torino, 1986) 227-43; Lloyd (n. 16), 'Galen', 
406, 413 e.v. wijst op Phaedrus 269e e.v. waar Plato Hippocrates' methode aanprijst. 
18. PHP III 4.31; vgl. II 3.4; Quod animi mores corporis temperamentis sequantur 9, p. 64 Muller; In Hippocratis 
epidemiarum lihrum VI commentarii II 27, p. 91 Wenkebach. 
19. Galenus ziet de methodologie van Aristoteles als een uitwerking van die van Plato en dus als bijdrage aan de 
ene traditie van deugdelijke filosofie die hij zich voorstelt. Ten aanzien van het hart en de hersenen week 
Aristoteles uiteraard af van deze traditie. De mening dat Aristoteles' logica in nuce al in Plato's dialogen besloten 
ligt, werd door veel Platonisten gedeeld, vgl. J. Whittaker 'Platonic Philosophy in the Early Centuries of the 
Empire', ANRW36.1 (1987) 81-123. 
20. Voor de noodzaak eerst overeenstemming te bereiken over het begrip (NB niet de essentie) van het voorwerp 
van onderzoek vgl. Gal., De methodo medendi X, p.41 Kühn; PHP VII 1.23; vgl. Arist. Topica VIII 3.158 a 37 ff. 158 
b 24 ff 
21. Vgl. Ph. De Lacy, 'Galen's Concept of Continuity', Greek, Roman and Byzantine Studies 20 (1979) 355-69, spec. 
360 e.v. 
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Waar het beginpunt van de zenuwen is, daar is het verstand. 
De hersenen zijn het beginpunt van de zenuwen. 
Het verstand is in de hersenen (PHP VIII 1.4-5, 22)." 

Het begrip 'beginpunt van de zenuwen' functioneert hier als middenterm die de twee ter
men van het dialectisch problêma met elkaar verbindt, te weten in de conclusie van het 
syllogisme. Dit bewijs is evenwel pas het sluitstuk van een uitvoerige procedure gericht op 
het opsporen van een geschikte middenterm. Deze procedure gaat uit van een reeks waar
neembare attributen van het hart en de hersenen, gerangschikt onder algemene noemers 
zoals plaats in het lichaam, beweging, uiterlijke vorm of structuur {PHP II 4.5 e.v.). 
Attributen c.q. daarop gebaseerde premissen worden getoetst aan twee criteria die corres
ponderen met de twee termen van het probleem: (1) ze dienen eigenschappen van het hart 
of de hersenen te zijn, dat wil zeggen voor geen enkel ander orgaan te gelden; (2) ze die
nen relevant te zijn voor het voorwerp van onderzoek, dat wil zeggen het verstand con
form (D). Premissen die aan elk van beide criteria voldoen, zijn 'passend' of'apodictisch' 
en gelden als geschikt voor wetenschappelijke argumentatie.^' 
Galenus meent met Aristoteles dat 'de Natuur niets zonder reden doet', maar vat dit ada
gium nog strikter op.^'' Deze 'sterke' teleologie ligt ten grondslag aan zijn gebruik van 
eigenschappen van organen als aanwijzingen voor hun essentie. Essentie staat hier - zoals 
bij Aristoteles - voor het 'zijn', dat wil zeggen 'wat het orgaan is', dat wordt geïdentifi
ceerd met zijn specifieke functie.^' Als een attribuut een exclusieve eigenschap van een or
gaan is, dan moet dit attribuut, gegeven de doelmatigheid van de Natuur, verband hou
den met de specifieke aard en functie van het onderzochte orgaan. Hoe past Galenus dit 
conceptuele instrumentarium nu toe op de kwestie van de zetel van de psychische vermo
gens? 
Aristoteles {De partibus animalium 666 b 14-6) had zich beroepen op de waarneming van 
een groot aantal 'zenuwen' {neura, zie n.29) op het hart - een attribuut van het type uiter
lijke vorm. Volgens Galenus is deze waarneming feitelijk onjuist: er zijn slechts weinig 
zenuwen op het hart zichtbaar. Maar het argument als zodanig is ook niet passend: het 

