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HET ARTSENBEROEP IN HET 
MIDDELEEUWSE ARABISCHE DISCOURS 

REMKE KRUK* 

De verhouding tussen arts en patiënt is per definitie enigszins ongemakkelijk. Geen mens 
wil ziek zijn, en artsen horen bij ziekte. De in deze situatie besloten spanning komt onder 
andere tot uiting in de wijze waarop in de literaire traditie over artsen gesproken wordt. 
Dat geldt ook voor de middeleeuws Arabische traditie. In de - zeer uitgebreide -
Arabische literatuur komen de manier waarop de arts optreedt of zou moeten optreden, 
en de interactie tussen arts en patiënt, op allerlei manieren aan de orde. Er zijn teksten 
(vaak door artsen geschreven) waarin honend over het optreden van onbekwame medici 
en charlatans wordt geschreven; verhandelingen waarin vanuit hoge ethische beginselen 
over het beroep van arts wordt gesproken; historische verslagen over de rol van artsen in 
een bepaalde sociale context. Culturele en literaire conventies spelen bij dat alles een grote 
rol. Bepaalde tendenzen en verhalen duiken telkens weer op. Uit de bronnen komt dan 
ook wel een beeld naar voren van de geïnstitutionaliseerde visie op het artsenberoep, maar 
de vraag blijft daarbij hoeveel we werkelijk te weten komen over wat zich in de praktijk 
afspeelde. 

In het volgende wordt een poging gedaan om iets te laten zien van de literaire thema
tiek rond het artsenberoep. Er wordt ook, heel summier, ingegaan op de middeleeuws 
Arabische geneeskunde in het algemeen. Voor meer informatie over de Arabische genees
kunde en de invloed ervan op Europa wordt de lezer verwezen naar de publicaties van 
bijvoorbeeld Ullmann, Jacquart en Conrad.^ 

Arabische medische wetenschap: enkele punten 
De tijd die hier voornamelijk aan de orde komt is de periode tussen 800 en 1200. Dat is de 
tijd waarin de moslimse wereld - althans formeel - onder het gezag stond van de in 
Baghdad zetelende Abbasidische khaliefen, en waarin naast Baghdad steden als Damascus 
en Cairo belangrijke wetenschappelijke centra waren met een bloeiend intellectueel leven, 
waarin naast moslimse ook christelijke en joodse geleerden een belangrijke rol speelden. 
Dat gold zeker op het terrein van de geneeskunde. De belangrijkste grondslag van de 
medische wetenschap werd gevormd door de theorieën van de Griekse artsen, wier werk 
vrijwel integraal in het Arabisch was vertaald. 

De Arabische bronnen uit die tijd geven ons, soms en passant, een beeld van de manier 
waarop artsen hun praktijk uitoefenden. Zieken gingen naar de arts toe om hem te con-
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sulteren; ook kwamen artsen wel aan huis. Over het ge-eeuws Baghdad kan bijvoorbeeld 
worden verwezen naar de vele vermeldingen in Ruhawi's Adab at-tabibr voor Cairo rond 
1200 naar Abd al-Latif al-Baghdadi? Vaak ook ging de zieke niet zelf naar de dokter, maar 
stuurde een bediende om de klachten te beschrijven of een flesje urine te tonen. Op grond 
daarvan werd dan een diagnose gesteld en werden recepten en instructies voor behande
ling meegegeven. 

Voor een zorgvuldige diagnose en bepaling van therapie had de arts een groot aantal 
gegevens nodig over constitutie en gewoonten van de patiënt. Daarvoor moest hij de zieke 
zelf zien en hem ondervragen. Bij de diagnostiek was, naast het bestuderen van de urine, 
ook het voelen van de pols een belangrijk hulpmiddel.'' 

Artsen behandelden zowel mannen als vrouwen, tenzij het ging om bevallingen en aan
verwante zorg: dat was het domein van de vroedvrouwen.' Sommige artsen hadden zich 
gespecialiseerd op een bepaald terrein, zoals de oogheelkundigen. Bereiding van de door 
de arts voorgeschreven medicijnen gebeurde door de apotheker, die door zieken vaak ook 
direct werd geconsulteerd. 

Naast de 'officiële' geneeskunde bestond er natuurlijk een heel scala van traditionele 
volkspraktijken, vaak met een magisch karakter. Het dragen van amuletten of het drinken 
van water dat met magische (heilige) teksten in aanraking was geweest waren - en zijn -
wijdverbreide praktijken. De moslimse geleerden waren het er niet altijd over eens of het 
dragen van amuletten tegen ziekte geoorloofd was of niet, maar de meesten - ook zeer 
orthodoxe - hadden er niets tegen, mits de gebruikte teksten maar een islamitische karakter 
hadden (Koranverzen; God's heilige namen). Wel vonden sommigen dat zulke amuletten 
alleen voor genezing van ziekten mochten worden gebruikt, en niet als preventiemiddel. 
Ook benadrukken ze dat het heilzame effect ervan ligt in het zoeken van bescherming bij 
God, niet in de spreuken zelf ̂  

In vrome islamitische kringen speelde ook de zogenaamde 'geneeskunde van de Profeet' 
een rol, een corpus van medische adviezen die op de autoriteit van de Profeet Muhammad 
werden teruggevoerd. Die adviezen moeten overigens beslist niet als dwingende voor
schriften worden opgevat, vonden ook moslimse geleerden zoals de i4e-eeuwer Ibn 
Khaldün: 

[Zulke medische kwesties] hoorden eenvoudig tot de gewone dagelijkse praktijk van de Bedouïnen en werden 

dan weleens toevallig genoemd in verband met een of andere aangelegenheid die de Profeet betrof, net zoals dat 

gebeurde met alles wat in die tijd gebruikelijk was. Die dingen werden heus niet speciaal genoemd om daarmee 

aan te geven dat die bepaalde aanpak door de godsdienstige wet werd vereist. Muhammad werd gezonden om 

ons de godsdienst te onderwijzen, en niet de geneeskunde of wat voor alledaagse praktijk dan ook.' 

2. Zie de Engelse vertaling van M. Levey, Medical Ethics of Medieval Islam; with special reference to al-Ruhawi's 
'Practical Ethics of the Physician' (Philadelphia 1967); voor de Arabische tekst: ar-Ruhawi, Ishaq b. 'Ali, Adah at-
Tabih (Baghdad, Ed. Kamal as-Samarra'i en Dawud Salman 'Ali 1992) bijvoorbeeld p. 59/114. NB: Citaten in de 
tekst zijn direct uit het Arabisch vertaald, maar ten behoeve van de lezer die meer context wenst, worden zowel 
de paginanummers van de Engelse als de Arabische tekst vermeld. 

3. "Abd al-Latif al-Baghdadi: Hafuth Zand, Kamal, John A. & \vy E. Videan, vert., The Eastern Key. Kitab al-
If&da wa'l-i'tihar of'Abd al-Latif al-Baghdadi (Londen 1965) bijvoorbeeld p. 230. 

