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HART EN HERSENEN, BLOED EN PNEUMA 
Hippocrates, Aristoteles en Diodes over de lokalisering van cognitieve functies 

PHILIP I. VAN DER EIJK* 

Het antieke debat over de zetel van het verstand: oorsprong, ontwikkeling en vertekening 

In een van de eerste hoofdstukken van zijn systematische uiteenzetting van de behande
ling van acute en chronische ziekten spreekt de Latijnse medische auteur Caelius 
Aurelianus (vijfde eeuw na Chr.) over phrenitis, een psychosomatische aandoening die 
zich onder andere manifesteert in acute koorts, psychische verwarring, zwakke en snelle 
pols en allerlei vormen van afwijkend gedrag, zoals het plukken van draadjes uit kleding.' 
Caelius Aurelianus, die zelf tot de medische school van de zg. Methodici behoorde-, laat 
zijn betoog gewoontegetrouw beginnen met een overzicht van de opvattingen van aan
hangers van andere medische denkrichtingen over de aard en de oorsprong van deze ziek
te, met name over de vraag naar het in casu getroffen lichaamsdeel. Hij doet dat echter 
voornamelijk om zijn eigen, enig juiste behandeling van de ziekte af te zetten tegen de 
algehele verwarring waarin eerdere artsen verkeerden: 

Ook is de vraag gesteld welk deel van het lichaam in het geval van phrenitispatiënten getroffen wordt, 
met name door de leiders van de andere medische scholen, met de bedoeling dat zij naar gelang van 
het getroffen lichaamsdeel de behandeling zouden aanpassen en plaatselijke geneeswijzen op bepaalde 
plaatsen van het lichaam zouden toepassen (...) Sommigen zeggen dat de hersenen getroffen worden, 
anderen de bodem of de basis daan'an, wat wij het fundament van de hersenen zouden kunnen noe
men; anderen de hersenvliezen, anderen zowel de hersenen als de hersenvliezen, weer anderen het 
hart, anderen het hoogste gedeelte van het hart, anderen het vlies dat het hart omgeeft, anderen de 
arterie die men in het Grieks aorta noemt, weer anderen de holle ader, die zij phkhs pachcia hebben 
genoemd, weer anderen het middenrif En waarom zouden we nog verder uitmeten wat we heel een
voudig kunnen uitleggen door te zeggen wat zij eigenlijk denken? Want in feite zegt ieder van hen dat 
bij phrenitispatiënten dat deel van het lichaam getroffen wordt waarin hij denkt dat het leidende deel 

* University of Newcastle, Department of Classics, Newcastle upon Tyne NEi 7RU, Groot Brittannië. De voorbe
reiding van dit artikel werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (KWO), Stichting Literatuurwetenschap, Projectnummer 301-176-048. De auteur 
dankt Teun Tieleman en Gert-Ian Lokhorst voor hun opmerkingen bij een eerdere versie. 
1. Over de problematiek van de identificatie van 'phrenitis' zie: P. Potter, Hippokrates. Über die Krankheiten UI, 
CMG I 2,3 (Berlijn, 1980) 110; I. Pigeaud, La maladie de /'(iuit' (Parijs, 1981) 72. 
2. Voor inleidende karakteriseringen van de medische opvattingen van de Methodici zie: L. Edelstein, 'The 
Methodists', in: Ancient Medicine. Selected Papers by Ludwig Edelstein, edited by C.L. Temkin and O. Temkin 
(Baltimore, 1967) 173-191; ]. Pigeaud, 'Les fondements théoriques du Méthodisme' en D. Gourevitch, 'La pratique 
méthodique: definition de la maladie, indication et traitement', beide in: Ph. Mudry, 1. Pigeaud (eds.). Les écoles 
médicales a Rome (Geneve, 1991) 7-50 en 51-81; en I. Pigeaud, 'L'introduction du Méthodisme a Rome', Aufstieg 
and Niedergang der römischen Welt IL37.1 (Berlijn, 1993) 565-599. De kentheoretische uitgangspunten van de 
Methodici worden behandeld door M. Frede, 'The method of the so-called Methodical school of medicine', in: J. 
Barnes e.a. (eds.), Science and Speculation. Studies in Hellenistic Theory and Practice (Cambridge, 1983) 1-23, en 
door G.E.R. Lloyd, Science, Folklore and Ideology (Cambridge, 1983) 182-200. 
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Tekening van de omhulsels van de hersenen door 
Leonardo da Vinci (omstreeks 1490). Da Vinci verge
lijkt deze met de schillen van een ui. De hersenholten 
beeldt hij af, overeenkomstig de Middeleeuwse opvat
ting, als drie hersenblaasjes. Rechtsonder een boven
aanzicht van dezelfde situatie. 

van de ziel zetelt (...) Wij echter zijn van mening dat het gehele lichaam door de ziekte getroffen 
wordt, immers het gehele lichaam wordt door koorts geteisterd. Per slot van rekening is het de koorts 
die de symptoombeschrijving van phrenitis volledig maakt, en daarom behandelen wij het gehele 
lichaam. Wij erkennen wel dat het hoofd in meerdere mate te lijden heeft, zoals blijkt uit de sympto
men die aan de ziekte voorafgaan: een gevoel van zwaarte, spanning, pijn, gedreun, oorsuizen, droog
heid, stoornissen in de zintuigen (...) de oogleden zijn stug, de ogen bloeddoorlopen en uitpuilend, de 
wangen zijn rood, de aders opgezet, het gezicht opgezwollen en vol, de tong is ruw. 
Diegenen echter die beweerd hebben dat we op grond van de verhandeling over de natuur, die de 
Grieken phiisiologia noemen, het getroffen lichaamsdeel moeten vaststellen, als zouden we immers 
weten dat het leidende deel van de ziel in het hoofd zetelt en de geestelijke stoornis dus daarvan uit
gaat, tegen diegenen voeren wij de volgende argumenten aan: ten eerste is het nog altijd onzeker welk 
lichaamsdeel het leidende is, en bovendien bewijst de verscheidenheid en de grote hoeveelheid van 
symptomen die het hoofd betreffen, dat het hoofd meer te lijden heeft dan andere lichaamsdelen.' 

De grote verscheidenheid aan opvattingen over de lokalisering van de kwaal phrenitis in 
de klassieke oudheid waarnaar Caelius Aurelianus hier verwijst, is reeds vanaf de vijfde 
eeuw vóór Chr. aan te wijzen. Op de achtergrond daarvan speelde de onduidelijkheid mee 
welke bewijzende kracht moest worden toegekend aan de etymologische verwantschap 
tussen de naam van de ziekte en het Griekse woord phrenes, dat al vanaf Homerus het 
middenrif aanduidde (en waarvoor later de - hier door Caelius gebruikte - term dia-
phragma in zwang kwam). Sommige voorstanders van de lokalisering in het middenrif 
beriepen zich op deze etymologie,'' anderen waren van mening dat de naam van de ziekte 
niet in verband moest worden gebracht met het (al dan niet) getroffen lichaamsdeel, maar 

