
R E F E R A T E N 

Traite akkadien de diagnostics et pconostics medicaux. - Rene La-
bat, Leiden, E. J. Brill, 1951, 247 biz. 

Het is niet te laat om op dit belangrijk boek de aandacht te ves-
tigen, ook al is het v66r acht jaar verschenen. De auteur en de uit-
geverij staan voor zijn degelijkheid en oorspronkelijkheid borg. Het 
werd gepubliceerd in de verzameling werken van de internationale 
akademie voor de geschiedenis der wetenschappen : nr. 7. Het behelst 
de transkriptie en de vertaling van de tekst der akkadische kleitafel-
tjes waarmede de auteur reeds in 1946 begonnen was. Sindsdien wer-
den nog andere teksten ontdekt, wat een uitbreiding en verbetering 
van het reeds gepresteerde toeliet. Meteen hebben wij een tamelijk 
uitvoerig en goed afgerond traktaat ter beschikking gekregen, zodat 
een nieuwe gelegenheid tot vergelijkende studie met andere oerteksten 
uit de verre oudheid geboden wordt. Met deze publikatie is men bron-
nen van allereerstc gehalte rijker geworden. 

Bij de transkriptie en de vertaling van de akkadische teksten sluit 
een atlas aan met 58 platen, afbeeldingen van de spijkerschrifttafeltjes. 
Wie in die dingen thuis is, kan zich vergewissen van hun echtheid en 
van de ontzagwekkende arbeid die het ontcijferen van die toch onge-
wone maar zeer kostbare dokumenten vergt. 

De teksten zullen diegenen, die vertrouwd zijn met de griekse ge-
neeskunde en zoeken naar de alleroudste bronnen waaruit zij stamt, 
zeker belang inboezemen. Labat zelf heeft in een appendix van tien 
bladzijden het hoofdstuk van de gemeenschappelijke oorsprong der 
akkadische en griekse prognostiek aangesneden, en al het een en het 
andere te berde gebracht, dat de aanleiding kan zijn om er dieper op 
in te gaan. 
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Uit de bestudeerde en vertaalde kleitafeltjes werd alleen datgene in 
het boek opgenomen dat op de diagnoze en de prognoze van de ziekten 
betrekking heeft, met uitsluiting van de terapeutiek. Duplikaten hebben 
de vertaler vaak wegwijs gemaakt in een anderszins ongehoord inge-
wikkelde legpuzzel; zulke duplikaten bevonden zich in diverse biblio-
teken uit het land van Ninive, Babulonie, Borsippa, Nippur tot zelfs 
het land van de Hittieten. De meeste tafeltjes werden opgesteld op 
bevel van koning Assoerbanipal (668-627), sommige zijn uit de acht-
ste eeuw voor Chr., het jongste is uit het jaar 453. Maar alle zijn de 
weergave van eenzelfde medisclie traditie. Het werd uitgemaakt dat 
deze hoogstwaarschijnlijk opkliint tot de tijd van Hammaroebi (1700 
v. Chr.) of nog hoger, tot de tijdrekening van de Kassieten (2000 v. 
Chr.) . 

Talrijk zijn evenwel de hiaten die in het diagnostisch en prognos-
tisch traktaat voorkomen, omdat heel wat kleitafeltjes tot stof ver-
gruisden, maar de hoop is gebillijkt dat nog honderden van die merk-
waardige grafische dokumenten zullen opgedolven worden. Het Bri
tish Museum, het Louvre, het archeologisch muzeiim van Berlijn en 
het Oosters instituut van Chicago bezitten de meeste tot nog toe be-
kende en bestudeerde kleitafeltjes. 

Men heeft het bewijs in handen dat de tafeltjes een volledig traktaat 
met veertig hoofdstukken uitmaken, elk met genummerde onderver-
delingen. Het geheel begint met een inleiding die zeer algemene ziekte-
tekenen behandelt en de aandacht vestigt op sommige profylaktische 
voorzorgen, die de arts nemen zal om zichzelf te beschermen. Dan 
passeren verschillende lichaamsdelen de revue met hun ziektesympto-
men. Uit de toestand, de kleur, de temperatuur en de abnormale be-
wegingen van de delen wordt de prognoze afgeleid, met haar twee 
uitersten : de genezing of de dood. De lokalizatie, links of rechts, van 
de ziekte wordt onder het oog genomen, eveneens de zeer algemene 
symptomen, zoals de rillingen, het braken, de vermagering, het gebrek 
aan eetlust, de ijlkoorts. Het wordt natuurlijk aan de tussenkomst van 
de godheden toegeschreven. 