4. Zie voor details over deze methoden bijvoorbeeld Ibn Ridwan: Jacques Grand'henry ed., Le livre de la 
methode du médecin de 'Ali h Ridwan (993-1067). Texte arabe édité, traduit et commenté. Deel I: Introduction-
Thérapeutique (Louvain-la-Neuve 1979); Deel II: Diagnostic-Glossaire (Louvain-la-Neuve 1984). 

5. Zie bijvoorbeeld Ibn Khaldün: Franz Rosenthal, vert., Ibn Khaldün: The Muqaddima. An Introduction to 
History. 3 din. (Londen 1958) m.n. dl. II, 368-370. 

6. Irmeli Perho, The Prophet's Medicine. A Creation of the Muslim Traditionalists Scholars (Helsinki 1995) 113-114. 
7. Ibn Khaldün (n. 5), dl. Ill, 150. 
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Medische praktijk en astrologie 
Ook andere wetenschappen die wij tegenwoordig als 'occult' aanduiden, namen met 
betrekking tot de geneeskunde een belangrijke plaats in, zoals bijvoorbeeld de astrologie. 
Het is een aspect van deze geneeskunde dat bij de moderne westerse beschouwer soms 
verwarring veroorzaakt. 

Het is daarbij van belang om in het oog te houden dat de relatie tussen wat tegenwoordig 
de alternatieve (of occulte) geneeskunde heet en de wetenschappelijke geneeskunde in die 
(= de middeleeuws Arabische) omgeving anders was dan tegenwoordig bij ons. Wie dat 
niet doet, vervalt gauw in de fout om de 'wetenschappelijkheid' van artsen uit die tijd te 
toetsen aan andere criteria dan de hunne. 

Een arts als de beroemde Razi (ca. 865-925 of 935), auteur van het ook in Europa wijd
verspreide Kitab al-Hawi, 'Liber Continens', verdiepte zich bijvoorbeeld serieus in de 
medisch-magische eigenschappen {khawass, 'virtutes') van allerlei substanties. En daar is 
niets vreemds aan, als we zien hoe een tijdgenoot van hem, de 9e-eeuwse filosoof 'Amiri' 
uitlegt hoe de astrologische omstandigheden die prevaleren op het moment van de vorming 
van een substantie, bepalend zijn voor de bijzondere eigenschappen (ook de magische) van 
zo'n substantie. Dat kan bijvoorbeeld de eigenschap zijn om insecten te verdrijven. 

In de medische wereld werd überhaupt veel belang gehecht aan de invloed van de 
hemellichamen. Zo waren ook astrologie en medische wetenschap nauw met elkaar ver
bonden. Bij verplaatsing van de hemellichamen veranderen immers de karaktereigen
schappen en de constituties van de levende wezens, dat was algemeen bekend.' Artsen 
consulteerden dan ook vaak een 'berekenaar', hasib, een astronoom/astroloog, om erachter 
te komen wat het juiste tijdstip was om een medische behandeling uit te voeren.'" 

Ter illustratie een verslag van de manier waarop dat in de praktijk kon toegaan. De hier 
beschreven situatie kon zich natuurlijk alleen voordoen in kringen waar financiële over
wegingen geen rol speelden, in dit geval Abbasidische hofkringen. Het ietwat uitzonderlijke 
van het verhaal zal mede de oorzaak zijn dat het in een latere bron, namelijk Ibn abi 
Usaybi~a's 'Artsenbiografieën' uit de 13e eeuw, terug te vinden is: 

Umm Jafar, de dochter van Abü 1-Fa41, hield in het paleis van 'Isa ibn 'Ali, waar ze woonde, bijeenkomsten 
waar uitsluitend hussèb (berekenaars) en artsen aan deelnamen. Ze consulteerde nooit een arts voordat 
iedereen van beide beroepsgroepen aanwezig was. Ze moesten dan blijven staan tot zij zelfwas gaan zitten, en 
dat was hetzij bij het raam, op de grote verhoging die lag tegenover het venster en de eerste poort van het 
huis, of bij de kleine deur tegenover de moskee van het huis. De berekenaars en de artsen gingen dan buiten 
zitten vlak bij de plek waar zij zat. Dan consulteerde zij ze over wat ze voelde en dan overlegden de artsen net 
zo lang met elkaar tot zij het eens waren over de kwaal en de therapie, en als er verschil van mening tussen 
hen was, kwamen de berekenaars erbij om te zeggen wie het bij het rechte eind had. Daarna consulteerde zij 
dan de berekenaars over het tijdstip waarop de behandeling moest plaatsvinden. Als ze het daarover eens 
konden worden was het goed, en zoniet dan bemoeiden de artsen zich daar weer mee, en spraken een oordeel 
uit ten gunste van degene wiens redenering het meest overtuigend was." 

8. al-~Amiri: Everett K. Rowson, ed. en vert., A Muslim Philosopher on the Soul and its Fate: al- 'Amiri's Kitab al-
amad 'ala l-abad (New Haven, Connecticut 1988) 126. 

9. Zie bijvoorbeeld Ibn abi Usaybi'a, die hier de arts R4zi citeert: Kitab 'Uyün al-anba fi tabaqat al-atibba. 2 
din. ([Cairo] Koningsberg, Ed. A. Muller 1884) dl. 1,314. 

10. Zie bijvoorbeeld Ibn Ridwan, Medieval Islamic Medicine: Ibn Ridwan's Treatise "On the Prevention of Bodily 
Ills in Egypt. Translated, with an Introduction, by Michael W. Dols; Arabic Text edited by Adil S. Gamal 
(Berkeley etc. 1984) 124, n. 20. 

11. Ibn abi Usaybia (n. 9), dl. 1,130-131. 
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Spanningen rond het artsenberoep 
De weerzin tegen ziekte uit zich vaak in met veel bravoure gedane uitspraken over het niet 
nodig hebben van dokters en over het weinige dat dokters uiteindelijk voor hun patiënten 
kunnen doen. 'Dokters kunnen zichzelf niet eens genezen!' 'Dood gaan we uiteindelijk toch!' 
'Ik eet en drink gewoon wat ik wil, ga niet naar de dokter en vertrouw op God.' Wat dat 
betreft is er weinig verschil tussen de moderne mens en die uit, bijvoorbeeld, het Baghdad 
van de tiende of elfde eeuw, waar de zojuist geciteerde uitspraken vandaan komen. 

Ze zijn te vinden in Ibn Butlan's Artsenbanket, een klein satirisch werkje waar in een 
ingewikkelde literaire vorm (de maqama) allerlei aspecten van het medisch bedrijf op de 
korrel worden genomen - door een arts, overigens, ook al wordt veel van wat hij zegt niet-
medici in de mond gelegd.'̂  Ibn Butlan (f ca. 1066) was een bekende christelijke Arabi
sche arts, wiens invloed zich ook tot middeleeuws Europa uitstrekte: zijn Taqwim as-sihha, 
'Tabellen der gezondheid', circuleerde (vaak fraai geïllustreerd) in het Latijn als Tacuinum 
sanitatis. 