3. Caelius Aurelianus, Acute ziekten 1.8.53-56 (uitgave met Duitse vertaling door G. Bendz en I. Pape, 2 delen, 
CML VI 1,1-2, Berlijn, 1990-1993). 
4. Voor deze benaming apo topou vgl. Diodes, Fragment 38 (verwezen wordt naar de editie van M. Wellmann, 
Die Fragmente der sikelischen Arzte Akron, Philistion und des Diokles von Karystos (Berlijn, 1901); 'Anonymus 
Londinensis' IV 13-15 (ed. H. Diels, Anonymi Londinensis ex Aristotelis latricis Menoniis et aliis medicis Eclogae, 
Berlijn, 1893); [Hippocrates], De morbo sacro 17 (ed. H. Grensemann, Berlijn, 1968; zie beneden). 
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met de verstoorde functie {phronein, phronêsis, in het Grieks de standaardtermen voor wat 
wij 'verstand' of 'bewustzijn' zouden noemen).' Weer anderen meenden dat de naam
geving van een ziekte arbitrair is en geen indicatie levert voor de lokalisering ervan. 
Wat verder opvalt, is dat Caelius Aurelianus kritiek uitoefent op de sterke behoefte van 
zijn voorgangers aan fixatie van de kwaal op één bepaalde plaats in het lichaam, en op de 
vooronderstelling dat op die plaats ook het verstand (de in het geval van phrenitis ver
stoorde functie) zetelt.* Volgens typisch Methodisch uitgangspunt meent Caelius dat de 
ziekte niet op een bepaalde plaats te lokaliseren is, maar dat het gehele lichaam ziek is en 
dat dus ook het gehele lichaam behandeling behoeft. Karakteristiek voor de Methodici is 
verder dat speculaties over de lokalisering van het verstand als ijdel worden afgedaan: het 
betreft immers een empirisch onbeslisbare kwestie waarover de arts zich van uitspraken 
dient te onthouden ('ten eerste is het nog altijd onzeker welk lichaamsdeel het leidende 
is'). Dat heeft te maken met de nauwe relatie tussen de wetenschapstheoretische opvattin
gen van de Methodici en die van de filosofische school van de Scepsis, die principieel wei
gert zich uit te laten over niet-waarneembare zaken. Bovendien zijn voor de Methodici 
vragen als deze irrelevant voor de therapeutische praktijk, waar voor hen het zwaartepunt 
van medische wetenschap ligt. 
Of Caelius Aurelianus al zijn medische voorgangers met deze voorstelling van zaken recht 
doet, is zeer de vraag. Recent onderzoek naar de principes en de methoden van de doxo-
grafie (de beschrijving van de doxai, de leerstellingen van de autoriteiten op een bepaald 
vakgebied) heeft aan het licht gebracht dat de vraagstelling 'Wat is het leidende beginsel in 
de mens en waar zetelt het?' in de latere oudheid als het ware een eigen leven is gaan lei
den onafhankelijk van de natuurwetenschappelijke context waaruit zij voortkwam en 
uitgroeide tot een geliefd oefenobject voor argumentatietechnieken (vergelijkbaar met 
vragen als: Is het embryo een levend wezen?).' Daarbij werden op kunstmatige wijze ver
schillende posities tegenover elkaar gezet (soms zelfs posities die weliswaar theoretisch 
denkbaar zijn, maar voor zover ons bekend nooit daadwerkelijk werden ingenomen), die 
vervolgens van namen van autoriteiten op het vakgebied werden voorzien en als oefenstof 
dienden voor het vinden en hanteren van argumenten pro et contra. Een dergelijke 'dialec
tische' enscenering van het debat heeft weinig te maken met een historisch getrouwe 
weergave van een in het verleden daadwerkelijk gevoerde discussie. 
Het is zeer waarschijnlijk dat Caelius Aurelianus' boven geciteerde overzicht van opvattin
gen in een dergelijke doxografische traditie staat en daardoor sterk is geschematiseerd. De 
opvattingen van degenen aan wie hij - zonder hun naam te noemen* - refereert, worden 
zodanig weergegeven dat zij verscheidene empirische en begripsmatige vooronderstellin
gen impliceren waarvan het zeer de vraag is in hoeverre de bedoelde autoriteiten deze 

5. Vgl. de opvatting van de arts Erasistratus (3e eeuw v. Cbr,), Fragment 176 (ed. I. Garofalo, Pisa, 1988). 
6. Een voorbeeld van een arts met betrekking tot wie deze vooronderstelling onjuist is, is Diodes van Carystus: 
volgens de zg. 'Anon>Tnus Parisinus' (zie Diodes, Fr. 38 Wellmann) nam Diodes aan dat de ziekte het middenrif 
treft maar dat het verstand in het hart zetelt; de psychische stoornissen ontstaan door sumpatheia, d.w.z. doordat 
het hart 'mede' te lijden heeft onder de verhitting van het middenrif. 
7. Zie hiervoor de artikelen van ). Mansfeld, 'Chrysippus and the Placita', Phronêsis 34 (1990) 311-342, en 
'Doxography and dialectic: the Sitz im Leben of the "Placita"', Aufstieg und Niedergang der römischen We/f II 36.4 
(Berlijn, 1990) 3056-3229, en voor de embryologie T.L. Tieleman, 'Diogenes of Babyion and Stoic embryology: 
Ps.Plutarch, Plac. V 15.4 reconsidered', Mnemosyne 44 (1991) 106-125. 
8. De identiteit van de medici en filosofen aan wie Caelius Aurelianus refereert, kan worden vastgesteld op grond 
van andere doxografische auteurs (zie hiervoor de in n. 7 genoemde artikelen van Mansfeld); later in hetzelfde 
boek bespreekt Caelius Aurelianus de therapeutische opvattingen inzake phrenitis van Diodes, Erasistratus, 
Asclepiades, Themison en Heraclides. 
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daadwerkelijk onderschreven. Zo gaat de vraag 'Wat is het leidende beginsel van de ziel en 
waar zetelt het?' er\'an uit dat er zoiets als een leidend 'deel' of principe van de ziel bestaat 
en dat het ergens te lokaliseren is. De discussie waaraan Caelius Aurelianus refereert, 
betreft namelijk het zg. regale of hêgemonikon een term van waarschijnlijk stoïsche oor
sprong (ca. 300 V. Chr.) ter aanduiding van het 'leidende' beginsel in de ziel (meestal aan
geduid als nous oi intellectus, gewoonlijk vertaald met 'denken' of'verstand'). Het gebruik 
van deze term impliceert reeds de mogelijkheid tot een onderverdeling tussen verschillen
de psychische delen of functies, waarvan sommige ondergeschikt zijn aan andere, en gaat 
ervan uit dat aan een dergelijke hiërarchische verhouding een anatomische en fysiologi
sche relatie ten grondslag ligt. Een dergelijke voorstelling van zaken veronderstelt ener
zijds een tamelijk verfijnde psychologische theorie, die vrij is van de moeilijkheden en 
onduidelijkheden waarop bijvoorbeeld Aristoteles wijst in zijn bespreking van de psycho
logische opvattingen van zijn voorgangers in het eerste boek van zijn De anima ('De ziel'). 
Het zal duidelijk zijn dat een presentatie - zoals die van Caelius Aurelianus - waarin alle 
artsen en filosofen ten tonele worden gevoerd om zich over deze vraag uit te spreken, hun 
opvattingen in de mond legt die velen van hen (waarschijnlijk) nooit in die bewoordingen 
tot uitdrukking hebben gebracht. Anderzijds doet een dergelijke voorstelling juist denkers 
als Aristoteles en diverse schrijvers van het Corpus Hippocraticum onrecht, voor zover zij 
de nuanceverschillen tussen de diverse termen voor psychische functies die deze denkers 
gebruiken, geheel doet vervagen: zoals hieronder zal blijken, brachten vijfde- en vierde-
eeuwse medici en filosofen reeds zeer verfijnde onderscheidingen aan tussen cognitieve 
functies als 'praktisch', 'theoretisch' en 'produktief denken', 'inzicht', 'begrip', 'mening', 
'opvatting' etc. ' Ook de lokaliseerbaarheid zelf is geen onomstreden kwestie. Zo wordt 
bijvoorbeeld in de latere oudheid aan Aristoteles de opvatting toegeschreven dat 'de ziel', 
of althans het leidende principe (de arche) ervan, in het hart zetelt: zoals we zullen zien, is 
dat een sterk vertekende weergave van Aristoteles' opvattingen, die strikt genomen geen 
lokalisering voor de hoogste psychische functie, de nous, toelaat. Ook de schrijver van het 
Hippocratische werk De victu ('De leefwijze', begin vierde eeuw v. Chr.) gaat uit van een 
voorstelling van de ziel die zich niet uitlaat over de plaats waar zij zich in het lichaam 
ophoudt en lijkt zelfs van variatie op dit punt uit te gaan. Kortom, de doxografische ver
vorming laat artsen en filosofen antwoorden op vragen die sommigen van hen principieel 
niet eens zouden kunnen of willen beantwoorden. 

Ten slotte staat Caelius Aurelianus ook met zijn minachting voor de zg. phusiologia in een 
lange traditie, die teruggaat op de auteur van het Hippocratische geschrift De vetere medi
cina ('De oude geneeskunst', omstreeks 400 v. Chr.). Deze verzette zich tegen de neiging 
van sommige van zijn collega's om hun medische praktijk te funderen op algemene en 
theoretische, aan de natuurfilosofie ontleende uitgangspunten of'postulaten' (hupothe-
seis), zoals de zogeheten vier primaire kwaliteiten warm, koud, droog en vochtig. Daar
tegenover stelde hij een sterk empirisch georiënteerde benadering van de geneeskunde 
(die voor hem samenvalt met diëtetiek, de leer van de gezonde leefwijze), die gebaseerd is 
op de van generatie op generatie overgeleverde en proefondervindelijk verfijnde inzichten 
in de heilzame effecten van voedingsmiddelen. Hij ging daarbij zelfs zo ver te beweren dat 
in werkelijkheid niet de natuurwetenschap aan de geneeskunde, maar de geneeskunde aan 
de natuurwetenschap ten grondslag ligt. 