Het laatste deel van het traktaat wordt aan de ziekten van de vrouw^ 
en het kind gewijd. De zwangerschap en haar ziekten eisen daarin 
een groot aandeel op. W a t het zal zijn, een jongen of een meisje, of 
een tweeling, bekommert de Akkadiers ten zeerste, voorts of het kind 
voortijdig zal geboren worden, of het zwak of sterk gebouwd zal zijn, 
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welke de moederlijke gevoelens ten opzichte van het kind zullen zijn, 
zijn belangrijke voorwerpen van de pragnoze. Het heeft meer met 
wichelaarskunst dan met medische kennis te maken, alles wordt afge
leid uit de dichtheid en de plaats van de zv/angerschapsvlekken, uit de 
vormveranderingen van neus, mond, tepels, buik, enz. enz. Lusten en 
zwangerschapsbraken worden eveneens in overweging genomen. De 
ziekten van de pasgeborene vinden meestal hun oorsprong in een ver-
keerde voeding, vandaar de darmstoornissen, de koorts, het braken, 
het huilen, enz. Soms zijn de ziekten volgens de auteur van het trak
taat aan een fysische oorzaak toe te schrijven, meestal aan bovenna-
tuurlijke invlocden : een daimoon, een god, bezetenheid, beheksing, 
kortom aan een kwade hand. W e tellen niet minder dan 48 zulke kwade 
handen, met verschillende naam, geslacht en aktieradius. Die geesten 
met hun kwade hand moeten verzadigd worden, hun wraakwoede 
moet zich kunnen botvieren. Toch zal men zich afvragen of dat geloof 
aan de daimoon in de geneeskunde iets meer dan een traditionele 
beeldspraak of een stijlgebruik is, dat abstrakte begrippen weergeeft 
en in de volksgeest is blijven nahangen. Het oorzakelijkheidsbegrip is 
bij de Babuloniers zeer vaag en zij ihalen natuurlijke oorzaken, god
heden, klimaatswisselingen, kataklysmen als faktoren in de etiologie 
van de ziekten dooreen. Oorzaak en gcvolg worden vaak verward, en 
het blijkt meer dan eens dat het begrip van de daimoon en zijn kwade 
hand helemaal in de schaduw geplaatst worden door een patologisch 
beeld. Hechten wij daarom niet te veel belang aan de naam van de 
daimoon waarmede het beeld van de ziekte wordt geidentificeerd ? 

Opvallend is dat de voorziene prognozes meestal op de genezing of 
de dood uitlopen, een tussenstadium komt uiet veel voor : tegenover 
176 genezingen staat 423 maal de dood. Het is nogal openbarend. Of 
heeft de auteur van het traktaat zijn werk alleen bedoeld voor de pa-
tienten die aan hun lot overgelaten waren en zonder verdere behan-
deling bleven ? Tussenliggende evoluties zijn er toch. Ze worden zeer 
duidelijk gespecifieerd in dezer voege : zijn dagen zijn geteld ; een 
lang leven is hem beschoren ; met de passende behandeling zal hij 
genezen ; na een akte van berouw zal hij genezen ; de ziekte zal hem 
spoedig verlaten ; hij zal aan de dood ontsnappen ; hij zal opstaan ; 
hij zal na veel lijden genezen ; dat zal nog vier dagen duren ; hij zal 
sterven in grote pijn en angst ; hij zal worstelen met de dood ; zijn 
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ziekte zal lang aanslepen ; hij zal bloed opgeven en sterven ; hij zal 
krankzinnig worden. 

De bewerker van de akkadische prognostiek heeft zich afgevraagd 
of het om vooraf opgestelde regelen van voorzeggingskunst gaat dan 
om de vrucht van een geduldige en strenge observatie van patienlen 
en ziekten. Ofschoon het ominale karakter zich vanaf de eerste regel 
aanmeldt in de zin « wanneer de bezweerder zich naar het huis van de 
zieke begeeft » en voorts overal opduikt, moet men de redenen die voor 
de eerste veronderstelling pleiten, tot hun juiste proporties herleiden. 