Ibn Butlan geeft nog meer staaltjes van wat hij ziet als domme-mensenpraat, met com
mentaar van artsen: 

'Hoe vaak ben ik niet vanzelf weer gezond geworden zonder dat er een dokter aan te 
pas hoefde te komen!' 

Ja, zegt de arts, maar hij weet niet dat het mèt een dokter heel wat vlugger zou zijn gegaan.'̂  

'Hoe vaak ben ik niet door een dokter behandeld en heb ik dieet moeten houden, ter
wijl ik pas beter werd toen de behandeling stopte!' 

Ja, maar hij beseft niet, zegt de arts, dat genezing en stoppen van de behandehng toevallig 
samenvielen."* 

Of er zijn de mensen die als ze horen dat een bepaald soort voedsel ongezond is zeggen: 
'Ik heb het gewoon gegeten en nooit ergens last van gehad.' 

Natuurlijk, zegt de arts; alleen beseffen ze niet dat de natuur weliswaar haar eigen bescher
mingsmechanismen heeft, maar dat die op een gegeven moment zijn uitgewerkt.'' 

Of: 
'Dokters weten ook niet alles! Laten ze maar eens proberen aan de pols te voelen of een 
vrouw zwanger is of niet!' 

Ja, verzucht de arts, ze verwachten dat de dokter alles kan en weet, in plaats van te beseffen 
dat de geneeskunde 'een kunst van het mogelijke' is.'* 

Ivlakkelijk heeft de arts het niet - de mensen houden meer van dierenartsen dan van artsen. 
De arts deugt eigenlijk nooit: studeert hij hard dan is hij 'knap maar een armoedzaaier'; is 
hij zorgvuldig, dan is hij 'een zeurpiet'.'^ Overigens proberen de mensen heus wel om 
iemand te vinden die iets aan hun kwalen en kwaaltjes kan doen. Maar, en dat was ook de 
artsen uit Ibn Butlan's tijd al een doorn in het oog, ze lopen dan vaak toch eerder naar de 
drogist dan naar de dokter, om van de rest van het onofficiële circuit (zoals de amuletten-
schrijver) maar te zwijgen. 

12. Ibn Butlan. Das Aerztebankett. Aus arabischen Handschriften übersetzt und mit einer Einleitung sowie 
Anmerkungen versehen von Felix Klein-Franke (Stuttgart 1984) 131-132. 

13. Ibid., 132. 
14. Ibid., 133. 
15. Ibid.. 
16. Ibid., 134. 
17. Ibid., 135. 
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Jemenitische kruidenhandelaar; tekst op het bordje: Hier behandelt men volgens de methoden van Ibn Sina 
(Avicenna, 980-1037); foto: dr. L.H.R.M. Buskens (1994) 

We kunnen daarbij overigens aantekenen dat er wat dat betreft sinds Ibn Butlan's tijd ook 
weer niet zoveel veranderd is in de Midden (en verderej-Oosterse wereld: de kruidendokter 
op de markt of in de soekh doet nog steeds goede zaken, en de amulettenschrijver maakt 
op bestelling een papiertje met formules om allerlei ongemak te bestrijden. Wie een rond
je maakt over de Jma' al-Fna, het beroemde plein van Marrakesh, ziet het allemaal in vol 
bedrijf. De foto van een Jemenitische kruidendokter die bij dit artikel is afgedrukt laat 
zien hoe ook tegenwoordig de drogist zich nog graag onder de wetenschappelijke vlag van 
de arts presenteert: de tekst op het bordje luidt; Hier behandelt men volgens de methoden 
van Ibn Sina (Avicenna, 980-1037). 

Hoe de arts behoort te handelen 
In het Arabisch vindt men, net als in de antieke literatuur, theoretische verhandelingen over 
wat het vak van de medicus inhoudt en welke eisen er aan een goede arts gesteld moeten 
worden (de deontologie). Een van de oudste werken op dit gebied is Adab at-tabib, 'Hoe 
de arts behoort te handelen', van Ishaq ibn 'Ah ar-Ruhawi, een (vermoedelijk joodse of 
christelijke) arts uit de negende eeuw over wie verder niet veel bekend is. Dat boek is o.a. 
als bron gebruikt door Ibn abi Ujaybi'a, de hierboven al genoemde i3de-eeuwse bio-
bibliograaf aan wie we zoveel van onze kennis van de middeleeuws Arabische geneeskunde 
te danken hebben.''* Adab at-tabib is in één handschrift in Istanboel bewaard, en in 1967 in 
Engelse vertaling gepubliceerd door Levey, een vertaling overigens waarop nogal wat kritiek 
is gekomen, onder andere van Bürgel.'' Bürgel heeft zelf ook over deze, toen nog niet in 
gedrukte vorm beschikbare, tekst geschreven, waarbij hij veel aandacht heeft geschonken 
aan de vele bekende Griekse thema's die zij bevat.^° De Arabische tekst is in 1992 in Bagh-

18. Zie bijvoorbeeld Ibn abi Usaybi'a (n. 9), dl. 1,165. 
19. Zie voor verwijzingen naar de polemiek: Ullmann (n. 1), Die Medizin im Islam, 223 n. 3. 
20. J. Ch. Bürgel, 'Die Bildung des Arztes'. Eine arabische Schrift zum 'arztlichen Leben' aus dem 9. Jahrhun-

dert', Sudhoffs Archiv $0 (1966) 337-360. 
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dad uitgegeven, en op die tekst zijn de hier gegeven citaten gebaseerd. De corresponderende 
plaats in Levey's vertaling wordt bijgegeven voor lezers die geen Arabisch kennen maar 
toch behoefte hebben aan meer context. 

Het boek draagt, net als de hele Arabische medische literatuur, sterk het stempel van de 
Hippocratisch-Galenische traditie, en als het alleen maar theorie bevatte zou men zich 
terecht kunnen afvragen of de beschreven aanpak wel enige relatie had tot de medische 
werkelijkheid van die dagen. Dat het boek vol zit met bekende topoi uit de antieke medische 
literatuur, is duidelijk. Toch rijst daaruit een beeld van wat deze artsen als ideaal voor ogen 
stond. 

Ook over de gewone medische praktijk van die dagen leert het boek ons echter wel het 
een en ander, want Ruhawi heeft, zoals veel schrijvers dat deden, zijn verhaal verlevendigd 
met beschrijvingen van praktijkgevallen. Of de kern van zulke mededelingen historisch 
betrouwbaar is, is moeilijk na te gaan. Zulke verhalen dragen vaak een stereotiep karakter. 
De belangrijkste informatie die zo'n verhaal verschaft, ligt wellicht in de details die en pas
sant worden meegedeeld. Ruhawi's verhalen liggen vaak in dezelfde lijn als die van Ibn 
Butlan, zonder het satirische kantje natuurlijk. 