9. Een scala van termen voor cognitieve functies (nous, phronêsis, epistêmè, sophia, gnómê, sunesis, doxa, 
hupolésis) biedt Aristoteles in boek VI van de Nicomachische Ethiek, het is echter niet zeker in hoeverre de bete
kenisnuances die Aristoteles geeft, representatief zijn voor het Griekse taalgebruik in het algemeen. 
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De vraag in welke mate de arts zich moet bezighouden met of baseren op uitgangspunten 
die ontleend zijn aan de fysica (of aan de metafysica) bleef gedurende de gehele oudheid 
omstreden. Dit probleem was des te dringender, omdat van veel kwesties - zoals die van 
de lokalisering van het verstand - niet vast stond in hoeverre ze op empirische gronden te 
beslechten waren. De behoefte van de arts, opvattingen over de juiste diagnose en behan
deling van psychosomatische aandoeningen zoals mania, epilepsie, lethargie, melancholia 
en phrenitis te baseren op een niet-empirisch bewijsbare vooronderstelling omtrent de 
lokalisering van de gestoorde psychische functies, verschilde al naar gelang de arts ontvan
kelijker was voor dergelijke, nu eens complimenterend, dan weer laatdunkend als 'filoso
fisch' betitelde uitgangspunten.^" Tot de groep van dergelijke artsen met een zeer gepro
nonceerde filosofische belangstelling behoorden bijvoorbeeld Diodes van Carystus 
(vierde eeuw v. Chr.) en de auteur van het Hippocratische werk De morbo sacro ('De 
heilige ziekte', eind vijfde eeuw v. Chr.): zij beantwoordden aan het door Aristoteles en 
later door Galenus geproclameerde ideaal van de 'geciviliseerde' of 'gedistingeerde' medi
cus, die behalve een kundig arts tevens een in fysica, logica en rhetorica geschoold filosoof 
is." Blijkens Caelius Aurelianus' misprijzende opmerking was dit ideaal geenszins boven 
discussie verheven. Ook voor deze kwestie geldt echter dat het spectrum van posities die 
werden ingenomen veel rijker geschakeerd was dan zijn grove karakterisering suggereert. 
Het heeft er dus alle schijn van dat Caelius Aurelianus' presentatie erop gericht is de ver
schillen van mening tussen de genoemde artsen te chargeren teneinde tegenover de ver
warring die anderen gezaaid hebben, zijn eigen standpunt des te eenvoudiger en helderder 
te doen uitkomen. 

Met deze inleidende opmerkingen is het kader voor deze en de hierna volgende twee bij
dragen geschetst. De vraag naar de zetel van het verstand was gedurende de gehele klassie
ke oudheid een fel bediscussieerd probleem (en is dat tot in de negentiende eeuw toe ge
bleven) waarop geen definitief antwoord werd gevonden. De oorzaken daarvoor waren 
wat de oudheid betreft drieërlei: de redenen om de vraag te stellen (en de behoefte hem te 
beantwoorden) verschilden al naar gelang men medische, wijsgerige dan wel louter rede-
neerkundige bedoelingen nastreefde; de status van de argumenten voor of tegen een be
paald antwoord (bijvoorbeeld de bewijskracht van medische experimenten) was aan fluc-
tuering onderhevig; en de vraagstelling riep tal van andere problemen op die tot het (tot 
op de dag van vandaag) omstreden gebied van de wijsgerige psychologie of 'filosofie van 
de geest' behoren, zoals de vraag naar de verhouding tussen ziel en lichaam, naar het 
onderscheid tussen verschillende 'psychische' functies e.d. Wie het debat vanaf zijn vroeg
ste getuigenissen tot in de late oudheid volgt, krijgt de indruk dat juist op deze drie pun
ten de verschillen zich manifesteren: werd de vraag naar de locatie van het verstand door 
medici in het Corpus Hippocraticum hoofdzakelijk gesteld vanuit de behoefte aan een 

10. De eerste attestatie van het woord philosophia in de Griekse literatuur is in hoofdstuk 20 van het genoemde 
Hippocratische werk 'De oude geneeskunst', waar het woord duidelijk in negatieve zin wordt gebruikte ter 
karakterisering van het door de auteur verworpen leentjebuur-spelen bij de fysica. De naam van Empedodes 
wordt hier genoemd. 
11. Zie voor dit ideaal bij Aristoteles Ph.). van der Eijk, 'Aristotle on "distinguished physicians" and on the medi
cal significance of dreams', in: Ph.I. van der Eijk, H.F.j. Horstmanshoff, P.H. Schrijvers (eds.). Ancient Medicine 
in its Socio-Cultural Context. Papers Read at the Congress Held at Leiden University, 13-15 April 1992 
(Amsterdam 1995) deel 2, 447-459; aan de stelling dat de beste arts ook filosoof is (d.w.z. geschoold in logica, fysi
ca en ethica), wijdde Galenus een zelfstandige verhandeling (Quod optimus medicus sit quoque philosophus, I 53-
63 K.). 
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theoretisch-fysisch gefundeerde behandelwijze van psychische stoornissen, later draaide 
de situatie om en vormden medisch-fysiologische gegevens niet meer dan één van de 
mogelijke (maar geenszins doorslaggevende) bronnen waaruit argumenten voor een van 
de ingenomen posities konden worden geput. 
In het onderstaande zal met name de vroege fase (vijfde en vierde eeuw v. Chr.) van de 
problematiek aan de orde komen. Om redenen van ruimte zal ik me beperken tot de 
voornaamste auteurs uit het Corpus Hippocraticum, Aristoteles en Diodes; de positie van 
Plato laat ik grotendeels buiten beschouwing, omdat die in de bijdrage van Tieleman in 
dit nummer zal worden besproken. 

Griekse medici en filosofen uit de vijfde en vierde eeuw voor Christus 

Uit opmerkingen bij Plato, Aristoteles en in het Corpus Hippocraticum'^ kan worden afge
leid dat reeds in de vijfde eeuw v. Chr. onenigheid bestond onder medici en natuurkundi
gen over de vraag welke lichamelijke factoren (organen, weefsels of stoffen) de belangrijk
ste rol spelen bij de uitoefening van functies die wij 'psychisch' of 'mentaal' zouden 
noemen, zoals denken, waarnemen, voelen, herinneren e.d. In de secundaire literatuur 
over deze thematiek is het gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen een encefalo-
centrische, een cardiocentrische en een haematocentrische opvatting van de zetel van het 
verstand.'^ De encefalocentrische (die het verstand in de hersenen lokaliseert) zou verte
genwoordigd worden door de vijfde-eeuwse arts Alcmaeon van Croton (Zuid-Italië) - die 
als eerste op grond van sectie het bestaan van de oogzenuw zou hebben ontdekt -, door de 
schrijver van het reeds genoemde Hippocratische werk De morbo sacro en door Plato (in 
de Timaeus); de cardiocentrische (volgens welke het hart de zetel van het verstand is) door 
de Hippocratische geschriften De morbis II ('Ziekten', vijfde eeuw v. Chr.), De corde ('Het 
hart', eind vierde/begin derde eeuw v. Chr.) en door Aristoteles, Diodes van Carystus en 
Praxagoras van Cos (vierde eeuw v. Chr.); en de haematocentrische (volgens welke het 
verstand in het bloed huist) door Empedodes en de schrijvers van de Hippocratische wer
ken De morbis I en De flatibus ('Luchtstromen', allen vijfde eeuw v. Chr.). Wat de be
treffende periode betreft, is deze driedeling in hoofdlijnen niet onjuist, maar zij is reeds te 
zeer beïnvloed door de boven genoemde schematisering die de problematiek in de latere 