Z o staat het vast dat medische traktaten gelijk het besprokene niet 
uitsluitend voor de artsen, de echte, bestemd waren. Veel van de klei
tafeltjes waren eenvoudige memoranda ten gerieve van de bezweer-
ders, die daarmede hun kennis wilden bijhouden of vergroten ; artsen 
waren zeldzaam in Babulonie, men vond ze slechts in de grote steden, 
of uitsluitend aan het hof van de koning. In de dorpen waren alleen 
bezweerders, die zich aan de medische praktijk te buiten gingen v/an-
neer magische recepten onmachtig bleken te zijn om een zieke te hel-
pen. Wichelarij en geneeskunde hebben elkaar gekontamineerd, ten 
koste van de laatste natuurlijk. Bezweerders, fysiognomisten en art-
sen trokken elk voor zich, uit het vaststellen van een ziektesymptoom 
een konkluzie die zij een verschillende kleur gaven. W a t de opstellers 
van de kleitafeltjes daar van gemaakt hebben, kan wel iets anders 
geweest zijn dan wat de echte artsen hadden gemeend en gedaan. Z o 
komt het o.m. voor dat hetzelfde klinisch feit tot twee uiteenlopende 
diagnozes en prognozes aanleiding geeft. Een arts kon een symptoom 
tot een gunstige ontknoping zien ontwikkelen, terwijl een ander het
zelfde symptoom met een dodelijke afloop ziet eindigen. De kompi-
lator komt en tekent alles, ook het tegenstrijdige op. 

De tekstkritiek leidt er anderzijds toe te besluiten dat de beschreven 
symptomen het gevolg zijn een onrechtstreeks en een onmiddellijk 
waarnemen. Wanneer men de terapeutiek, die uit onderhavig boek 
opzettelijk geweerd werd, mede in ogenschouw neemt om in deze 
aangelegenheid partij te kiezen, ziet men dat zij de voorrang verleent 
aan drankjes, pleisters, zalven, indruppelingen, dampbaden, en zeer 
uitzonderlijk aan magische middelen. 

Hoe zwaar deze teksten dan ook mogen gebukt gaan onder de doem 
van de magie, het kan niet betwist worden dat er een ontwakende 
pozitieve wetenschap in sluimert. Meer dan een ziektetoestand wordt 
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nauwgezet getekend ; men lette b.v. hoe de epilepsie er gekenmerkt is 
en hoe het belang van een koortsbeloop onderkend en allerminst on-
derschat wordt. 

Over de verwantschap van de akkadische en griekse pronostieken 
brengt Labat gepaste opmerkingen in het midden. De griekse medi
sche literatuur kende prognostische traktaten. Zie b.v. Hippokrates, 
met drie traktaten, zonder te spreken van zijn aforismen die in hoofd-
zaak prognostische uitspraken behelzen. Mutatis mutandis kan men 
hetzelfde zeggen over de hippokratische diagnostiek. Uit de griekse 
geneeskunde is evenwel de bovennatuurlijke etiologie volkomen ver-
dwenen ; dat geeft haar een voorrang en een onovertroffen waarde. 

Wanneer men de akkadische en de griekse prognostieken naast 
elkander legt, zijn er enkele gelijkenissen, maar nog meer afwijkingen 
en verschillen, zowel in de vormelijke uitdrukking als in de minder of 
meerder wetenschappelijke begrippen die ze weergeven. Er is een ga
ping, chronologisch en ideeel, in de saraenhang. Men bezit de schakel 
tussen de twee medische kulturen niet omdat men geen geneeskundige 
literatuur van voor Hippokrates bezit. Met hem begint om zo te zeggen 
een nieuw tijdperk, hij stemt overeen met een opzienbarende breuk in 
het medisch denken. Ligt daar het zogenaamd grieks mirakel in de 
geneeskunde niet ? 

Het boek van Labat is een ongeevenaarde technische handleiding 
voor diegenen die het merkwaardig probleem van de geestelijke kon-
takten tussen Mezopotamie en Hellas op het gebied van de genees
kunde willen doorvorsen en vooruithelpen. 