22. Met betrekking tot Galenus' redenering zouden wij eerder spreken van een hypothese ('De hersenen zijn de 
zetel van het verstand'), een daaruit afgeleide hulphypothese ('de hersenen zijn het beginpunt van de zenuwen') 
en een test-implicatie ('als de zenuwen in kwestie worden afgesneden, dan treden onder de insnijdingen verlam
mingsverschijnselen op'). Bij Galenus gaat het echter niet om hypothesen maar om evidente principes of axio
ma's. Niettemin is empirische toetsing voor hem cruciaal. Hij benadrukt de noodzaak van zorgvuldige obser\'a-
tie en oefening, d.i. een specialistisch-wetenschappelijke benadering. Over kennis van principes bij Galenus vgl. 
f. Barnes, 'Galen on Logic and Therapy', in: F. Kudlien & R.J. Curling, Galens Method of Healing. Proceedings of 
the 1982 Galen Symposium (Leiden, 1991) 76-9. 
23. Zie PHP II 3.9-11; 4.3-4. Galenus' uitleg over 'passende' premissen in PHP II gaat terug op passages in Arist. 
Analytica; vgl. Analytica Posteriora 71 b 20-3; 72 a 5 e.v. 74 b 24-6; 75 a 35, Analytica Priora 46 a 17 e.v. met PHP II 
3.1. Vgl. 00k passages in de biologische werken, bijv. De generatione animalium 747 a 27-30; 748 a 7 e.v. De genera-
tione et curruptione 316 a 13 e.v., waar het begrip 'passend' wordt gebruikt voor proposities die zijn gebaseerd op 
empirische waarneming en daardoor 'passen' bij het voorwerp van onderzoek in tegenstelling tot te algemene 
('logische') proposities. Over Galenus' kennis van Aristoteles' werk zie P. Moraux, Der Aristotelismus bei den 
Griechen. 2. Bd. Der Aristotelismus im I. und II. Ih. n. Chr. (Berlin-New York 1984) 687-814 
24. Vgl. o.a. Arist., De caelo 271 a 3. Over Galenus' teleologie in het algemeen zie R.J. Hankinson, 'Galen explains 
the elephant', in: M. Matthen & B. Linsky (eds.), Philosophy and Biology, Canadian Journal of Philosophy, Supl. 
vol. 14 (1988) 135-57; 'Galen and the best of all possible worlds'. Classical Quarterly i<) (1989) 206-27. 
25. Voor deze rol van eigenschappen zie o.a. PHP VI 3.2; VII 3.7; II 8.23-24; vgl. ook 1 8.5-6 (zie in tekst), II 8.18; 
De differentia pulsuum VIII 704-706 K. Over Galenus' gebruik van het concept eigenschap in relatie tot zijn tele
ologische wereldbeeld zie m.n. De usu partium III 787 K. De naturalibus facultatibus II 175 K. In Hippocratis 
Epidemiarum librum V/cDmme«tflriusXVIIbi85 K. 

234 



Galenus over de zetel van het verstand 29 

verwijst niet naar een exclusieve eigenschap, want zenuwen zijn op nog vele andere orga
nen te zien. Aan criterium (1) wordt dus niet voldaan, zodat we hier niet te maken hebben 
met een significante aanwijzing voor de functie van het hart. Of de waargenomen structu
ren inderdaad 'zenuwen' in de zin van (D) en (Ai) zijn, kan alleen met zekerheid worden 
vastgesteld door experimentering, dat wil zeggen interventies waaruit hun functie kan 
worden geconcludeerd (I 8.3-6; II 8.27-8). 
In een ander argument verwijst Aristoteles naar de plaats van het hart midden in het 
lichaam, een positie die hij verklaart uit de noodzaak van een gelijkmatige en directe 
transmissie van sensorische en motorische prikkels vanuit en naar het centrale orgaan. 
Aldus vormt de middenpositie van het hart een aanwijzing voor zijn rol als functioneel 
centrum {a.w. 665 b 18-20; 666 a 14-5). Galenus' reactie levert een voorbeeld van zijn toe
passing van criterium (2): relevantie voor het onderzoeksthema {PHP II 4.15-16).̂ * Ten 
grondslag aan argumenten uit 'positie' ligt volgens hem dit logische principe: 

(A2) AUe functionerende organen hebben hun principe {archê) dichtbij. 

Hij beschouwt dit als niet logisch-evident: er is geen noodzakelijk verband tussen functio
nele en positionele aspecten (II 5.3-5). Voor de uitoefening van lichamelijke functies con
form (D) is nabijheid van hun werkzaam beginsel niet vereist of relevant. Overigens ver
werpt hij ook argumenten van Platonisten die verwijzen naar de hersenen als het hoogst 
of dichtst bij de zintuigen gelegen orgaan (I 4.17-8). 
Galenus behandelt verder het vermaarde Stoïsche argument over gesproken taal: gegeven 
de semantische component van gesproken taal, is de zetel van de rede identiek aan de 
bron van de spraak; maar de spraak is afkomstig uit het hart^''; ergo de rede is in het hart 
(II 4.12; II 5.1 e.v.). Behalve logisch-theoretische bezwaren (ook dit argument is gebaseerd 
op positie en dus op A2) voert hij experimentele observaties aan: als de luchtpijp van een 
dier (zie n.2) onder het strottehoofd wordt doorgesneden, blijft de ademhaling intact, 
maar het stemgeluid valt weg {II 4.20). Hiermee in overeenstemming is de klinische erva
ring bij een patiënt die op dezelfde wijze gewond is: men kan hem vragen te spreken, maar 
hoezeer hij zich ook inspant, hij brengt slechts een fluitende ademhaling voort (II 4.21-22). 
Een reeks verfijnde vivisectie-experimenten toont verder aan hoe het op bepaalde plaatsen 
doorsnijden van de teruglopende strottehoofdzenuwen (nervi laryngei recurrentes) de 
ademhalings- en spraakfunctie verlammen. Hieruit blijkt dat deze functies niet door het 
hart maar door de hersenen worden bestuurd en dat het strottehoofd en de tong de orga
nen zijn die de adem tot spraak omvormen (II 4.25-39).̂ * Galenus voegt experimenten toe 
waarbij beschadiging van het hart het dier niet van ademhaling, spraak of enige door de 
wil gestuurde activiteit berooft. Daarentegen vallen deze functies wel weg bij druk op de 
hersenen (II 4.42). Vervolgens beschrijft Galenus een ervaringsfeit van meer algemene 
aard. Bij offers ziet men stieren waarvan het hart al op het altaar ligt, nog enige tijd bewe-