12. Plato, Phaedo 96 b (geciteerd in de inleiding op dit drieluik, p. 5/211); Aristoteles, Metaphysica 1013 a 4 ff. en 
1035 b 25 ff; [Hippocrates], De morbo sacro 17. 
13. Zie onder meer P. Manuli, M. Vegetti, Cuore, sangue, cenvllo. Biologia e antropologia nel pensiero antico 
(Milaan, 1977). Een selectie uit de uitgebreide literatuur over dit onderwerp: J. Bidez, G. Leboucq, 'Une anatomie 
antique du coeur humain. Philistion de Locres et Ie Timée de Platon', Revue des Etudes Grecques 57 (1944) 7-40; 
S. Byl, 'Note sur la place du coeur et la valorisation de la mesotes dans la biologie d'Aristote', L'Antiquité 
Classique 37 (1968) 467-476; V. di Benedetto, Il medico e la mnlattia. La scienza di Ippocrate (Turijn, 1986) 35-69; 
M. Duminil, Le sang, les vaisseaux, Ie coeur dans la Collection hippocratique (Parijs, 1983); R.J. Hankinson, 'Greek 
medical models of mind', in: S. Everson (ed.), Psychology (Cambridge, 1991) 194-217; C.R.S. Harris, The Heart 
and the Vasctdar System in Ancient Greek Medicine (Oxford, 1973); P. Manuli, 'La techne medica nella tradizione 
encefalocentrica e cardio-emocentrica', in: P. Joly (ed.). Corpus Hippocraticum. Actes du 2me CoUoque interna
tional hippocratique (Mons, 1977) 182-195; )• Pigeaud, la maladie de I'ame (zie boven, n. 1); J. Pigeaud, 'Quelques 
aspects du rapport de I'ame et du corps dans le Corpus hippocratique' in: M.D. Grmek (ed.), Hippocratica. Actes 
du 3me Colloque international hippocratique (Parijs, 1980) 417-433; J. Pigeaud, Folie et cures de la folie chez les 
médecins de l'Antiquité. La manie (Parijs, 1987); B. Revesz, Geschichte des Seelenbegriffs und der Seelenlokalisation 
(Stuttgart, 1917); F. Rüsche, Blut, Leben, Seele (Paderborn, 1930); B. Simon, Mind and Madness in Ancient Greece 
(Londen, 1978); P.N. Singer, 'Some Hippocratic mind-body problems', in: J.A. Lopez Férez (ed.), Tratados hipo-
craticos (Madrid, 1992) 131-143. 
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doxografie is gaan vertonen. Strikt genomen laten alleen de auteurs van De morbo sacro en 
van De corde zich uit over de plaats van wat volgens hen de hoogste psychische functie is: 
de eerste kiest daarbij voor de hersenen, de ander voor het hart. Bovendien suggereert de 
driedeling een te statische voorstelling van zaken: de meeste van de genoemde auteurs 
lijken de psychische functies toch vooral als processen te hebben opgevat waar sommige 
lichaamsdelen in sterkere mate bij zijn betrokken dan andere, maar die in principe berus
ten op de wisselwerking tussen een aantal anatomische en fysiologische factoren. 
Beter is het te vragen in welke termen de antieke medici uit de vijfde en vierde eeuw voor 
Chr. over deze zaken dachten, en met welk type argumenten zij hun opvattingen probeer
den te staven. De volgende categorieën laten zich onderscheiden: 
• functies (denken, waarnemen, gevoel etc.) 
• lichaamsdelen (hart, hersenen, middenrif etc.) 
• stoffen (bloed, lucht, slijm etc.) 
• processen (bederf, opstopping etc.) 
• verhoudingen (balans, menging etc.) 
De beschouwingen die de medici aan de kwestie wijden, zijn vervat in termen die ener
zijds verwijzen naar een bepaald lichaamsdeel of anderszins anatomisch-fysiologisch 
materiaal, anderzijds naar een daardoor uitgeoefende of mogelijk gemaakte activiteit of 
fiinctie: het lichaamsdeel 'draagt bij tot', is 'het instrument voor' of 'het materiële sub
straat van' een 'functie' of'vermogen'. Niet in alle gevallen is even duidelijk in hoeverre de 
medische schrijvers 'mentale' processen als zodanig van fysiologische onderscheiden.^'' De 
meeste auteurs uit het Corpus Hippocraticum lijken uit te gaan van een soort continuüm 
tussen geest en lichaam: in opsommingen van symptomen staan psychische verschijnselen 
zonder categorische afgrenzing temidden van puur fysieke, en vrijwel altijd worden voor 
mentale stoornissen lichamelijke factoren als oorzaken aangewezen. 
Een meer zelfstandige rol krijgen mentale functies toebedeeld in het Hippocratische 
geschrift 'De heilige ziekte', waarin de functie van de hersenen wordt gekarakteriseerd als 
het 'vertolken' {hermêneus) van wat van buitenaf door middel van de lucht wordt aange
voerd. Het is in veel opzichten een sleuteltekst, ook door de polemische opstelling van de 
auteur tegenover afwijkende denkbeelden: 

(...)Ik ben van mening dat de hersenen de grootste macht in de mens hebben: zij, mits ze gezond zijn, 
zijn voor ons de vertolker van wat vanuit de lucht tot ons komt. Bewoistzijn wordt geleverd door de 
lucht. De ogen, de oren, de tong, de handen en de voeten voeren de inzichten van de hersenen uit. In 
het gehele lichaam komt namelijk bewustzijn voor, zolang het deel heeft aan de lucht, maar het zijn 
de hersenen die dat in begrip vertalen. Wanneer de mens namelijk lucht inademt, komt deze eerst bij 
de hersenen aan en zo wordt de lucht over de rest van het lichaam verdeeld, na in de hersenen het 
beste gedeelte van zichzelf te hebben achtergelaten, wat bewustzijn en inzicht heeft. Want als de lucht 
eerst in het lichaam was gekomen en daarna pas bij de hersenen, zou zij het onderscheidend denken 
in het vlees en in de aderen hebben achtergelaten en bij de hersenen aankomen in warme en niet zui
vere toestand, vermengd met vocht uit het vlees en het bloed, zodat zij niet meer nauwkeurig is. 
Vandaar dat ik zeg dat de hersenen de vertolker zijn van begrip. 

Maar het middenrif [phrenes) draagt zijn naam ten onrechte; het heeft die bij toeval en door conven
tie gekregen, niet echter naar waarheid. Ik weet ook niet wat voor vermogen het middenrif zou heb
ben om te denken en op te merken. Wel is het zo dat als de mens zich door een onverwachte aanlei
ding heel erg verheugt of verdriet heeft, het middenrif opspringt en pijn doet vanwege zijn fijnheid, 
doordat het van alle organen het meest aangespannen is en geen holle ruimte bevat waarin het iets 
wat erbinnen dringt, of het nu goed of slecht is, kan opnemen - integendeel, door elk van deze wordt 

14. Vgl. de discussie bij Singer (n. 13), 'Hippocratic mind-body problems'. 
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het in verwarring gebracht ten gevolge van zijn zwakke gesteldheid; in elk geval neemt het niets sneller 
waar dan de andere delen in het lichaam. Zijn naam en reputatie heeft het zonder reden, net zo min 
als de zogenoemde oren bij het hart iets bijdragen tot het gehoor. 
Sommigen zeggen dat wij bewustzijn hebben door het hart en dat dat het is wat pijn lijdt en zich zor
gen maakt. Maar dat is niet het geval; het wordt weliswaar samengetrokken, net als het middenrif, ja 
in nog sterkere mate, om dezelfde redenen. Vanuit het gehele lichaam lopen namelijk aders naar het 
hart toe, en deze worden door het hart samengebundeld, zodat het hart het merkt wanneer de mens 
moeite heeft of zich inspant (...) Vandaar dat met name het hart, evenals het middenrif, gevoel heeft; 
maar geen van beide heeft deel aan bewustzijn; van dat alles zijn de hersenen de oorzaak. (De heilige 
ziekte 16-17) 