Aan de hand van de in 1992 verschenen editie laat ik hier een kort overzicht volgen van de 
inhoud van Adab at-tabib.^^ Ruhawi begint met een inleidend hoofdstuk waarin de medi
sche basiskennis, geheel volgens de Griekse traditie, kort wordt samengevat: de hersenen 
en hun functie; welke lucht goed is in het algemeen en voor de hersenen in het bijzonder; 
beweging en rust; het nut van uroscopie om te bepalen op welke tijden men hchaams-
beweging moet nemen; de verschillende zintuigen en wat hun functioneren bevordert; wat 
men moet eten en drinken; over braken en klisteren; slapen en waken; psychische gebeur
tenissen en hun uitwerking op het lichaam; de effecten van geografische locatie, klimaat, 
en beroep; gewoonten; de verschillende lichamelijke vermogens en hun functie; uiterlijke 
kenmerken en constitutie van het lichaam; specifieke aard van het lichaam; de inwendige 
organen: hart, lever, maag, ingewanden, longen en borst. 

In de daarop volgende hoofdstukken gaat hij in op een aantal ideële en praktische 
aspecten van het artsenberoep. Soms overlappen de hoofdstukken elkaar gedeeltelijk qua 
inhoud, wat misschien te wijten is aan de tekstoverlevering. Omdat er maar één hand
schrift bewaard is, is dat moeilijk na te gaan. 

De onderwerpen die successievelijk ter sprake komen zijn: 1. de morele opvattingen van 
de arts; 2. de zorg die de arts aan zijn eigen lichaam moet besteden; 3. zaken waarvoor de 
arts op zijn hoede moet zijn; 4. de wijze waarop de arts de patiënt en zijn verzorger(s) 
moet instrueren; 5. hoe bezoekers zich dienen te gedragen; 6. de juiste wijze waarop met 
medicijnen moet worden omgesprongen; 7. welke informatie de arts van de patiënt en zijn 
verpleger nodig heeft; 8. wat zowel gezonden als zieken soms voor hun arts proberen te 
verbergen (namelijk omdat zij hem zien als iemand die hen hun genoegens probeert af te 
nemen); 9. hoe zieken en gezonden de aanwijzingen van hun arts moeten opvolgen; 10. de 
manier waarop men zijn bedienden voor de ziekenverzorging moet trainen al vóór men 
ziek wordt; 11. patiënten en bezoekers; 12. de waardigheid van het medische beroep; 13. het 
aan de arts te betonen respect; 14. merkwaardige dingen die artsen kunnen meemaken; 15. 
dat geneeskunde een beroep is voor hoogstaande mensen; 16. het examineren van artsen; 

21. Ruhawi (n. 2), Adab at-Tabib. Het eerste nummer van de paginaverwijzing verwijst naar Levey's vertaling, 
het tweede naar de Arabische editie. 
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17. de eliminatie van misstanden in de artsenwereld; 18. waarschuwing tegen medische 
charlatans; 19. verderfelijke gewoonten die mensen er tot schade van arts en patiënt op na 
kunnen houden; 20. waar de arts met betrekking tot zichzelf acht op moet slaan in ziekte 
en gezondheid, jeugd en ouderdom. 

De reeks onderwerpen laat duidelijk zien wat Ruhawi belangrijk vond. Net als bijvoor
beeld zijn wat later levende vakbroeders Ibn Butlan en Ibn Ridwan legt hij veel nadruk op 
het feit dat de arts een moreel hoogstaand iemand moet zijn, en van onberispelijk gedrag. 
Hij moet daar ook aan werken door de juiste boeken te lezen: het 'boek van zijn gods
dienst', dus Koran, Bijbel of Thora, en daarnaast de antieke medische literatuur. Zijn 
lichaam dient hij adequaat te verzorgen. Hij moet weinig slapen, en zijn zintuigen alleen 
voor positieve doeleinden gebruiken: hoogstaande conversatie, mooie dingen zien en 
horen, stank vermijden. Hij moet bij voorkeur met beschaafde en geletterde mensen 
omgaan. Hij hoort geen handel te drijven, want dat houdt hem af van de wetenschap. Spel 
is uit den boze. Als hij een glas wijn wil drinken kan hij dat het beste doen wanneer hij 
alleen is, en bij voorkeur 's avonds wanneer zijn voedsel is verteerd." 

Waardig gedrag is belangrijk,̂ ^ g\ was het alleen maar omdat allerlei hooggeplaatsten 
hun arts geheimen toevertrouwen die ze aan niemand anders zouden vertellen. Dat de arts 
altijd waardig dient op te treden wordt overigens in allerlei bronnen benadrukt. Het past 
dan ook geheel in de lijn van de redenering dat de arts vertrouwen dient in te boezemen: 
door optreden, voorkomen, en het uitstralen van optimisme. Wat de 'waardigheid' 
betreft: zo laat bijvoorbeeld ook een van de protagonisten in Ibn Butlan's Artsenbanket 
zich kritisch uit over artsen die al te gemeenzaam worden met patiënten. Dat een arts zijn 
patiënt een komisch versje toestuurt over het feit dat hij als gevolg van de voorgeschreven 
therapie de hele nacht naar de WC heeft kunnen rennen, kan wat hem betreft absoluut 
niet door de beugel.̂ * Daar kwam nog bij dat zulk joviaal optreden vaak het middel was 
waarmee de dokter zijn onkunde probeerde te maskeren. Ibn Butlan's tijdgenoot en rivaal 
Ibn Ridwan geeft daar diverse voorbeelden van,-' zoals de arts die amper kan lezen en 
schrijven, maar zich onder andere populair weet te maken door met vrouwen allerlei 
détails van het sexuele leven te bespreken. 

Men krijgt overigens de indruk dat in de ogen van de artsen waardigheid en hoogstaan
de levenswandel het vanzelfsprekend resultaat waren van studie van de antieke medische 
en filosofische geschriften, en dat waardig optreden daarmee impliciet een teken was van 
goede medische onderlegdheid. Het lekenpubliek zag dat blijkbaar ook zo, en charlatans 
maakten daar graag gebruik van door zich wel het eerbiedwaardig uiterlijk en optreden, 
maar niet de kennis van de arts aan te meten. 