26. Vgl. S. Byl, 'Note sur la place du coeur et la valorisation de la MEIOTHS dans la biologie d'Aristote', 
l'Antiquité Classiqueyj (1968) 467-76. 
27. Een respectabele fysiologische opvatting, vooral verbreid door de invloedrijke arts Praxagoras van Kos (late 
4de eeuw v. Chr. ), waarbij de luchtpijp (Gr. arteria tracheia, 'ruige slagader') werd gezien als deel van het slag
aderlijk stelsel; zie Praxagoras fr. 10 Steckerl. Chrysippus ap. Gal., PHP III 1.11 (SVF II 885); Diogenes Bab. ap. 
GaLIl5.io(SVF!Il29). 
28. Zie ook De Praecognitione 5.9-21 Nutton; De usu partium VII 14-15 (vol. I, pp. 412-25 Helmreich); vgl. J. 
Walsh, 'Galen's Discovery and Promulgation of the Function of the Recurrent Lar)'ngeal Nerve', Annals of 
Medical History S (1926) 176-84. 
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gen, ademen en loeien. Het uitgesneden hart blijft, tezamen met de slagaders, nog gerui
me tijd kloppen. Daarentegen verliezen stieren die een slag bij de eerste ruggewervel krij
gen, onmiddellijk ademhaling en spraak (II 4.45-47). 
Zoals het Stoïsche argument door Galenus langs anatomisch-experimentele weg wordt 
weerlegd, geeft ook Aristoteles' waarneming van zenuwen op het hart aanleiding tot een 
anatomische beschrijving van de structuur van het zenuw- en slagaderlijk stelsel met de 
hersenen en het hart als hun respectievelijke centra (I 7.1 e.v.).^' Dat zij ook centra in func
tionele zin zijn, wordt bewezen door een anatomisch experiment, dat dient als tweede en 
afsluitende deel van de bewijsvoering. In dit kader passen de uitgebreide en precieze vivi
secties, waarbij wervelkolom en zenuwen worden doorgesneden en de zo veroorzaakte 
verlammingsverschijnselen beneden de secties de richting van de prikkels alsmede hun 
bron aangeven.^" 
Een experiment van hetzelfde type wordt uitgevoerd in het geval van het hart. Door de 
slagaders af te binden toont Galenus aan dat het hart het centrum van het slagaderlijk stel
sel en de pulserende beweging is (II 6.1 e.v.). Deze beweging, die verbonden is met affec
ten zoals drift, angst en erotische opwinding," verschilt essentieel van de door de wil 
bepaalde beweging (II 4.49). Men mag dan ook niet op voorhand aannemen dat waar de 
affecten zetelen, ook de rationele functies zijn." Galenus gelooft aan het automatisme van 
de hartslag.35 En conform de Platonische opvatting van de ziel als principe van beweging 
{Phaedrus 245 c-d) wijst een afzonderlijk en onafhankelijk type beweging op een afzonder
lijk zielsdeel. De pols en de fysieke effecten die het hart bij emoties toont zijn een eigen
schap, die als een middenterm van een syllogistisch bewijs analoog aan dat m.b.t. de zenu
wen fungeert (II 8.23-24; V 1.1-3; VI 8.39; VIII 1.23). 
Het is voor Galenus van groot belang aan te tonen dat de hersenen en het hart functioneel 
onafhankelijk van elkaar zijn. Ook al geeft men toe dat de hersenen het centrum van het 
zenuwstelsel zijn, dan nog is het verdedigbaar dat de intelligentie in het hart zetelt, terwijl 
de hersenen fungeren als een soort hulpcentrale die prikkels uit het hart ontvangt en 
verder distribueert. Deze tegenwerping kwam van de grote Stoïcijn Chrysippus (II 5.69-70 
= SVF II 898). Galenus dient hem van repliek met een vivisectie-experiment (II 6.1-17): elk 
van de drie soorten vaten waarmee de twee organen met elkaar verbonden zijn - zenu
wen, halsslagaderen (arteriae carotides) en halsaderen (venae jugulares) - wordt achter
eenvolgens afzonderlijk afgebonden. Galenus stelt vast dat er geen wederzijdse afhankelijk
heid tussen de twee organen bestaat, althans niet op de door Chrysippus gesuggereerde 
wijze.̂ ** 