De geciteerde passage maakt deel uit van een tamelijk ingev^kkelde verklaring van epilep
sie (zie voor de details daarvan de volgende paragraaf)- De hersenen spelen in deze verkla
ring een cruciale rol omdat zij het coördinatiepunt zijn voor lichamelijke en psychische 
functies, maar ook omdat zij bij uitstek gevoelig zijn voor schadelijke invloeden van de 
omgeving zoals klimaat, jaargetijde e.d. ('mits zij gezond zijn'): deze invloeden kunnen 
dan ook als bijkomstige factoren op het verloop van de ziekte inwerken. De auteur onder
streept deze voorname rol van de hersenen in polemiek tegen twee rivaliserende groepen 
die het middenrif resp. het hart als het centrale, bewustzijn verschaffende orgaan be
schouwen. Het etymologische argument van de eerste groep {phrenes - phronêsis) wijst hij 
af als ongeldig, en het empirische gegeven dat beide groepen aanvoeren - het opspringen 
van het hart bij plotselinge vreugde of smart - wordt door hem ingepast in zijn eigen 
theorie, die tevens op empirische waarnemingen is gebaseerd (de fijnheid van het mid
denrif en de aders die naar het hart lopen). In een eerder hoofdstuk bedient hij zich zelf 
van een empirisch argument ter ondersteuning van zijn overtuiging dat de ziekte haar 
oorzaak vindt in slijmophoping in of rond de hersenen: wanneer men bij een geit die ten 
gevolge van een epileptische aanval is gestorven, de schedel zou openen, zo beweert hij, 
zou men een grote hoeveelheid vocht (slijm) rond de hersenen aantreffen.'' 
Opmerkelijk is het onderscheid dat in de geciteerde tekst wordt gemaakt tussen 'bewust
zijn' [phronêsis) en 'begrip' [sunesis): het laatste staat blijkbaar in verband met het even 
verderop genoemde 'onderscheidend denken' [diagnosis), dat een bepaalde mate van zui
verheid en nauwkeurigheid vereist die door eventueel contact met organen en weefsels 
nadelig wordt beïnvloed. Phronêsis is hier duidelijk ruimer dan 'denken' of 'intellect', 
zoals het woord meestal wordt vertaald: het is het 'bij zinnen zijn' en verwijst naar een 
algemene kracht waardoor een levend wezen zich kan richten op zijn omgeving en activi
teiten kan ondernemen: ook waarneming en voortbewegen horen ertoe.'' Het bevindt 
zich dan ook in heel het lichaam, terwijl het 'begrip' aan de hersenen is voorbehouden. 
Opmerkelijk is verder dat de auteur van mening is dat de hersenen ook de bron zijn van 
gevoel - ofschoon hij toegeeft dat ook het hart en het middenrif daaraan deel hebben. 
Een tekst waarin het psychische nog nadrukkelijker als een aparte categorie wordt onder
scheiden, is het Hippocratische werk De victu ('De leefivijze').''' De auteur - bij uitstek een 

15. 11.3-5. Zie over de vraag of hier inderdaad sprake is van een experiment in de moderne zin van het woord 
G.E.R. Lloyd, Magie, Reason and Experience (Cambridge, 1979) 23-24. 
16. Vgl. F. Hüffineier, 'Phronêsis in den Schriften des Corpus Hippocraticum', Hermes 89 (1961) 58. Zie ook H. 
Miller, 'A medical theory of cognition'. Transactions and Proceedings of the American Philological Association 79 
(1948) 168-183. 
17. Editie met vertaling en commentaar door R. Joly en S. Byl, CMG I 2,4 (Berlijn, 1984). De datering van dit 
werk is omstreden: de meeste geleerden plaatsen het in het begin van de vierde eeuw v. Chr., sommigen pleiten 
echter voor een aanzienlijk latere datum (tweede helft vierde eeuw v. Chr.). 
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Aristoteles van Stagira (384-322 v.C.), Kunst
historisch Museum, Wenen. De neus is geres
taureerd. (Foto Archeologisch Centrum Rijks
universiteit Leiden). 

'filosofisch' geïnspireerde geest - spreekt over psuchê (soms ook aangeduid met dianoia) 
als een entiteit die onderscheiden is van het lichaam [soma) - een onderscheid dat zich 
vooral tijdens de slaap manifesteert (IV 86-87). Dat wil echter niet zeggen dat de ziel 
onstoffelijk zou zijn: de ziel bestaat uit water en vuur (de elementen die volgens deze 
schrijver in de hoogste mate bepalend zijn voor de constitutie van het menselijk lichaam), 
die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Fluctuaties in deze verhouding leiden tot 
individuele verschillen in cognitieve vaardigheden als scherpzinnigheid, het hebben van 
een goed geheugen, nauwkeurigheid van de zintuigen en vatbaarheid voor bepaalde emo
ties (I 35). Wordt de onderlinge relatie tussen de twee elementen diepgaand verstoord, 
dan treden er psychische stoornissen op, die echter door verandering van eet- en drinkge
woontes en een bepaalde leefvvijze te genezen zijn (I 36). De ziel is volgens deze auteur dus 
een stoffelijke entiteit; zij is echter niet aan een vaste plaats gebonden, maar beweegt zich 
door het lichaam via 'kanalen' [poroi). Ook de gesteldheid van deze kanalen (bijvoorbeeld 
nauwheid of wijdheid) is van invloed op het geestelijke fvinctioneren. In de waaktoestand 
verdeelt de ziel zich over het gehele lichaam en verricht zij verschillende taken 'ten dienste 
van het lichaam', zoals horen, zien, tasten, beweging. Tijdens de slaap - of liever gezegd, 
'terwijl het lichaam slaapt' - blijft de ziel wakker en trekt zich terug in haar eigen 'huis' 
[oikos), waar zij zelfstandig de activiteiten van het Hchaam verricht, nl. zien, horen, lopen, 
aanraken, verdriet hebben, denken: dit zijn de zg. enhupnia of 'dromen'. De auteur laat 
zich echter niet uit over de locatie van de ziel en van haar 'huis'. 

Bij een voorstelling als deze blijkt hoe weinig verhelderend het gebruik van moderne ter
men als 'materialisme' en 'dualisme' is ter beschrijving van antieke theorieën over lichaam 
en geest. Men kan de auteur van De victu een materialist noemen voor zover hij een door 
en door stoffelijke opvatting van de ziel huldigt; tegelijkertijd gaat hij uit van twee aparte 
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entiteiten die weliswaar normaal gesproken samenwerken en op elkaar betrokken zijn, 
maar waarvan de een (de 'ziel') toch ook onafhankelijk van de ander kan functioneren, 
zoals in de slaap."* 
De grootste verfijning op het punt van de status van het psychische vinden we bij 
Aristoteles (384-322 v. Chr.), hoewel ook zijn uitlatingen een zekere fluctuatie te zien 
geven. Hij geeft blijk van de overtuiging dat 'ziel' niet een aparte entiteit is die onafhanke
lijk van het lichaam zou kunnen bestaan: 'ziel' is voor Aristoteles 'de vorm van het 
lichaam', datgene wat een lichaam doet leven, er structuur aan verleent en het in staat stelt 
zijn functies uit te oefenen." Dat weerhoudt hem er echter niet va.n herhaaldelijk te spre
ken van 'ervaringen die eigen zijn aan de ziel', vah activiteiten die de mens 'met zijn ziel' 
verricht of van waarnemingen die 'tot de ziel doordringen'. Met het functioneren van de 
twee-eenheid die ziel en lichaam vormen, zijn volgens Aristoteles een groot aantal orga
nen en stoffelijke factoren gemoeid; aan het hart wordt de rol van 'begin' of 'oorsprong' 
[archê) toegekend, zowel als bron voor de essentiële lichaamswarmte (o.a. nodig om 
voedsel te verwerken) alsook als zetel van het centrale waarnemingsorgaan, dat met de 
ledematen en de afzonderlijke waarnemingsorganen is verbonden en de daardoor gelever
de gegevens coördineert.^" Bij de uitoefening van deze coördinerende taak spelen verder 
bloed (als medium voor het transport van zintuiglijke informatie) en lucht [pneuma, voor 
de transmissie van motorische signalen) een belangrijke, hoewel niet geheel duidelijk 
omschreven rol.^' De omvang van het hart - die per diersoort verschilt - is van invloed op 
bepaalde karaktertrekken en op de vatbaarheid voor bepaalde emoties-^, de gesteldheid 
van het bloed - zuiver, troebel, koud, warm - op de scherpte en de snelheid van de zin
tuiglijke waarneming.^^ De hersenen blijven bij dit alles buiten spel: zij hebben geen cog
nitieve functies maar dienen uitsluitend als koelelement in het lichaam, d.w.z. ter tempe
ring van de warmte die het hart uitstraalt.^'' 
Een fysiologisch nog verder uitgewerkte theorie biedt Diodes van Carystus (vierde eeuw 
V. Chr.), die uitgaat van een wisselwerking tussen het hart (voor hem de eigenlijke zetel 
van het verstand), de hersenen (die bij de zintuiglijke waarneming een belangrijke rol spe
len) en het zogenaamde 'psychische pneuma', een zeer ijl fluidum dat verantwoordelijk is 
voor de transmissie van sensitieve en motorische signalen.^' 