E. 

Kontakten tussen Griekenland en Indie voor Aleksander de Grote. 

Een kontakt tussen de hellenistische en de indische wereld dat de 
uitwisseling van wetenschappelijk en ander kultuurgoed voor gevolg 
had, wordt gewoonlijk maar met en door de indische veldtocht van 
Aleksander de Grote voor reeel en bestendig aangenoraen. Dat zulk 
kontakt in sterke maat ook de medische kennis betrof, zal nieraand 
ontkennen. Aan de studie van de wederzijdse beinvloeding werd een 
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belangrijk boek gewijd dat weldra tien jaar oud is, maar dat gelet op 
de schaarse geschriften die, van uit die hoek, op de leestafel belanden, 
zeer aktueel blijft. La Doctrine classique de la Medecine indienne. Ses 
Origines et ses Paralleles grecs. par Jean Filloziat, Paris, Imprimerie 
nationale, 1949, 230 biz. 

Wi j willen in het bijzonder aan het ncgende hoofdstuk onze aan-
dacht besteden en de argumenten refereren die de auteur aanvoert, om 
te bewijzen dat ook voor de indische verovering door de onstuimige 
koning van Makedonie, voorname geestelijke kontakten werden gelegd 
tussen de twee gebieden. 

Het staat, ten eerste, buiten kijf dat het westen meer be'invloed werd 
door het Indisch denken dan andersom, en dat met Aleksander en 
zijn tocht zich een vrij plotse verandering in de relaties heeft voorge-
daan, zoals fragmenten uit Nearchos, Aristobulos en Megastenes be
wijzen. Eveneens schijnt het vast te staan dat na de dood van Alek
sander, en de uitdrijving van de prefekten die hij in Indie had achter-
gelaten, de kontakten brutaal werden afgebroken en zonder onmiddel-
lijke gevolgen bleven. 

De griekse en latijnse auteurs, die in de loop van de volgende eeuwen 
over Indie schreven, voeren al hun inlichtingen op tijdgenoten van 
Aleksander terug. Zegt Straboon omstreeks het begin van onze tijd-
rekening niet, dat hij voor het schrijven van zijn Geographia over niet 
veel meer indische bronnen beschikte dan zijn voorgangers ten tijde 
van Aleksander, weshalve hij van Indie maar een gebrekkig beeld kon 
geven ? 

Volhouden dat een waterdichte afsluitingsmuur bestond tussen de 
indische en de griekse werelden, die elke doorsijpeling van geestelijke 
stromingen uitsloot, gaat niet op want er is een verbindingsbrug ge-
weest, met name het perzische keizerrijk. De Achemenidische vorsten 
hadden immers een deel van het Indusbekken veroverd onder Da-
reios I, wellicht nog onder Kuros, en de volkeren uit dat gebied had
den hem cijns betaald. Dareios was het ook die het gebied van de 
beneden Indus in het rijk van de Achemeniden opnam. Dat alles ge-
beurde voor 528 voor Chr. De Perzische bezetting van noord-west 
Indie heeft tot in 331 geduurd, d. i. ongeveer 185 jaar. 

In die tijdspanne werd het Aramese alfabet dat de Achemenidische 
ambtenaren gebruikten er ingevoerd. Dat alfabet werd aangevuld door 
diakritische en fonetische leestekenen van de Indische talen, wat dan 
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later het Aramees-indische geschrift geworden is. Het bestaan van dat 
geschrift wijst op een planmatige tussenkomst vanwege bevoegde 
spraakkunstgeleerden. Alleen dat feit reeds weegt zwaar in een histo-
rische en kulturele balans. 

Wanneer Kambuzes, in 525, Egypte veroverde plantte hij daar de-
zelfde administratie met haar eigen alfabet over : de brug naar Egypte 
en Indie was dus geworpen, opnieuw door middel van het Perzisch 
rijk. De zeer grote innerlijke samenhang van dat rijk liet een sterke 
wisselwerking met de buurvolken toe. De geschiedschrijvers hebben 
die faktor meestal verwaarloosd, omdat zij altijd de partij van de uit-
eindehjke overwinnaars, in casu de Grieken en hun kultuur, gekozen 
hebben. De Grieken veegden alles wat « barbaros » was weg ; de 
Perzen daarentegen duldden de kultuur van de volken van die ze 
onderwierpen, en werkten op die wijze de opbloei en de uitwisseling 
van de denkbeelden in de hand. Een geweldige dooreenmengeling van 
gedachten was daarvan het gevolg. 