29. Ook Praxagoras (zie n. 27) had het hart aangewezen als archê en betoogd dat de slagaders uitlopen in de 
'neura': Praxagoras fr. 11 Steckerl. Chrysippus schermde met Praxagoras: PHP I 7.1 (SVF 11 897). Bij Praxagoras 
en Aristoteles verwijst de term 'neura' nog primair naar de pezen en het bindweefsel; vgl. De Lacy, (n, 9), Galeni 
De placitis, vol. 3, comm. ad I 86.1-3. 
30. In PHP gaat het voornamelijk om de zojuist beschreven exploratie van de zenuwen die ademhaling en spraak 
mogelijk maken (II 4 27 e.v.). Voor andere lichaamsdelen en functies zie AA IX 12-4; vgl. n. 10. 
31. Over de relatie tussen de hartslag en bepaalde psychische vermogens zie PHP II 7.17 e.v. III 1.26 e.v. Vgl. Praes. 
puls. IX 421-430 K. 
32. Een fout die Chrysippus volgens Galenus voortdurend maakt, zie PHP II 7.17-21; III 2.1-6; 8.31; V 1.3. Voor 
zover Chrysippus verwijst naar affecten als zetelend in het hart, bevestigt hij slechts Plato's gelijk, vgl. III 1.33. 
33. Zie R.E. Siegel, 'Galen's ideas on the heartbeat', Proceedings of the 6th International Congress of the History of 
Medicine (1949) 209-312; Siegel (n. 1), Galen's System of Physiology, 44 e.v. C.R.S. Harris, The Heart and the 
Vascular System in Ancient Greek Medicine from Alcmaeon to Galen (Oxford, 1973) 270 e.v 
34. Galenus laat de beide wervelslagaderen, die hij elders wel blijkt te kennen, buiten beschouwing, zie D.]. 
Furley & J. S. Wilkie, Galen on Respiration and the Arteries (Princeton, 1984) 48-51, over een soortgelijk experi
ment beschreven in De usu pulsuum 1, pp. 198-202 Furley-Wilkie. 
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Functie kan niet met absolute zekerheid aan uiterlijke kenmerken worden afgelezen. 
Daarom wordt een ideale bewijsvoering m.b.t. de functie van organen - in de regeP' -
voltooid door experimenten. Interessant in dit verband zijn de methodologische opmer
kingen voorafgaand aan het bewijs in boek VI dat de begeerte in de lever zetelt (VI 3.1-6). 
Galenus kondigt een verschil met de discussie over de hersenen en het hart: het bewijs 
aangaande de lever zal op 'minder evidente' feiten gebaseerd zijn, omdat bij analoge expe
rimenten, zoals beschadiging van de lever of afbinding van de aders, waarneembare fysio
logische veranderingen nauwelijks en pas na enige tijd optreden. Bijgevolg blijft Galenus' 
onderzoek naar de functie van de lever beperkt tot het stadium van de selectie van signifi
cante eigenschappen (structuur, kleur, ontstaan etc), dat wil zeggen tot aanwijzingen 
waarop geen experimentele toetsing of bevestiging volgt (VI 8.1-7). Het is nauwelijks ver
rassend dat hij in dit verband veel nadrukkelijker terugvalt op zijn teleologische rechtvaar
diging van deze status van eigenschappen (zie hierboven, p. 234). Op grond hiervan acht 
hij een afdoende mate van zekerheid zelfs bereikbaar. Na een descriptief-anatomisch 
onderzoek concludeert hij dat de lever beginpunt is van een eigen vatenstelsel - de aders -
waardoor het bloed als voedingsstof gedistribueerd wordt. Deze en andere overwegingen 
wettigen de aanname dat de lever het centrale orgaan van de voedingsfunctie en als zoda
nig de zetel van de begeerte is (VI 8.77). Hiermee is de verdediging van Plato's zielsleer 
voltooid. 
De bewijsvoering van PHP I-III en VI toont een tamelijk geslaagde poging traditionele 
dialectische procedures te combineren met de functionele anatomie en het wetenschappe
lijk bewijs op experimentele grondslag. Deze bewijsvoering volgt een tweeledig schema: 
(1) de ontdekking en selectie van significante gegevens; (2) de experimentele bevestiging 
van wat gevonden is.̂ * Dit schema als zodanig heeft parallellen in de laat-antieke filosofie 
en wetenschapsleer. Stadium (1) weerspiegelt de groeiende interesse van filosofen in deze 
tijd voor de methode als ars inveniendi.^' Het uitgaan van waarneembare verschijnselen 
om tot conclusies over niet-waarneembare oorzaken te komen is echter een methodolo
gisch principe dat al door Aristoteles was aanbevolen voor de natuurwetenschap en door 
de Alexandrijnse medicus Herophilus (zie p. 240 e.v.) in de medische traditie geïntrodu
ceerd.'* Met beider werk was Galenus zeer vertrouwd.^' In hoeverre de belangrijke, theo
retisch verankerde rol van de experimenten (stadium 2) geheel en al op Galenus' conto te 
schrijven is, staat nog te bezien (zie p. 240 e.v.). 

35. Galenus maakt geen epistemologisch voorbehoud ten aanzien van enkele andere organen (bijv. tong, 
penis/testikels), vner functie vaststelbaar is op grond van uiterlijke kenmerken alleen; vivisectie-experimenten 
zijn hier overbodig, AA XII 7, pp. 123 e.v., X 3, p. 41 Duckworth, met I. Ormos, 'Bemerkungen zur Galens Schrift 
"Über die Sektion der Lebewesen'", in: ]. Kollesch & D. Nickel, Galen und das hellenistische Erbe (Stuttgart, 1993) 
171. In het door Ormos besproken tractaat (slechts in Arabische samenvatting bewaard) betoogt Galenus dat 
vanwege bloedingen en andere complicaties sectie op dode dieren vooraf dient te gaan aan vivisectie. Ook in 
PHP beschrijft hij de structuur van de verschillende vaatstelsels (in boek I) alvorens experimentele verslagen op 
te voeren. 
36. Voor dit tweeledig methodologisch schema vgl. In Hippocratis De Officina Medici XVIIIB 880 K. 
37. Vgl. M. Frede, 'On Galen's Epistemology', in: V. Nutton (ed.) Galen: Problems and Prospects (Cambridge, 
1981) 74 e.v. 
38. Zie Aristoteles, De partibus animalium 1.1, 639b7 e.v. 64oai4 e.v. Vgl. Herophilus T 50-57 met von Staden 
(1989) 117 e.v. Vgl. Gal., De naturalibus facultatibus I.9-10; De substantia naturalium facultatum (= De propriis 
placitis) IV 760 K. 
39. Voor Galenus' kennis van Aristoteles' werk zie o.a. Moraux (n. 23), Der Aristotelismus-, voor invloed van 
Herophilus vgl. von Staden (n. 4), Herophilus, 629 e.v. (Index locorum). 
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Galenus' experimenten: enkele theoretische aspecten 