Aanbevelingen voor het medisch handelen 
Ruhawi gaat uitgebreid in op de wijze waarop de arts met zijn patiënt moet omspringen 
en de dingen waarvoor hij op zijn hoede moet zijn. De arts moet veel aandacht voor zijn 
patiënt hebben en iedere klacht geduldig aanhoren; ieder symptoom kan immers van 
belang zijn voor de diagnose.^* Daaraan wijdt hij overigens nog een apart hoofdstuk 
(hoofdstuk VII) waarin hij zijn betoog soms met een voorbeeld illustreert: 

22. Ibid., 53-55/102-106. 
23. Ibid., 70-71/141-144. 
24. Ibn Butlan 1984:108. 
25. Ibn Ridwan (n. 10), 124-125. 
26. Ruhawi (n. 2), Adab at-Tabib, 55/107. 
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Neem bijvoorbeeld de arts die bij een patiënt met diarree geroepen wordt. Die kijkt allereerst hoe de zieke 

eruit ziet. Uit de kleur van de ontlasting maakt hij op dat de diarree het gevolg is van overmatige productie 

van gele gal. Aan de hand van leeftijd, tijdstip, temperatuur en beroep van de patiënt kan hij dan stuk voor stuk 

de factoren nagaan die excessieve hoeveelheden gal veroorzaken. Omdat de patiënt bijvoorbeeld jong is, en het 

op het heetst van de zomer is, zijn uiterlijk erop wijst dat zijn constitutie heet en droog is, en hij bovendien 

een beroep heeft dat hem met vuur in aanraking brengt, kan de arts door waarneming enkele oorzaken van 

de ziekte met zekerheid vaststellen. Omdat hij het optreden van de ziekte niet eerder heeft geconstateerd, 

moet hij door vragen aan patiënt en verpleger achter allerlei niet direct waarneembare zaken zien te komen, 

zoals bijvoorbeeld wanneer de ziekte begonnen is, zodat hij weet hoeveel tijd er verstreken is sinds het begon; 

hoeveel de patiënt aan kracht heeft verloren en hoeveel hij nog over heeft; hoeveel en hoe vaak hij ontlasting 

heeft, of de hoeveelheid 's nachts en overdag verschilt; of de patiënt enig geneesmiddel heeft gedronken of 

behandeling gehad. Op die manier komt de arts uiteindelijk tot zijn diagnose.^' 

Een grote mate van diagnostische precisie is, kortom, vereist; we vinden dezelfde punten 
bij andere artsen, bijvoorbeeld in de vijfentwintig punten die Ibn Ridwan opsomt als rele
vant voor diagnose en behandeling.^* De geestestoestand van de patiënt is er één van, en 
verschillende van de door Ruhawi - in navolging van de antieken - benadrukte regels heb
ben dan ook tot doel om het moreel van de patiënt hoog te houden of te versterken. Als de 
prognose slecht is, kan de arts dat beter voor zich houden (zie in dit verband ook Razi's 
uitspraak dat de arts zijn patiënt ten allen tijde optimistisch moet toespreken ook al is hij 
eigenlijk somber gestemd.^* Bezoekers moeten met gezellige conversatie komen, beslist 
niet met verhalen over ziekte en dood, en de patiënt moet dingen om zich heen hebben 
waar hij met plezier naar kijkt: bloemen, planten, kunst, schilderijen.^" 

Er zijn allerlei dingen waar de arts voor op moet passen. Soms gaat het om eenvoudige 
praktische punten: hij moet er bijvoorbeeld op letten dat de medicijnen goed blijven. Ze 
mogen niet te lang bewaard worden, niet samen met andere in één pot worden gedaan, en 
er moet voor gezorgd worden dat ze niet door contact met andere stoffen verontreinigd 
kunnen raken. Vocht kan ook gemakkelijk problemen veroorzaken.^' Verder waarschuwt 
Ruhawi de arts tegen het behandelen op basis van een diagnose die door een ander is 
gesteld: er is dan grote kans dat hij een verkeerde therapie toepast. Ook zijn er principes 
waar de arts niet van hoort af te wijken, ook niet onder druk: hij moet bijvoorbeeld niet 
ingaan op verzoeken van vrouwen die van hun zwangerschap af willen en hem om een 
vruchtafdrijvend middel komen vragen.̂ ^ Geheel in de lijn van Hippocrates spreekt 
Ruhawi zich uit tegen abortus, tenzij het leven van de moeder gevaar loopt. 

Maar het ergste wat een arts kan overkomen is dat zowel de patiënt als zijn verzorger wei
nig opvoeding hebben genoten. De dokter moet zich er dus eerst van vergewissen dat de 
patiënt en/of zijn bediende begrijpen waar het om gaat (Ruhawi verwijst daarbij expliciet 
naar Hippocrates {Praecepta II). Een voorbeeld: artsen die urine onderzoeken die hen 
gebracht wordt door bedienden die de taal niet spreken, en die er dan helemaal niet op 
letten of de bediende hun diagnose en voorschriften wel begrijpt. Dikwijls komt dat 
omdat het weinig scrupuleuze artsen betreft, die zich eenvoudigweg geen tijd gunnen om 
aan zoiets extra aandacht te besteden: tijdverlies is geldverlies! En die houding doet zich 
ook gelden bij andere aspecten van hun beroepsuitoefening: Ruhawi laat zich laatdunkend 

27. Ibid., 63/124-125. 
28. Ibn Ridwan (n. 10), 120-121. 
29. Ibn abi Usaybi'a (n. 9), dl. 1,314. 
30. Ruhavri (n. 2), Adab at-Tabib, 58-9/113-115. 
31. Ibid., 59-60/115-122. 
32. Ibid., 55-57/108-109. 

101 



Remke Kruk 

uit over de zorg en kennis die ten grondslag ligt aan hun diagnose op basis van urosco-
pie.̂ 3 'Ze malen niet om de wetenschap en slaan er geen boek op na.' Waarom zouden ze, 
bij een onontwikkelde patiënt? Een veel te mooie kans om snel geld te verdienen!^'' Maar 
de scrupuleuze arts houdt zich verre van zulke dingen, ook al drijven de mensen hem af 
en toe tot wanhoop. Voorbeelden genoeg in Ruhawi's eigen omgeving. 

Zoals de oude man die hem vroeg of hij een zieke gehakt van een oud schaap mocht 
geven: hoe kan iemand zoiets vragen? Zieken geeft men bij voorkeur geen vlees, laat staan 
zoiets. Uit vrees over wat hij nog meer voor doms te horen zal krijgen, durft de arts bij 
zo'n patiënt niet eens een visite te maken. Of, een verhaal van horen zeggen: de man die 
zijn urine moest 'bewaren', en dat geïnterpreteerd had als 'ophouden', zodat de dokter hem 
krimpend van de buikpijn aantrof." 

Of, van dezelfde zegsman^ ,̂ het verhaal over de vrouw die naar de dokter ging en die 
van al haar buurvrouwen flesjes urine had meegekregen om die te laten onderzoeken. 
Omdat ze dat allemaal niet kon dragen had ze alles voor 't gemak in één pot gegooid en 
daaruit vulde ze bij de dokter telkens weer een flesje om het te laten onderzoeken. 

Dezelfde arts testte als volgt het begripsvermogen van een patiënt: hij schreef hem een pil 
voor waarvan hij de ene helft vandaag, de tweede morgen en de derde overmorgen moest 
innemen. De man hoorde dat eerbiedig aan en vertrok, de arts in wanhoop achterlatend. 

Of, een ander verhaal: de dokter in Baghdad die een man bij zich kreeg met een klacht 
over duizeligheid:^^ hij had, zei hij, verbrand brood gegeten. De dokter bereidde een oog
middel voor hem. Waarom, vroeg de patiënt, is coUyrium dan goed tegen duizeligheid? 
Nee, zei de dokter, maar er moet kennelijk iets aan je ogen gebeuren, want anders had je 
toch geen verbrand brood gegeten? 

En, uit Mosoel: de man die kwam klagen dat het drankje niet hielp, maar die totaal ver
geten bleek te zijn om het in te nemen. 