Ludie en lonie werden door Kuros in 546 veroverd. De Perzen ver-
woestten er de steden ; geleerden weken uit naar Zuid-Italie, anderen 
bleven en kollaboreerden met de overwinnaars. W a t wil men meer 
voor de verspreiding van de ideeen ? In 496 werden de gevangenen, 
na de inname van Miletos, naar Suza en naar de monding van de 
Eufraat overgeplaatst. Het was de tijd van Tales, Anaksimander en 
Anaksimenes. lonie behoorde toen meer tot de Aziatische dan tot de 
Griekse wereld, en stond op het hoogtepunt van zijn intellektuele 
roem ; later ging het tot Griekenland behoren, en zijn geleerden waren 
zeker niet doof noch blind gebleven voor de geestelijke waarden van 
het oosten. Indie was voor Miletos geen onbekende, en Mezopotamie 
nog veel minder. lonie, land met een lange en een rijke kust, werd 
bezocht door de bewoners van het binnenland, vooral door Egypte-
naren : Tales en Heirakleitos waren door hun oorsprong en opieiding 
met Egypte verbonden, 

De politiek heeft in dat alles als het verbindend ciraent de hoofdrol 
gespeeld, en de politiek is in het oosten van het middellands zeebekken 
altijd zeer bedrijvig geweest. Ontstonden er geen Griekse neerzettin-
gen in Zuid-Italie, Sicilie en Kurenaika ? Dareios plantte een deel van 
de bevolking van deze laatste naar Baktriana (d. i. een deel van het 
huidige Turkestan en Iran) over. Er waren dus Grieken vanaf het 
einde der zesde eeuw in deze voorposten van Indie. 
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Werd een Griekse arts, Demokedes van Krotoon, krijgsgevangene 
van de Perzen, in 522 niet bij Dareios gebradht om de koning van een 
voetverstuiking af te helpen ? Demokedes won het vertrouwen van de 
vorst en van de koningin, die zich door hem voor een borstabces liet 
verzorgen. Hij ontsnapte later uit Perzie, kwam te Krotoon terug en 
schreef een medisch boek ; ligt hier geen andere brug tussen twee vol-
ledig afgezonderd gewaande werelden ? 

Het hof van de Achemeniden was een belangrijke schakel tussen 
twee kulturen. Appolonides van Koos was hofarts onder Artakserkses 
omstreeks 464. Ook Ktesias van Knidos was er hofarts ; hij kwam naar 
zijn vaderland terug en schreef over Indie, zij het ook op een weinig 
objektieve manicr. Maar een kontakt was er geweest, en inlichtingen 
over het land bereikten Griekenland en zijn beschaving. 

Herodotos zelf, de vader van de geschiedschrijving, was een Griek 
van Halikarnassos dat onder Perzisch bewind stond ; hij leefde van 
480 tot 425 voor Chr., lang voor Aleksander. Hij bereisde Iran en 
Egypte, en was dus goed geplaatst om allerlei over de kultuur van die 
landen te vernemen. Zonder daar veel bijzondcrheden over geschreven 
te hebben, verhaalt hij op tal van plaatscn hoe Grieken en Indiers 
zich met tolken behielpen om elkander te begrijpen. Het was niet nodig 
dat doktrines in haar gehcel te dier gelegenhcid werden overgeheveld, 
maar ideeen kunnen het voorwcrp van die gesprekken ge'weest zijn en 
van het ene kamp naar hot andere uitgewisscld zijn geworden. SciUc 
kontakten boeken vaak meer en biijvender suksessen dan luidruch-
tige, en ideeen hebben een geweldige meest ongeziene kracht van in-
en doordringing. 

Aleksander de Grote zelf en hij alleen, had zich, voordat hij naar 
Indie doortastte, door geheinie doch bekwame agenten laten inlichten : 
het waren geen kersverse Grieken uit zijn leger, maar ambtenaren van 
de Achemeniden die hem graag zagen komen ; zij waren sinds lang 
in het land en kenden het op hun duim ; door Jiun toedoen konden 
ook kultuurgoederen, lang voor de aankomst van de Makedonier, 
Griekenland bereikt hebben. 