18. Zie voor de psychologie van De victu: A. Palm, Studiën zur Hippokratischen Schrift Peri diaités (Tubingen, 
1933) 44-47; Joly/Byl (n. 17), 296-297; Hankinson (n. 13), 'Greek medical models', 200-206; I. louanna, 'La theorie 
de l'intelligence et de 1'ame dans le traite hippocratique Du régime, ses rapports avec Empédode et le Timée de 
Platon', Revue des Études Grecques 79 (1966) xv-xviii; G. Cambiano, 'Une interpretation "matérialiste" des rêves: 
Du Régime IV', in: M.D. Grmek (ed.), Hippocratica. Actes du troisième Colloque international hippocratique 
(Parijs, 1980) 87-96; R.G.A. van Lieshout, Greeks on Dreams (Utrecht, 1980) 100-103. 
19. Zie voor deze interpretatie van Aristoteles' zielsbegrip R. Sorabji, 'Body and soul in Aristotle', Philosophy 49 
(1974) 63-89, en Ch. Kahn, 'Sensation and consciousness in Aristotle's psychology', Archiv für Geschichte der 
Philosophie4& (1966) 43-81, beide herdrukt in: J. Barnes, M. Schofield, R. Sorabji (eds.). Articles on Aristotle, Vol. 
4: Psychology and Aesthetics (Londen, 1979) 42-64 en 1-31. Zie voor andere pogingen om Aristoteles' standpunt 
in het lichaam-geest debat in moderne termen te formuleren de bundel van M.C. Nussbaum en A.O. Rorty 
(eds.). Essays on Aristotle's De Anima (Oxford, 1992), met uitvoerige bibliografie. 
20. De iuventute et senectute ('Jeugd en ouderdom') 468 b 32 w. 
21. Er bestaat veel discussie over de vraag of volgens Aristoteles het bloed dan wel het pneuma drager is van zin
tuiglijke informatie in het lichaam. Voor een samenvatting en standpuntbepaling zie: Ph.J. van der Eijk, 
Aristoteles. De insomniis. De divinationeper sotnnum {Berlijn, 1994) 81-87. 
22. De partibus animalium ('De lichaamsdelen van levende wezens') 667 a 10-20. 
23. De partibus animalium 656 b 5; 648 a 2 w.; 650 b 19 w. 
24. De partibus animalium II 7. 
25. Diodes, Fr. 44 en 59 Wellmann. Zie de bijdrage van Lokhorst in dit nummer. 

223 



i8 Philip ƒ. van der Eijk 

Zoals blijkt, nemen veel medische auteurs uit de vijfde en vierde eeuw v. Chr. aan dat er 
ergens in het lichaam een cognitief centrum is vanwaar vermogens als waarneming en 
beweging naar perifere organen worden 'getransporteerd' of 'overgebracht': waarne
mingsorganen, ledematen en andere lichaamsdelen, zo neemt men aan, staan in verbin
ding met elkaar en met een centrum via bepaalde 'kanalen' of 'gangen' [poroi, phlebes, 
neura) - waarbij te bedenken is dat de ontdekking van de zenuwen pas na Aristoteles in 
het derde-eeuwse Alexandrië plaatsvond.^'' Door deze kanalen stroomt lucht of bloed; 
door opvulling met bepaalde lichaamssappen (zoals slijm of gal) kunnen ze verstopt 
raken. De aanname van deze verbindingskanalen en de voorstellingen over hun loop en 
onderlinge vertakkingen zijn in hoge mate speculatief en nauwelijks gebaseerd op wat wij 
doelgericht anatomisch onderzoek zouden noemen.-' Slechts incidenteel liggen empiri
sche observaties ten grondslag aan verder strekkende opvattingen over de vertakking van 
cognitieve functies over het lichaam, zoals in het geval van de reeds genoemde Alcmaeon, 
die op grond van de verbinding tussen de ogen en de hersenen tot een encefalocentrische 
opvatting van het verstand zou zijn gekomen. Dat deze observatie zich echter ook tot 
andere interpretaties leende, blijkt uit het feit dat zij ook aan de auteur van het Hippocra
tische geschrift De carnibus en aan Aristoteles bekend is, die niettemin aan de hersenen 
geen cognitieve rol van betekenis toekennen. 
De genoemde auteurs beschikken wel degelijk over een tamelijk verfijnde terminologie 
voor wat wij psychische, mentale of geestelijke functies zouden noemen, maar zij verbin
den die functies zeer nauw met anatomische en fysiologische factoren. Over de uitoefe
ning van die functies spreken zij vrijwel altijd in termen van bepaalde stoffen (zoals bloed, 
lucht of water) of kwahteiten (warmte, koude, droogte, vochtigheid) en van processen als 
stroming en verdeling of - in het geval van verstoring van de psychische functies - stil
stand, ophoping, blokkering e.d. Een constant element is verder de nadruk die wordt 
gelegd op evenwicht [isonomia, summetria, eukrasia) en op het risico van een teveel ofte 
weinig aan een bepaalde stof of kwaliteit. 
Een uitzondering is Aristoteles' opvatting dat de hoogste cognitieve functie, het denken, 
niet gebonden is aan een lichamelijk substraat: het is een soort epifenomeen, dat welis
waar niet zonder zintuiglijke waarneming (en dus niet zonder fysiologische processen) 
kan functioneren, maar zelf niet op een bepaalde plaats in het lichaam te lokaliseren is.̂ * 
Daarom is het strikt genomen niet juist Aristoteles een cardiocentrische opvatting over 
het verstand toe te schrijven, zoals niet alleen in de oudheid, maar ook in veel moderne 
literatuur wordt gedaan.̂ '* Van een expliciete lokalisering van het verstand in het hart is 
eigenlijk alleen sprake in het Hippocratische geschrift De corde, dat een opmerkelijk 
nauwkeurige beschrijving van de anatomie van het hart biedt. De auteur van dit vermoe
delijk post-Aristotelische geschrift beweert dat de gnótnê ('verstand', 'inzicht') zetelt in de 
linker hartkamer, vanwaar uit zij haar bevelen uitvaardigt over 'het andere (deel van) de 

26. Zie de bijdrage van Tieleman in dit nummer. 
27. Vgl. Lloyd (n. 15), Magie, Reason and Experience, 146-149; voor de opvattingen over het vaatsysteem zie ook de 
genoemde (n. 13) studies van Harris en Duminil. 
28. De anima ('De ziel') 429 a 23-25, 27-28. Zoals boven reeds gezegd, krijgt het hart door Aristoteles wel de 
hoofdrol toebedeeld bij de coördinatie van waarneming, beweging en voeding (zie De partibus animalium III 4 
en De iuventute et senectute 3-4). 
29. Bijvoorbeeld door Duminil (n. 13), Le sang, 310; over de afwezigheid van uitspraken van Aristoteles over de 
localisering van het verstand zie ook Mansfeld (n. 7), 'Doxography and dialectic', 3212-3216. Voor de problemen 
van Aristoteles' positie zie J. Barnes, 'Aristotle's concept of mind'. Proceedings of the Aristotelian Society 72 
(1971/72) 110-112, herdrukt in; J. Barnes, M. Schofield, R. Sorabji (eds.). Articles on Aristotle, Vol. 4: Psychology 
and .'̂ esthefics (London, 1979) 39-40. 
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ziel' [allé psuchê), dat zich in de rest van het lichaam bevindt. Als bewijs voor zijn opvat
ting voert de auteur aan dat, als men sectie zou plegen op een net gedood lichaam van een 
levend wezen, de aorta weliswaar nog bloed zou bevatten, de linker hartkamer echter 
niet;^° deze staat in contact met het bloed door middel van een proces van 'uitdamping' 
en 'uitstraling'. 