Veel van deze verhalen zijn natuurlijk bekende klassiekers uit de medische anekdotiek. 
Ook zulke stereotiepen zijn echter belangrijk voor de beeldvorming, en als zodanig laten ze 
ons iets zien van de manier waarop een arts geacht werd tegen zijn patiënten aan te kijken. 

Zoals al eerder ter sprake kwam, hing het succes van de door de arts voorgeschreven the
rapie voor een belangrijk deel af van de bekwaamheid van het 'paramedisch team': de 
apotheker, de bedienden van de patiënt, en zijn verdere huisgenoten en familie. 

Een betrouwbare apotheker om de voorgeschreven medicijnen te bereiden was, en is, 
natuurlijk essentieel. Dat de apotheker de arts ook gemakkelijk concurrentie kon aan
doen, wordt door Ruhawi niet expliciet gezegd, maar het komt soms wel naar voren in de 
gevallen die hij aanhaalt. 

Dan de verzorging van de patiënt. Ruhawi legt uit aan welke eisen de verplegers -
bedienden en familie - moeten voldoen.^* Ook hier moet worden opgepast voor taalpro
blemen: vaak heeft iemands bediende immers niet het Arabisch als moedertaal. Ook 
vergissingen (bijvoorbeeld door verkeerd verstaan) kunnen optreden; Ruhawi maakte zelf 
mee dat een patiënt van een collega stierf doordat de bediende in plaats van rawand 

33. Ibid., 76/156 e.v. 
34. Ibid., 77/157. 
35. Ibid., 77/159. 
36. Ibid. 
37. Ibid., 78/161. 
38. Ibid., 57-58/111-113. 
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(rabarber) zardwand had verstaan'' (de naam voor planten van de familie der Aristolo-
chiaceae; waarschijnlijk Asarum europaeum, mansoor, dat ook bij ons vroeger voor medische 
doeleinden werd gebruikt). 

In elk geval moeten de verzorgers goed door de arts geïnstrueerd worden. Hij moet ze 
uitleggen op welke symptomen ze moeten letten, hoe ze de medicijnen en het voedsel 
moeten bereiden, en wat ze wel en niet tegen de patiënt moeten zeggen. Hij memoreert 
het geval van de bediende die bij het bereiden van gerstewater de verhoudingen niet goed 
had genomen en zo een soort stijfselpap had gekookt;*'" de dokter moest de ongelukkige 
patiënt haastig een braakmiddel geven om het kwaad weer ongedaan te maken. 

Helaas, maar daar kan de arts weinig aan doen, komt het ook voor dat de familie en de 
bedienden van de patiënt helemaal niet rouwig zijn om diens ziekte en mogelijk overlijden, 
en dan is van hen weinig hulp voor het genezingsproces te verwachten.'" 

Bezoekers - ze kwamen hierboven al even ter sprake - zijn vaak een delicaat element in 
het ziekteproces, en bezoek dient dan ook aan strenge regels te worden gebonden.''^ Soms 
kan de arts het beter verbieden, zoals in geval van melancholie of van ziekten waarbij de 
patiënt er akelig uitziet of stinkt. Als bezoek wel is toegestaan, moet men oppassen dat het 
bezoek de therapie niet in de weg zit. Bezoekers moeten schone kleren aanhebben, lekker 
ruiken en niet te lang blijven. Ook moeten ze - zie boven - alleen over prettige dingen 
praten. Ze moeten zeker niet met de patiënt over ziektebeeld en behandeling praten, en al 
helemaal de dokter niet tegenspreken. Ruhawi zelf had een onaangename ervaring met een 
oudere bezoeker die het hoogste woord voerde over wat de beste behandeling was en die niet 
de goede smaak had om weg te gaan toen de dokter met het urinaal binnenkwam.**' Pas 
toen de patiënt vroeg waarom er vandaag niet behandeld werd en Ruhawi antwoordde dat 
'deze heer' vandaag de honneurs voor hem waarnam, besefte de bezoeker zijn/aux pas. 

Rivaliteit tussen artsen 
Ibn Butlan wijdt in zijn Artsenbanket een flink aantal pagina's aan negatieve commentaren 
van artsen op elkaaf,'*'* en raakt daarmee aan een gevoelig probleem dat ook in Ruhawi's 
Adab at-tabib aandacht krijgt, namelijk het feit dat artsen elkaar dikwijls met argwaan 
bezagen. Ze waren immers eikaars concurrenten. Het is dan ook een punt van discussie 
voor Ruhawi of het acceptabel is om de mening van een arts in twijfel te trekken en een 
ander te consulteren."*' Ook is het de vraag of artsen eikaars mening tegenover de patiënt 
in twijfel mogen trekken. 

Ruhawi's standpunt is dat iemand die zijn arts vertrouwt, niet ook nog eens de mening 
van een andere, en misschien slechtere, arts moet gaan vragen. Twee of drie artsen mag 
wel, maar dan moet men ze samen het geval laten bespreken. In dit verband is ook Razi's 
uitspraak te citeren: 'wie bij veel artsen genezing zoekt, loopt het risico met de fouten van 
allemaal te maken te krijgen'.**̂  

39. Ibid., 66/132. 
40. Ibid., 57/112. 
41. Ibid., 68/137. 
42. Ibid., 58-59/113-114 en 69-70/138-139. 
43. Ibid., 59/114. 
44. Ibn Butlan (n. 12), 105-115. 
45. Ruhawi (n. 2), Adab at-Tabib, 67/132-133. 
46. Ibn abi Usaybi'a (n. 9), dl. I, 421. 
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Verderop in zijn boek zet Ruhawi nog eens extra uiteen wat voor ongelukkige situatie er 
kan ontstaan bij raadpleging van een tweede arts.'*'' Als de patiënt zelf een laakbare levens
wandel heeft - hij zou bijvoorbeeld een speler kunnen zijn - en daardoor geen moreel 
hoogstaande (= bekwame) artsen kent, zal hij een slechte arts kiezen, zodat er veel moeite en 
geld aan de behandeling besteed wordt zonder dat het iets baat. Komt er dan uiteindelijk een 
tweede - goede - arts, dan kost het veel moeite om de mensen te motiveren diens therapie 
ook te laten uitvoeren. De tweede arts wordt door de omgeving vaak wantrouwend en 
onaangenaam bejegend:*** als het uiteindelijk beter gaat met de patiënt zal het, zegt men, 
wel door de eerste arts gekomen zijn, de vast heel bekwame arts die de zieke door stoken 
van zijn omgeving heeft weggestuurd; en als het steeds slechter gaat wordt dat aan de 
nieuwe arts geweten, die immers de therapie heeft veranderd. 