Weet men dan niet dat filozofen de legers van de naar Griekenland 
oprukkende Perzische legers hebben vergezeld ? Sookrates heeft een 
van de Perzisch-indische filozofen zelf te woord gestaan. Sookrates 
stierf in 399 voor Chr. Zulk een autentiek oosterling te Atene zelf, 
zal wel een stokebrand geweest zijn om in die op nieuwsjes beluste 
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stad de mode van het orientalisme te doen oplaaien en aktueel te maken. 
Het oosten oefende op de Grieken een fascinerende aantrekking ui t ; 
ze namen het ware en het onechte dat daar vandaan kwam, klakkeloos 
aan. Kontakten zochten ze, en waren er dus. De aandacht was door 
Indie getrokken. Overigens hoe zou Platoon vrij gebleven zijn van een 
Indische besmetting, hij die in zijn Timaios duidelijke sporen van 
ginds vertoont en die in de kringen van de Griekse arisen en natuur-
filozofen de ronde deden of opgang maakten en beslist niet inheems 
Grieks waren 1 

In het (pseudo) hippokratisch traktaat Over de ziekten van de 
vrouwen wordt over een medikament « peperi » d. i. peper gesproken, 
waarvan de Indische oorsprong wordt aangestipt, en dat de Perzen 
« peperi » noemen. De naam zelf is Indisch. Door Perzie kwam het 
medikament in Griekenland. Zullen nooit ideeen in de mars van de 
handelslieden naar Griekenland uitgevoerd geweest zijn ? 

Straboon en Plinius spreken nog van een andere handelsweg, die 
over het Perzisch gebied van uit Indie tot in Griekenland liep, en ze 
stippelen hem uit. Goederen werden over de Oksusstroom (thans de 
Amoe-Daria) die zeer bevaarbaar is, tot in Hurkanie d. i. het gebied 
van de Kaspische Zee aangevoerd. Van daar uit bereikte men gemak-
kelijk de Pontes en Griekenland. Deze handelsweg was lang voor Alek
sander in gebruik, na hem werd hij zelf zeer druk door de westersen 
bezocht. Men kon dan reeds onder de Achemeniden van uit Indie tot 
in Griekenland komen langs een andere weg dan de gebruikelijke door 
lonie en het zuiden van Klein-Azie. Men heeft die weg volkomen ver-
geten in de geschiedenis van de wisselwerking tussen de twee kultu
rele werelden. 

Nog andere wegen lagen open. Herodotos zegt dat de kaneelbast 
van uit het verre oosten in Griekenland werd ingevoerd over de In
dische zeeen. In het bovenvermeld traktaat over de ziekten van de 
vrouwen wordt van het medikament gewag gemaakt. De Griek Sku-
laks, die door Dareios in 519 voor Chr. op verkenning van de beneden 
loop van de Indus was uitgezonden, voordat de Achemenidenvorst zijn 
veroveringstocht begon, kwam van af de monding van de stroom, over 
water, in Egypte terecht. W a a r handelswegen en strategische wegen 
liggen, daar ligt ook een ideeenweg. 

In heel die gemeenschap tussen het Griekse en het Indische kultuur-
gebied van voor Aleksander de Grote, speelt een belangrijke faktor 
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mee : het Perzische rijk. Die invloed wordt in dc historische studies 
die zich daarmedc bezighouden, niet genoeg beklemtoond. Zal er geen 
drukke wisselwerking tussen beide kulturen geweest zijn, een herme-
tisch sluitendc muur heeft zeker niet bestaan. Heeft Indie het Griekse 
publiek niet in al zijn vormen gekend voor de Makedonier in 326 ginds 
zijn hegemonic plantte, en kende ook Griekenland Indie niet volkomen 
voor die tijd, er waren toch voldoende spleten en bressen in de schei-
dingsmuur waardoor bevruchtende kontakten tot stand konden komen. 

Filliozat heeft een mooie brok werk geleverd door het, wat de ge
neeskunde betreft, zo duidelijk in het licht te hebben geplaatst. 

E. 
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