Drie benaderingen van epilepsie 

Ter afsluiting volgt nu een voorbeeld van de manier waarop verschillende vooronderstel
lingen over lichaam en geest en over de locatie van het verstand een rol spelen bij medi
sche beschouwingen over de ziekte epilepsie. Zoals gezegd, vormt de vraag naar de zetel 
van het verstand voor de medische auteurs uit de besproken periode immers geen op 
zichzelf staand vraagstuk, maar een kwestie die relevant wordt bij de behandeling van 
ziektes die weliswaar - net als andere - een somatische oorzaak hebben, maar zich tevens 
manifesteren in psychische stoornissen. Van de vier klassieke psychosomatische ziekten -
mania (een chronische aandoening), phrenitis, melancholia en epilepsie - was de epilepsie 
verreweg de meest gevreesde; zij werd ook wel 'de grote ziekte' of 'de heilige ziekte' ge
noemd; de associaties met goddelijke bezetenheid lagen sterk voor de hand, maar tegelij
kertijd had de ziekte zo sterke fysieke aspecten dat er geen twijfel kon bestaan over de 
pathologische status ervan (dit in tegenstelling tot mania en melancholia, waarvan ook 
positieve vormen werden erkend).-" 
De auteur van het reeds genoemde geschrift 'De heilige ziekte' verzet zich heftig tegen de 
opvatting dat epilepsie door de goden gezonden en alleen langs magische weg (met be
zweringsformules, rituelen met bloed e.d.) te genezen zou zijn. Na een uitvoerige pole
miek tegen de aanhangers van deze opvatting zet hij zijn eigen theorie uiteen. Epilepsie is 
het gevolg van een ophoping van slijm [phlegma) in de kanalen die zich vanuit de herse
nen door het lichaam vertakken en voor de distributie van het vitale pneuma zorgen (deze 
lucht is onontbeerlijk voor het functioneren van de diverse organen). Deze ophoping is 
het gevolg van een ontoereikende pre- of postnatale 'reiniging' [katharsis) van slijm in de 
hersenen - een verschijnsel dat volgens de auteur erfelijk bepaald is. De obstructie kan 
zich op verschillende plaatsen in het lichaam voordoen en navenant verschillende ver
schijnselen veroorzaken: bij het hart leidt zij tot hartkloppingen en asthmatische klachten, 
in de buik tot diarrhee, in de 'aderen' tot schuim op de mond, tandenknarsen, verkrampte 
handen, draaiende ogen, bewustzijnsstoornissen en gebrek aan controle over de darmen. 
Op deze manier verklaart de schrijver de varianten die zich bij epileptische aanvallen kun
nen voordoen en waarvan hij een tamelijk nauwkeurige beschrijving biedt (hoofdstuk 7). 
De structuur van de verklaring is duidelijk: de ziekte berust op opstopping in de kanalen 
die zich vanuit een cognitief centrum over de rest van het lichaam verspreiden en verant
woordelijk zijn voor het transport van 'bewustzijndragend' materiaal, in dit geval pneuma. 
De hersenen zijn de 'oorzaak' [aitios) van de ziekte, en hun gesteldheid kan worden beïn
vloed door een aantal externe causale factoren [prophaseis) zoals leeftijd, klimaat, seizoen, 
de rechter- of linkerkant van het hchaam e.d. 

30. Zie over dit experiment Harris (n. 13), The Heart, 93 vv. 
31. Het klassieke, nog altijd zeer bruikbare werk over de geschiedenis van de epilepsie is: O. Temkin, The Falling 
Sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology, Tweede druk (Baltimore, 
1971). Nuttig is ook M. Stol, Epilepsy in Babylonia (Groningen, 1993). 
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Een haematocentrische benadering van epilepsie vinden we in het Hippocratische werk 
De flatibus ('Luchtstromen'). De auteur van dit door zijn omstandige stijl en overdadige 
rhetoriek vermoeiende geschrift (vermoedelijk eind vijfde eeuw v. Chr.) wijst aan de lucht 
[pneuma, phusa) een essentiële rol toe in het leven van organismen. Hij meent dat de 
voornaamste oorzaak van ziekten bestaat in een tekort of teveel aan lucht in het lichaam 
of in een bedorven toestand van deze lucht, hetzij ten gevolge van externe oorzaken, hetzij 
doordat het voedsel - dat tevens lucht bevat - niet goed door het lichaam wordt verwerkt 
(bv. doordat het in te grote mate aanwezig is) en aanleiding geeft tot de vorming van 
allerlei schadelijke gassen. Een dergelijke verstorende werking van de lucht ten gevolge 
van een surplus ligt ook ten grondslag aan de 'zogenaamde heilige ziekte'; ook hier valt op 
hoe de auteur de empirisch waarneembare verschijnselen van de ziekte inpast in zijn eigen 
verklaringsmodel: 

Dit lijkt mij ook de oorzaak te zijn van de zogenaamde heilige ziekte (...) Naar mijn mening is van alle 
delen in het lichaam die tot bewustzijn bijdragen, het bloed het belangrijkste. Wanneer het bloed in 
zijn normale toestand blijft, blijft ook het bewustzijn in dezelfde toestand; maar wanneer het bloed 
verandert, verandert ook het bewustzijn. Dat dat zo is, daarvoor pleiten de volgende dingen. Voor het 
gezegde pleit allereerst de ervaring die eigen is aan alle levende wezens, de slaap; wanneer die van het 
lichaam bezit neemt, koelt het bloed af; de slaap oefent namelijk van nature een afkoelende werking 
uit. Wanneer het bloed afkoelt, worden ook de doorstromingen van het bloed trager. Dat is evident: 
het lichaam helt voorover en wordt zwaar; immers alles wat zwaar is, is geneigd naar beneden te val
len. De ogen vallen dicht en het bewustzijn verandert, andere voorstellingen dringen zich op die dro
men worden genoemd. Zo ook in dronkenschap (...) Als nu het bloed geheel en al in verwarring 
wordt gebracht, gaat het bewustzijn geheel en al verloren; leren en denken is namelijk een kwestie van 
gewenning, en wanneer wij uit onze gewone toestand geraken, gaat ons bewustzijn verloren. Zo ont
staat naar mijn zeggen ook de zogenaamde heilige ziekte: wanneer er veel lucht in heel het lichaam is, 
die zich vermengt met al het bloed, ontstaan er op velerlei plaatsen vele obstakels in de bloedvaten. En 
als de lucht met groot gewicht op de dikke, veel bloed bevattende aders drukt en deze druk blijft uit
oefenen, wordt het bloed gehinderd door te stromen: hier stokt het, daar stroomt het langzaam, daar 
weer sneller. Doordat de gang van het bloed door het lichaam ongelijkmatig wordt, ontstaan er aller
lei onregelmatigheden: heel het lichaam wordt van alle kanten door stuiptrekkingen getroffen, de 
lichaamsdelen die onderworpen zijn aan deze verwarring worden heen en weer geschud en het 
lichaam draait zich in allerlei bochten. Tijdens het hoogtepunt van de ziekte verliezen de patiënten 
het waarnemingsvermogen voor alles, ze worden doof voor wat gezegd wordt en blind voor wat er 
gebeurt en ongevoelig voor pijn: zozeer brengt de verwarde lucht het bloed in verwarring en doet het 
bederven. Schuim welt op uit de mond, en dat is begrijpelijk; want de lucht gaat door de aderen in de 
mond heen en voert het fijnste deel van het bloed met zich mee; en wanneer het vocht zich mengt 
met de lucht, wordt het wit van kleur; de lucht, die zelf zuiver is, schijnt namelijk door de fijne vliesjes 
heen; vandaar dat het schuim geheel en al wit is. Op welk moment de patiënten van deze ziekte en 
deze teisterende storm bevrijd worden, zal ik uitleggen. Wanneer het lichaam door de inspanning 
afgemat is en warm wordt, wordt ook het bloed warm; en wanneer het bloed verwarmd wordt, ver
warmt het op zijn beurt de luchtstromen; wanneer deze worden verwarmd, vallen ze uiteen en doen 
ze ook de opeenhoping van het bloed uiteenvallen; sommige luchtstromen vloeien met de ademha
ling weg, andere met het slijm. Wanneer het schuim is verkookt, het bloed tot rust is gekomen en 
windstilte in het lichaam is teruggekeerd, is de ziekte ten einde.^^ 

Qua structuur lijkt deze verklaring zeer veel op die van de auteur van 'De heilige ziekte', 
maar met een opmerkelijk verschil: niet de lucht wordt in zijn loop belemmerd, de lucht 
zelf is de belemmerende factor. De lucht oefent een afkoelende werking af op het bloed, 
dat trager gaat stromen en zodoende minder goed in staat is het lichaam van 'bewustzijn' 

32. De flatibus 14 (uitgave met Franse vertaling door ). Jouanna, Parijs, 1988). 
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De melancholie. Gravure van 
Albrecht Dürer, 1514. De melan
cholische natuur werd in de mid
deleeuwen beschouwd als het on
heilbrengende en onedele tempe
rament. Deze opvatting werd 
herzien door Marsiho Ficino 
(1433-1498), die, evenals de klas
sieke oudheid, de melancholici 
juist beschouwde als de meest 
begaafden, als zij tenminste aan 
de slechte invloeden weerstand 
kunnen bieden. Het nummer I 
achter de titel 'Melencolia' wordt 
wel zo verklaard dat Dürer hier
mee de eerste vorm van het 
melanchoHsch temperament, de 
'Melancholia Artificialis' (kun-
stenaarsmelancholie) heeft voor
gesteld en dat hij misschien later 
nog eens de ziekelijke melancho
lie in beeld wilde brengen. 