Een bijzonder geval: de vorstelijke lijfarts 
Het bovenstaande laat een gfimpje zien van de concurrentiestrijd die er tussen artsen 
bestond, concurrentie die natuurlijk vaak uitzonderlijk verbeten was als er geld, bijvoor
beeld in de vorm van een lucratieve positie aan het hof, mee gemoeid was. Dat brengt ons in 
de sfeer van medische praktijkuitoefening waar veel van Ruhawi's opmerkingen impliciet 
betrekking op hebben, namelijk die van lijfarts van een vooraanstaand en machtig per
soon. Hoe centraal die situatie staat in zijn beschouwing blijkt wel uit een van zijn hoofd
stuktitels: 'Over het feit dat alle mensen de arts moeten waarderen naar zijn kundigheid, 
en dat koningen en nobele lieden hem het allermeest moeten eren'. 

Wat ook de theorieën van de artsen daarover mogen zijn: bij vorsten of ander vooraan
staande personen die er lijfartsen op nahielden was in elk geval het 'artsenteam' een heel 
gewoon verschijnsel, en rivaliteit tussen de artsen deed zich daarbij natuurlijk ruim
schoots voor. Kritiek op de collega's was immers de manier om zelf hogerop te komen, 
tenminste als de eigen therapie daarna succes had. Ibn abi Usaybi'a's artsenbiografieën 
laten er vele voorbeelden van zien. Zie bijvoorbeeld de biografie van een loe-eeuwse arts, 
Ibn abi 1-Ash'ath, die uit zijn geboortestad moest vluchten en elders een nieuw bestaan 
probeerde op te bouwen: 

Het lukte hem om toegang te krijgen tot de zieke zoon van Nas ir ad-Dawla, de Hamdanidische sultan. De 

jongen had last van bloederige ontlasting en zweren, en na ieder medische behandeling ging het slechter met 

hem. Ibn abi 1-Ash'ath vertelde aan de moeder van de jongen wat er fout was met de behandeling, en het 

lukte hem de jongen te genezen. Daarmee verzekerde hij zich van een goede positie in Mosul, die hij zijn hele 

leven zou behouden.'''' 

Soms ging de positie van lijfarts generaties lang over van vader op zoon, zoals in het geval 
van de christelijke Bukhtishü'-familie, die een lange reeks van lijfartsen leverde voor de 
Abbasidische khaliefen. Uit Ibn abi Usaybi'a's beschrijving van de lotgevallen van de familie, 
waaruit hieronder het een en ander volgt, blijkt maar al te duidelijk hoe riskant het 
bestaan was van deze artsen, die patiënten moesten behandelen van wier grillen ze volstrekt 
afhankelijk waren en die zich vaak maar al te gemakkelijk door rivaliserende artsen lieten 
beïnvloeden.'" 

47. Ruhawi (n. 2), Adab at-Tabib, 91-92/193-196. 
48. Ibn Butlan (n. 12), 116-117. 
49. Ibn abi Usaybi'a (n. 9), dl. I, 246. 
50. Ibid., dl. 1,123-146. 

104 



Het artsenberoep 

De belangrijke rol van de familie Bukhtishü' begon toen de arts Jürjis ibn Jibril uit Jundi-
shapür werd gehaald om lijfarts van de tweede Abbasidenkhalief, Mansür (regeerde 754-751), 
te worden. Hij liet zijn zoon achter in Jundishapür om voor het ziekenhuis te zorgen. Jürjis, 
zo horen wij, vertaalde veel Griekse boeken voor Mansür in het Arabisch. De khalief was erg 
tevreden over hem, omdat hij hem een mild dieet voorschreef Er waren wel wat aanpas
singsproblemen: de khalief moest persoonlijk ingrijpen om te zorgen dat het door de mos
limse hofdignitarissen aan Jürjis - een christen - opgelegde drankverbod ongedaan werd 
gemaakt. Een andere pijnlijke kwestie deed zich voor toen de khalief, die gehoord had dat 
Jürjis zijn bejaarde echtgenote in Jundishapür had achtergelaten, hem twee mooie slavinnen 
zond. Jürjis was buitengewoon verontwaardigd: voor een christen waren monogamie en 
onschendbaarheid van de huwelijksband immers een heilige zaak! Hij bracht de meisjes 
terstond aan de khalief terug, zonder schadelijke gevolgen voor zijn positie overigens. 

Op het einde van zijn leven kreeg Jürjis van de khalief toestemming om thuis in 
Jundishapür te gaan sterven. Later haalde de khalief al-Hèdi, op advies van artsen uit zijn 
omgeving (onder andere zijn lijfarts Abü Quraysh, een man met een omstreden reputa
tie), Jürjis' zoon Bukhtishü' naar Baghdad. De aanleiding was dat al-Hadi's zoon Harün 
(de latere khalief Harün al-Rashid) aan hoofdpijn leed en tegen de vizier Yahya b. Khalid 
klaagde dat de artsen er niets aan konden doen. Yahya antwoordde dat Abü Quraysh toch 
de arts van Harün's vader en moeder was; was er iets op hem tegen? Harün zei dat hij geen 
hoge dunk had van diens medisch inzicht, maar hem aan had gehouden uit respect voor 
zijn staat van dienst. Nu zou hij echter wel eens een goede arts willen hebben. Yahya herin
nerde zich daarop dat toen Harün's broer Müsa eens ziek was er een arts uit Jundishapür 
was gehaald, genaamd Bukhtishü'. Waarom die dan weer verdwenen was, vroeg Harün? 
Wel, omdat hij zag dat Abü Quraysh en Harün's moeder niets van hem moesten hebben; 
daarom was hij weer vertrokken. 

Bukhtishü" werd gehaald, en om hem te testen werd hem koeienpies ter analyse gegeven. 
Aan de kleur en de geur zag hij direct wat hij voor zich had, en toen hem gevraagd werd wat 
de patiënt, van wie de urine afkomstig is, had gegeten, was zijn antwoord: 'Prima gerst!' 
Harün was zeer geamuseerd en benoemde Bukhtishü' terstond tot ra'ts al-atibbd', opperarts. 

Het beroemdste lid van de familie is misschien wel Bukhtishü"s zoon Jibril, die drieën
twintig jaar lang de lijfarts van Harün was. Ook Ruhawi vermeldt in zijn Adab at-tabib 
verschillende anekdotes die illustreren hoe hoog Jibril in aanzien stond. Zo vertelt hij hoe 
Jibril eens tegen Harün's zoon zei:'' 'Heerser der Gelovigen, ik heb al vijftig jaar de hersenen 
van koningen en rechters verbeterd, dus hoe zou ik met iemand anders te vergelijken zijn? 
En hoe zou iemand met mij op één lijn kunnen worden gesteld?' 

En in een ander verhaal (ook in andere bronnen te vinden) zegt de khalief Harün, op 
bedevaart in Mekka, tegen Jibril:'̂  'Jibril, je weet hoezeer ik je hoogacht'. 'Heer, hoe zou mij 
dat kunnen ontgaan?' Waarop de khalief zich tot de Banu Hashim, de afstammelingen van 
de Profeet, wendt en zegt dat zij toch zeker zullen bevestigen dat de khalief zelfs in de moskee 
(NB. de moskee van Mekka, de heiligste plek van de Islam) voor Jibril heeft gebeden? 'Heer, 
gebeden voor een niet-mosUm!', is de geschokte reactie. 'Ja', zei hij, 'maar mijn lichamelijk 
welzijn hangt van hem af, en van mij het welzijn van de moslims, en hun welzijn is dus 
afhankelijk van zijn welzijn en van zijn leven'. 'U hebt gelijk, heerser der gelovigen', moesten 
ze toegeven. 