Men hoort of leest vaak dat het anachronistisch is te spreken van wetenschappelijke expe
rimenten in de oudheid. Er is iets te zeggen voor deze opvatting."'" Doorgaans werd geen 
scherp onderscheid gemaakt tussen de algemene ervaring als epistemologisch beperkte 
kennisbron en het experiment als doelgerichte toetsing van een bewering. Experimenten 
werden aangevoerd óf om een theorie te weerleggen of om de eigen hypothese te bevesti
gen. Vooral in het laatste geval dreigt over-interpretatie van de gewonnen gegevens. Wat 
nodig was maar achterwege bleef, was toetsing van in principe gelijkwaardige alternatie
ven. Hierdoor droeg het onderzoek niet een open karakter, maar diende ter bevestiging 
van stellingen die op grond van algemene, vaak filosofische vooronderstellingen waren 
aanvaard."*' Maar een generaliserend en negatief oordeel zou overhaast zijn. In de loop der 
eeuwen liepen de omstandigheden, mogelijkheden en prestaties sterk uiteen, zodat diffe
rentiatie naar periode en individuele onderzoeker geboden is.*'̂  
Wat kan tegen deze achtergrond gezegd worden over Galenus en de experimenten in PHP 
II ? Zijn exploratie van het zenuwstelsel kent een uitzonderlijk hoge graad van precisie en 
complexiteit. Hij is zich ervan bewust dat een ondeugdelijke, of onvoldoende verfijnde 
anatomie een experiment kan bederven (vgl. II 6.1 e.v.). De hersenen en het hart worden 
bovendien behandeld als in principe gelijkwaardige kandidaten. We zagen onder meer 
hoe Galenus ongeldige argumenten ten gunste van de hersenen afivijst (p. 234-235). Ook 
toont hij een alternatieve interpretatie zoals door Chrysippus gesuggereerd met betrek
king tot de functionele relatie tussen de hersenen en het hart (p. 236). De reden waarom 
hij experimenten in het geval van de lever als niet-informatief beschouwt, wijst op een 
zeker gevoel voor de beperkingen van bepaalde experimenten, op een reflectie op de rela
tie tussen ingreep en effect. Vermeldenswaard is zeker ook dat Galenus benadrukt dat zijn 
experimenten herhaalbaar en in feite ook vaak door hem herhaald zijn (VII S-is)."*' Zijn 
kennis van de hypothetische logica is ongetwijfeld van invloed geweest op het ontwerp 
van experimenten, dat wil zeggen de mate waarin hij op te lossen vragen isoleert, zicht 
heeft op implicaties etc.'''' Opvallend is vooral het doeltreffende gebruik van experimenten 
om tegenstanders te weerleggen.''̂  

40. Voor een overzicht van meningen zie o.a. G.E.R. Lloyd, 'Experiment in Early Greek Philosophy and 
Medicine', in idem (n. 7), Methods and Problems, 50-2; H. von Staden, 'Experiment and Experience in Hellenistic 
Medicine', Bulletin of the Institute of Classical Studies 11 (1975) 178 e.v. 
41. Zie Lloyd (n. 11), Magic, Reason and Experience, 151 e.v. en idem (n. 40), 'Experiment', 72 e.v. 
42. Vgl. Lloyd (n. 40), 'Experiment', 50-72. 
43. Vgl. De usu pulsuum V 165 K. De vereiste van een ruim aantal identieke waarnemingen is kenmerkend voor 
de methodologie van de empiricistische artsenschool, waardoor Galenus beïnvloed was: vgl. Gal., Subfiguratio 
empirica II, pp. 45-6 Deichgraber; De experientia medica VII p. 94; XVIII pp. 119-121 Walzer; vgl. De crisibus IX 
644 Kühn. Herhaaldelijke waarneming is een connotatie van het empiricistische sleutelbegrip peira. Dit begrip 
wordt door Galenus en anderen gebruikt ter aanduiding van wat wij experimenten noemen, maar drukt in feite 
'ervaring' of 'proefneming' in ruimere zin uit: bij de empirici, die het anatomisch experiment afwezen (zie p. 
241), is peira vooral het experiment met geneesmiddelen, o.a. PHP IX 6.20 e.v. Vgl. M.D. Grmek & D. 
Gourevitch, 'Les experiences pharmacologiques dans l'Antiquité', Archives Internationales d'Histoire des Sciences 