te voorzien. Interessant is verder de vergelijking met de slaap: een niet-pathologische toe
stand wordt aangevoerd ter illustratie van een heviger aandoening die op hetzelfde fysio
logische mechanisme berust.̂ ^ 
Deze associatie met slaap keert terug bij Aristoteles, die in zijn geschrift De somno et vigilia 
('Slapen en waken') een korte beschouwing wijdt aan de epilepsie. Slaap is namelijk een 
vorm van epilepsie, aldus Aristoteles, ofschoon geen pathologische. Slaap wordt veroor
zaakt door de verwerking van voedsel: het voedsel wordt na consumptie naar het midden 
van het lichaam gevoerd en door de warmte van het hart 'gekookt' ofwel verteerd. Bij dit 
proces van koken ontstaat een uitwaseming [anathumiasis) van voedsel; de van deze hete 
dampen verzadigde lucht [pneuma) wordt vanuit het hart omhoog gevoerd naar de herse
nen en maakt het hoofd zwaar. De hersenen doen deze wasemingen afkoelen en neer
waarts terugkeren naar het hart; de afkoeling die het hart daardoor ondergaat, is de eigen
lijke oorzaak van het uitvallen van de waarnemingsfuncties (de 'formele oorzaak', d.w.z. 
de definitie van slapen).''• 

33. Voor de ambivalente status van slaap in de antieke geneeskunde zie A. Debru, 'L'épilepsie dans le De somno 
d'Aristote', in: G. Sabbah (ed.), Médecins et médecine dans l'Antiquité (Saint-Etienne, 1982) 30. 
34. Voor de precieze details van dit proces zie J. Wiesner, 'The unity of the De somno and the physiological expla
nation of sleep in Aristotle', in: G.E.R. Lloyd, C.E.L. Owen (ed.), Aristotle on Mind and the Senses (Cambridge, 
1978) 241-280. 
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Slaap ontstaat door uitwaseming van het voedsel (...) Kleine kinderen slapen veel, doordat bij hen al 
het voedsel naar boven wordt gevoerd. Daarop wijst het feit dat in de allereerste jaren de bovenste 
delen van het lichaam groter zijn dan de onderste, doordat de groei zich in opwaartse richting vol
trekt. Door die oorzaak zijn ze ook geneigd tot epilepsie; de slaap is namelijk gelijksoortig aan epilep
sie, ja op een bepaalde manier is slaap een vorm van epilepsie. Vandaar ook dat deze ziekte bij veel 
mensen in de slaap begint, en dat zij erdoor worden getroffen wanneer ze slapen, niet wanneer ze 
wakker zijn. Wanneer de lucht namelijk in grote hoeveelheid naar boven wordt gevoerd, doet zij bij 
haar terugkeer naar beneden de aderen opzwellen en brengt zij de doorgang waar de ademhaling 
doorheen gaat in verdrukking. [De somno et vigilia 457 a 4-11) 

De verklaring vertoont sterke overeenkomsten met die van De flatibus, maar spreekt niet 
van bloed. Het kernpunt is dat epilepsie wordt gezien als een benauwdheid of verstikking 
ten gevolge van een blokkade in de luchtwegen: met 'de doorgang waar de ademhaling 
doorheen gaat' kan moeilijk iets anders worden bedoeld dan de luchtpijp. De ene lucht
stroom (die van de van voedseldampen verzadigde lucht) brengt de andere (de ademha
ling) in verdrukking. Over de met epilepsie gepaard gaande stoornissen in de waarneming 
(die blijkbaar te verklaren zijn op een manier die analoog is aan de slaaptoestand, name
lijk door afkoeling van de hartewarmte) spreekt Aristoteles niet, evenmin als over de 
andere karakteristieke symptomen van epileptische aanvallen. Wel maakt hij selectief ge
bruik van empirische gegevens door te wijzen op de vatbaarheid van jonge kinderen voor 
de ziekte (een in de oudheid algemeen bekend gegeven) en op het feit dat de ziekte zich 
vaak in de slaap manifesteert. 
Ten slotte zij nog gewezen op de opvattingen van Diodes en zijn tijdgenoot Praxagoras, 
die beiden het hart als zetel van het verstand beschouwen, maar tevens een belangrijke 
functie toekennen aan de hersenen en aan de bemiddeling daartussen door het zogeheten 
'psychische pneuma': 

Praxagoras beweert dat epilepsie ontstaat bij de aorta, wanneer zich daarin slijmvormige sappen vor
men; en wanneer deze beginnen te borrelen, sluiten ze de doorgang van de zielelucht die van het hart 
afkomstig is af en zo wordt het lichaam gespannen en vertoont stuiptrekkingen; wanneer de borre
ling tot stilstand komt, houdt de ziekte op. 
Ook Diodes is van mening dat het een verstopping op deze zelfde plaats is. Dezelfde verschijnselen 
treden op als volgens Praxagoras (...)^^ 

In vergelijking met 'De heilige ziekte' valt op dat volgens Diodes en Praxagoras niet de 
hersenen maar het hart het vertrekpunt van het psychische pneuma vormt. Voor het ove
rige zijn de verklaringen echter vrijwel identiek: de basisgedachte is die van een opstop
ping of blokkade in de kanalen waardoor de lucht stroomt; de blokkerende factor is slijm 
[phlegma). Diodes en Praxagoras zijn verder de enigen uit de betreffende periode van wie 
we iets weten over hun therapeutische maatregelen in het geval van de ziekte. Waar de 
auteurs van 'De heilige ziekte' en 'Luchtstromen' zich beperken tot opmerkingen van zeer 
algemene aard (genezing door herstel van de balans tussen de vier primaire kwaliteiten 
warm, koud, droog en vochtig; genezing door middel van tegengestelde kwaliteiten), is 
van Diodes bekend dat hij zijn behandeling afstemde op de soort oorzaak die hij voor de 
ziekte aanwees: purgerende maatregelen (ter verwijdering van phlegma), wandelen en 
ronddragen bij diegenen die de ziekte ten gevolge van hun fysieke constitutie hebben, 
aderlating bij diegenen die haar hebben gekregen ten gevolge van het eten van vlees en 

35. 'Anonymus Parisinus' 3 (uitg. door R. Fuchs, Rheinisches Museum 58,1903, p. 541). 
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drankzucht.'* De bron voor onze kennis hierover is de reeds genoemde Caelius 
Aurelianus [Chronische ziekten I 4.131-132), die opmerkt dat deze maatregelen verre van 
afdoende zijn; Caelius Aurelianus is echter een dusdanig onsympathieke berichtgever dat 
mag worden aangenomen dat Diodes met dergelijke vage aanduidingen niet volstaan 
heeft. De bronnen laten ons hier echter in het ongewisse. 

De besproken voorbeelden laten zien hoe elk van de genoemde auteurs vanuit een a priori 
opvatting over de lichamelijke aspecten van cognitieve processen tot een verschillende 
verklaring van epilepsie komt en de empirisch waarneembare verschijnselen die met de 
ziekte gepaard gaan daarin meent te kunnen inpassen. Van een experimentele toetsing (in 
de moderne zin van het woord) van dergelijke vooronderstellingen is geen sprake, hoog
stens van een tamelijk willekeurig gebruik van met de ervaring gegeven (maar niet doelge
richt gezochte) feiten ter verdediging ervan of ter bekritisering van rivaliserende opvattin
gen. Over de oorzaken van deze wetenschappelijke attitude is veel geschreven '̂', waarbij 
aangetekend moet worden dat systematische pogingen tot falsificatie van theorieën door 
middel van het vinden van tegenvoorbeelden in de empirische werkelijkheid voor de oud
heid eerder uitzondering dan regel was.'* De centrale rol van het hart (zowel positioneel 
als functioneel) was een evident gegeven waar niemand om heen kon; hetzelfde gold voor 
de vitale rol van het bloed. De encefalocentrische opvatting van de zetel van het verstand 
had dan ook heel wat wetenschappelijk en polemisch vuurwerk nodig om zich een plaats 
te verwerven. 

SUMMARY 

Heart and brains, blood and pneuma 
Hippocrates, Aristotle en Diodes on the localization of cognitive functions 

This article deals with the early stages of the debate on the location of the mind in the 
human body (5th and 4th centur)' BC). It concentrates on the views of the Hippocratic 
writers, Aristotie, and Diodes on the bodily aspects of cognitive processes. 

36. Fr. 52 Wellmann. 
37. Zie de bijdrage van Tieleman elders in dit nummer en de aldaar genoemde literatuur over het experiment in 
de oudheid. 
38. De eerste wetenschapsman die zich van een dergelijk principe bewust blijkt te zijn, is Aristoteles (zie bijvoor
beeld De generatione animaliian ['De voortplanting van levende wezens'] 760 b 27 vv.); maar ook bij hem 
geschiedt de toepassing van dat principe allerminst consequent (zie Lloyd ]n. 13] 200-225). 

229 