35 (1985) 3-27-
44. Vgl. Galenus, An in arteriis sanguis contineatur 1, pp. 144-6 Furley-Wilkie (n. 34), Galen on Respiration, waar 
Galenus zich bedient van formele schemata van de Stoïsche syllogistiek bij de beschrijving van experimentele 
bewijzen; vgl. Furley-Wilkie (n. 34), Galen on Respiration, 53 e.v. 
45. Typisch voor Galenus' experimentele weerlegging is de zgn. modus tollendo tollens: als p, q; maar niet q; dus 
niet p. Over de modus tollens als instrument van weerlegging vgl. Lloyd (n. 11), Magic, Reason and Experience, 25, 
71 e.v. 
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Galenus' methode kent ook enkele niet onbelangrijke beperkingen. Ondanks de theoreti
sche inbedding van de experimenten (zie p. 232-237) is ook Galenus geneigd experimenten 
op één lijn te stellen met het beroep op algemene ervaring, vooral ten aanzien van de 
affecten.''* Zoals Plato, Aristoteles, Chrysippus en vele anderen verwijst hij naar het ver
meende ervaringsfeit dat affecten in het hart worden waargenomen (zie ook p. 236). De 
rol van de lever als zetel van de begeerte kan noch experimenteel noch met een beroep op 
wijdverbreide noties worden gerechtvaardigd. Zoals we zagen (p. 237), beperkt Galenus 
zich hier tot descriptief-anatomisch onderzoek met een meer prominente rol voor zijn 
teleologie dan in het geval van het hart en de hersenen. Opvallend is het gemak waarmee 
hij de rol van de lever bij de spijsvertering gebruikt als bewijs voor de stelling dat Plato's 
begerende zielsdeel in dat orgaan zetelt.''" 
In Plato's tijd was het zenuwstelsel nog onbekend. Galenus maakt Plato's psychologie dus 
wetenschappelijk respectabel in het licht van meer recente, goeddeels Hellenistische 
wetenschap. Een zekere mate van historisch bewustzijn is hem op dit punt overigens niet 
vreemd.'"' Maar hij maakt ook dankbaar gebruik van het feit dat Plato in zijn Timaeus 
meer geïnteresseerd is in het psychische en morele leven van de mens dan in de precieze 
anatomische en fysiologische relaties tussen de zielsdelen en organen, waarover hij betrek
kelijk vaag blijft. Dit maakt het voor Galenus gemakkelijker de Timaeus te actualiseren 
(zie ook n. 15).'" Niettemin wordt zijn (Galenus') positie ondermijnd door sommige expe
rimenten en ervaringsfeiten die hij zelf etaleert. Het geval van de stier zonder hart (zie p. 
236) moet duidelijk maken dat waarneming en wil niet in het hart maar in de hersenen 
zetelen. Maar het gedrag van de dodelijk verwonde stier zoals dit door Galenus zelf 
beschreven wordt, wijst uit dat ook de emoties in de hersenen moeten zijn (II 4.45). Reeds 
de Hellenistische medici Herophilus en Erasistratus (eerste helft derde eeuw v. Chr.) had
den zowel de rede als de emoties in de hersenen gesitueerd, evenals, geruime tijd daarvoor 
nog, de auteur van het Hippocratische geschrift De morbo sacro (vijfde eeuw v. Chr.).'" 
Over hun opvatting zwijgt Galenus echter, vermoedelijk doordat de vraag of ook de emo
ties in de hersenen zetelen eenvoudigweg buiten het kader van het debat tussen Platonis
ten, Stoïcijnen en Aristotelianen valt. 
Onbeantwoord blijft verder de vraag naar de fysiologische relaties tussen de zielsdelen. 
Hoe beïnvloedt, in fysiologisch opzicht, de begeerte de rede?'' Ook hier mist men een sys
tematische procedure voor de eliminatie van alternatieve interpretaties. Wanneer Galenus 
spreekt over vergissingen bij experimentele waarneming, gaat het vrijwel altijd om proble
men van praktische aard.'^ Galenus past rationele methodes zoals de 'diaeresis' (divisio, 

46. Vgl. III 8.35, waar Galenus weliswaar de 'technische' van de algemene ervaring (empeiria) onderscheidt, maar 
deze toch op één lijn stelt als bronnen van wetenschappelijke of'passende' proposities. 
47. Vgl. Ph. De Lacy, 'The Third Part of the Soul', in: P. Manuli & M. Vegetti, Le opere psichologiche di Galeno 
(Napels 1988) 61 e.v. 
48. Vgl. Gal., In Platonis Timaei Commentarius, p.15.5 e.v. Schroeder-Kahle (CMG Suppl. I). 
49. Zijn uitleg van de functie van de lever verdraait Plato's tekst; vgl. PHP VI 3.1. In Timaeus 7od7-e5 plaatst Plato 
het begerende deel van de ziel in de buik, niet in de lever, 77b3 f Op de lever, met zijn gladde, spiegelende opper
vlak, projecteert de rede beelden om een heilzame invloed uit te oefenen op de dierlijke begeerte. Bij Plato speelt 
de lever geen rol in de spijsvertering (8od-8ie); zijn nutritieve functie is een inzicht van later datum, vgl. o.a. 
Arist., De partibus animalium 670 a 27 met N. Mani, Die historischen Grundlagen der Leberforschung, I. Teil 
(Basel-Stuttgart, 19652) 35 e.v. (Plato); 41 e.v. (Aristoteles). 

50. Vgl. F. Solmsen, 'Greek Philosophy and the Discovery of the Nerves', Museum Helveticum 18 (1961) 195-7; von 
Staden (n.4), Herophilus, 247 e.v. 
51. Mansfeld (n. 11), 'Idea of the Will', 141 e.v. Vgl. De Lacy (n. 47), 'Third Part', 62. 
52. Vgl. PHP II 6.13 ff. An in arteriis 8.4 ff. (pp. 178-182 Furley-Wilkie); vgl. G.E.R. Lloyd, 'Observational Error in 
Later Greek Science', in idem (n. 7), Methods and Problems, 303-332, 305 e.v. 
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begripsontleding) toe om de empirische ervaring te ordenen (vgl. de algemene attributen, 
p. 234) en van haar willekeurig, toevallig karakter te ontdoen. Een enkele maal onderkent 
hij dat dit ook leidt tot de toetsing van tegengestelde hypothesen, hoewel deze gedachte 
niet door hem lijkt te zijn uitgewerkt." Maar andere overwegingen voeren de boventoon. 
Volgens Galenus wordt Plato's diaeresis van de ziel in drie delen (vgl. PHP IX 915 e.v. en 
hierboven, p. 236 e.v.) door de aantoonbare fysiologische feiten bevestigd. Vooral het 
automatisme van de hartslag als onbewuste, van de wil onafhankelijke beweging woog 
zwaar. Concluderend kunnen we stellen dat traditioneel-filosofische concepten bevorder
lijk waren voor zijn inzicht in de functie en het ontwerp van experimenten (§ 2). Filoso
fische overwegingen en discussies hebben, zoals we zagen, echter ook beperkingen opge
legd. In veel opzichten bleef Galenus gevangen in het traditionele debat over de zetel van 
het verstand, met name waar het de in het geding zijnde opties betreft. 

Epiloog: een historisch perspectief 

Lange tijd was anatomisch onderzoek geen vast onderdeel van medisch onderzoek, maar 
werd incidenteel toegepast en naar aanleiding van afzonderlijke kwesties zoals de zetel van 
het intellect.''' In de vijfde en vierde eeuw v. Chr. vs'as het vaak voldoende te wijzen op 
enige verbinding tussen het voorgestelde centrale orgaan (meestal hart of hersenen) en 
andere lichaamsdelen." Naarmate de juiste vragen indringender werden gesteld, werd de 
tijd rijper voor de ontdekking van de zenuwen. Deze eer komt toe aan de Alexandrijnse 
artsen Herophilus en Erasistratus (eerste helft derde eeuw v. Chr.),'* die profiteerden van 
in de oudheid unieke omstandigheden: voor het eerst was menselijke anatomie (en vivi
sectie'') toegestaan. 
Herophilus en Erasistratus wezen op de implicaties van hun ontdekkingen voor de kwes
tie van de zetel van de psychische functies. Waren hun inzichten gebaseerd op soortgelijke 
experimenten als we van Galenus kennen?'** Berichten over hun vivisecties alsmede de 
verfijning van hun anatomische inzichten" maken deze gevolgtrekking zeker aanneme
lijk. Beide medici maakten onderscheid tussen de motorische en sensorische zenuwen.*" 

53. Interessant in dit verband is PHP IX 6.19 e.v. spec. 25, waar Galenus wijst op de onmisbare rol van de rede 
(d.w.z. rationele methodes) bij het ordenen van ervaringsgegevens en aanbeveelt een aan de gebruikelijke tegen
gestelde medicatie uit te proberen (peirathènai, vgl. n. 43). 
54. Vgl. Lloyd (n. 11), Magie, Reason and Experience, 160 e.v, 
55. Vgl. Ibid., 162. 
56. Von Staden (n. 4), Herophilus, 156 e.v. 247 e.v. A. Souques, 'Que doivent a Hérophile et a Erasistrate l'anato-
mie et la physiologie du système nerveux?', Bulletin de la Société Fran(aise d'Histoire de la Médecine 28 (1934) 357-
65; Solmsen (n. 50), 'Greek Philosophv'; J. Longrigg, 'Anatomy in Alexandria in the Third Century BC', British 
Journal of the History of Science 21 (1988) 455-488. 
57. Hier\'oor stelden de Ptolemaeïsche koningen veroordeelde misdadigers uit hun gevangenissen beschikbaar, 
zie o.a. Celsus, De medicina c. 16; vgl. von Staden (n. 4), Herophilus, 140 e.v. 
58. In ibid., 184-5 schrijft Galenus' experimenten aan Herophilus en vooral Erasistratus toe op grond van beider 
anatomische doctrines. Maar precieze en zekere conclusies over experimenten zijn niet altijd mogelijk. Anders 
dan von Staden suggereert (p. 196 nn. 43, 44), is er geen aanwijzing dat de experimenten op de ruggewervel zoals 
beschreven door Galenus, AA VIII 6 (II 683-4 K.) op Erasistratus teruggaan. 
59. Over Herophilus' anatomische kennis van de hersenen en het zenuwstelsel zie von Staden (n. 4), Herophilus, 
155 e.v. Galenus, De tremore, palpitatione et convulsione VII 605 e.v., De locis affectis VIII 212 e.v K. bekritiseert 
Herophilus' anatomie van het zenuwstelsel als onprecies, maar zijn bezwaren hier lijken contextueel bepaald; 
elders prijst hij Herophilus' anatomie, vgl. AA II570-1 K. 
60. HerophilusT 80, 81 met von Staden (n. 4), Herophilus, 158 e.v. 250 e.v. 
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Herophilus localiseerde het verstand in de hersenen en wel in de vierde hersenkamer 
(cerebellum of kleine hersenen).*' Galenus' bijdrage is echter niet scherp af te zetten tegen 
hun werk, dat slecht gedocumenteerd is. Hijzelf is onze belangrijkste bron, maar is zeer 
zwijgzaam over zijn afhankelijkheid van deze artsen op dit punt. Galenus' bespreking van 
een passage waarin Erasistratus het verstand in de kleine hersenen situeert, dient juist ter 
onderbouv^ng van de kritiek dat laatstgenoemde had nagelaten zijn aanname experimen
teel te toetsen {PHP VII 3.8-14; vgl. VI 3.32). Daarentegen is het wel waarschijnlijk dat 
Erasistratus' experimenten om de oorzaak van polsslag en werking van hartkleppen vast te 
stellen (te weten door de slagaders op bepaalde plaatsen af te binden; zie p. 236 e.v.) als 
inspiratiebron voor Galenus' procedure ten aanzien van het hart hebben gediend. 
Voor wat betreft Herophilus beschikken we over een aanwijzing in Galenus' tractaat Over 
de ontwikkeling van embryo's, IV 678-9 K. (= Herophilus T 57 von St.). Galenus zegt hier 
dat Herophilus in één van zijn geschriften wees op het belang van een functionele - tegen
over een slechts descriptieve - anatomie. Als voorbeeld noemde Herophilus de plaats van 
de psychische functies: theorievorming hierover kan niet gebaseerd worden op de simpele 
waarneming dat bepaalde structuren uit het hart groeien. Galenus illustreert de methode 
die Herophilus aanbeveelt met een verwijzing naar zijn experimenten in PHP I-III (vgl. 
m.n. II 6). Deze passage moedigt zeker de aanname aan dat Herophilus zelf dergelijke 
experimenten had uitgevoerd. Zijn verwijzing naar 'structuren die uit het hart groeien' 
doelt op dezelfde passage uit Aristoteles' De partibus animalium over 'zenuwen' (neura, 
zie n.29) op het hart die Galenus bespreekt in PHP I, waar hij ook verwijst naar de nood
zaak van een experimenteel-anatomische vaststelling van de in het geding zijnde functies 
(zie p. 234-235). Bovendien weet Galenus hier te melden dat Herophilus Aristoteles had 
gecorrigeerd door de uitdrukking 'op zenuwen lijkende weefsels' te introduceren {PHP I 

9.3). 
Kort na Herophilus en Erasistratus maakte de school der empirici opgang.*^ Deze artsen 
erkenden slechts een passief soort ervaring als bron van medische kennis en ontkenden de 
waarde van de anatomie. Ze verwierpen alle theorievorming die verwees naar onzichtbare 
oorzaken en daarmee in feite ook het verklaringsmodel waarop experimenten waren 
gebaseerd. Zo luidde, opmerkelijk genoeg, de opkomst van een empiricistische leer de te
loorgang van de anatomie en de experimentele methode in.*-* Het wijdverbreide, nooit 
overwonnen taboe op het openen van lijken kreeg een wetenschappelijke rechtv'aardiging. 
Politieke en sociaal-culturele veranderingen in Alexandrië hebben deze ontwikkeling 
bespoedigd.*'' Deze voorgeschiedenis verklaart in belangrijke mate waarom Galenus het 
eeuwen nadien nog nodig acht nadrukkelijk en uitgebreid de anatomie van de zenuwen te 
behandelen. Wat hij hierover uiteenzette, was nog steeds weinig bekend en controversieel. 
Zoals bijna al zijn opvattingen, was Galenus' pleidooi voor Plato's zielsleer voorbeschikt 
om van immense invloed te zijn. Maar niet iedereen liet zich overtuigen. Zijn jongere tijd
genoot Alexander van Aphrodisias, een Peripatetisch filosoof, sluit zijn Over de ziel af met 
een spervuur van argumenten ten gunste van de cardiocentrische leer (pp.94.7-100.17 
Bruns). Alexander, die Galenus' argumenten zonder twijfel kent, stoft oude argumenten 
van Aristoteles af en bedient zich van anatomische en fysiologische inzichten ten gunste 

61. Herophilus T 137,138 met von Staden (n. 4), Herophilus, 247 e.v. J. Longrigg, Greek Rational Medicine (Londen 
1993) 191 met n. 77. 
62. Zie K. Deichgraber, Diegriechische Empirikerschule (Berlin-Zurich, 1930/1965), spec. 97-118. 
63. Vgl. von Staden (n. 40), 'Experiment', 189 e.v. spec. 192. 
64. Vgl. J. Longrigg, Greek Rational Medicine (London, 1993) 218 f 
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van het hart - inzichten die kennelijk niet als achterhaald konden worden afgedaan. 
Alexander presenteert eveneens berichten over dieren die zonder hart of hersenen nog 
enige tijd voortleven, maar toont aan dat zulke experimenten geen definitief bewijs leve
ren. Het zou nog lang duren voordat het hart van zijn psychische fiincties was beroofd. 

SUMMARY 

Galen on the seat of the mind: 
Medical experiment and philosophical tradition 

In books I -VI of his On the doctrines of Hippocrates and Plato, the medical scientist and 
philosopher Galen of Pergamon (c. 129-210 CE) defends the Platonic tripartition and tri-
location of the soul against the cardiocentric theory endorsed by the Aristotelians, Stoics 
and many physicians. This article concentrates on Galen's anatomical experiments (vivi
sections) concerned with the nervous and arterial systems. These experiments are embed
ded in a theoretical framework derived in large part from Aristotelian theory of science. 
Though Galen is to some extent aware of certain theoretical problems involved in experi
mentation, notably that of experimental error, he remains in many respects a captive of a 
traditional debate, which is marked by a limited set of available options. Thus his experi
ments serve the purpose of confirming the Platonic position, even though they are some
times open to alternative interpretations. 
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