51. Ruhawi (n. 2), Adab at-Tabib, 71/144. 
52. Ibid., 73/149. 
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Het hoogstandje van medisch inzicht waarmee Jibril, volgens Ibn abi Usaybi'a, zijn entree 
aan het hof maakte was dat hij erin slaagde een meisje te genezen dat haar arm, die recht 
omhoog stak, niet meer naar beneden kon krijgen. Jibril, toen nog een pas beginnende 
arts, werd erbij gehaald nadat andere artsen vergeefs geprobeerd hadden er iets aan te 
doen. Hij deed of hij en plein public haar rok wilde optillen, en met een ruk schoot haar 
arm naar beneden. Dat was het begin van zijn lange carrière als lijfarts van Harün. 

Zo'n bestaan als lijfarts was lucratief (Ibn abi Usaybi'a noemt astronomische bedragen 
als inkomen van deze artsen, maar daar is ongetwijfeld literaire overdrijving bij), maar 
ook erg onzeker. De arts die de ene keer na een succesvolle behandeling werd overladen 
met geld, erekleden en rijdieren, kon de volgende keer in het gevang raken en zijn bezit 
verbeurd verklaard zien, omdat zijn optreden de vorst had geërgerd. Het overkwam Jibril 
bijvoorbeeld tijdens Harün ar-Rashid's laatste ziekte: als Harün vraagt waarom het Jibril 
niet lukt hem te genezen, antwoordt deze dat Harün toch niet naar hem luistert. Zijn hele 
leven heeft hij hem gezegd dat hij niet alles door elkaar moest eten en niet zo onmatig veel 
aan sex moest doen, zonder dat zijn woorden ooit enig effect hadden, en nu heeft hij hem 
gezegd terug te gaan naar zijn land omdat dat beter is voor zijn constitutie {mizdj, krasis) 
en daar luistert hij ook niet naar, hoewel hij ernstig ziek is; op die manier kan men alleen 
maar hopen dat God hem genezing zal schenken. Een antwoord dat voor de khalief aan
leiding is om zijn arts gevangen te laten zetten. 

Aan Harün's zoon Amin, die hem samen met de andere zoon, Ma'mün, opvolgt, heeft 
Jibril een heel wat gezeglijker patiënt, want Amin houdt zich wat eten en drinken betreft 
nauwkeurig aan de voorschriften die Jibril hem geeft. Maar in de strijd om de macht die 
tussen de broers uitbreekt, moet Amin het al spoedig afleggen tegen Ma'mün, en dan 
breekt de goede relatie met Amin Jibril op: Ma'mün zet hem gevangen, gevangenschap die 
later in huisarrest wordt omgezet. In die tijd ziet Jibril's zwager Mïkha'11 zijn kans schoon 
en dringt hem als hofarts opzij. Tot Ma'mün ernstig ziek wordt: 'De meest vooraanstaande 
artsen behandelden hem, maar hij werd niet beter'. Hij zei tegen Mikha'il: 'De medicijnen 
die je me geeft, maken het alleen maar erger. Roep de dokters bij elkaar en overleg met 
hen over het geval'. Zijn broer Abü 'Isa zei tegen hem: 'Vorst der Gelovigen, laten we Jibril 
halen, want hij kent onze constitutie al vanaf dat we klein waren'. Maar hij negeerde dat 
advies. Een andere broer, Abü Ishaq, liet daarop Yühanna ibn Masawayh komen, tot grote 
woede van Mikha'il, die geen goed woord voor deze arts over had en zelfs tot lichamelijk 
geweld tegen hem overging. Ook Masawayh's behandeling had echter geen succes. Toen 
Ma'mün's krachten tenslotte zo afnamen dat hij geen medicijnen meer kon innemen, 
noemden ze nog eens de naam van Jibril, en toen gaf Ma'mün eindelijk opdracht hem te 
halen. Jibril kwam en veranderde het hele behandelingspatroon. Na een dag knapte 
Ma'mün op, en enkele dagen later was hij zover hersteld dat hij weer gewoon mocht eten 
en drinken. Wat Abü 'Isa, die zijn broer gezelschap hield, deed opmerken: 'Iemand zoals 
hij is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer zijn. Zo iemand hoort in ere gehouden 
te worden'. Ma'mün begreep de hint, en gaf Jibril een genereuze beloning. 

Jibril werd opgevolgd door zijn zoon Bukhtishü' (aangeduid als een nobele Christen, 
Surydni). Voor deze Bukhtishü' vertaalde Hunayn ibn Ishaq, de beroemde vertaler, een 
groot aantal geschriften van Galenus in het Arabisch. Bukhtishü' was lijfarts van de khalief 
Mutawakkil, bij wie hij zeer in de gunst stond. Maar ook hier maakte dat zijn positie niet 
minder précair: Mutawakkil's sympathie had onder andere te maken met het feit dat 
Bukhtishü' hem amuseerde, maar die geamuseerdheid kon ook weer even snel omslaan in 
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irritatie vanwege te grote vrijpostigheid. En dan zag de arts voor hij het wist zijn bezit 
weer verbeurd verklaard, tot het moment kwam dat de khalief ernstig ziek werd en de vak
bekwaamheid van zijn arts niet kon missen. Ook in het geval van Bukhtishü' maakt de 
dood van de vorst de positie van de lijfarts onzeker: als de khalief Wathiq aan de macht 
komt, proberen jaloerse rivalen Bukhtishü' opzij te schuiven. 

Na Bukhtishü' horen we van Ibn abi Usaybi'a niets meer over relaties tussen de artsen 
uit de familie en het Abbasidenhof De laatste van de familie die wordt besproken, is de 
bekende arts Abü Sa'id 'Ubaydallah ibn Jibril, die bevriend was met de hier al vaak geci
teerde Ibn Butlan. Abü Sa'ld had, net als Ibn Butlan, een uitgesproken standpunt over 
allerlei medische kwesties, en heeft zo ongetwijfeld impliciet zijn bijdrage geleverd aan het 
door zijn vriend geschreven Artsenbanket. 

Ibn abi Usaybi'a's biografieën hebben, zoals deze voorbeelden laten zien, een hoog anek
dotisch gehalte. De historische betrouwbaarheid van de anekdotes is, in tegenstelling tot 
de bio-bibliografische gegevens die de harde kern van de levensbeschrijvingen vormen, op 
zijn minst twijfelachtig; daarvoor zijn ze vaak te stereotiep. Van belang is het anekdotische 
materiaal natuurlijk wel: het laat, net als veel van wat hierboven besproken werd, ons het 
een en ander zien van de beeldvorming over het artsenberoep in de Arabische cultuur. 

Slotopmerking 
In het bovenstaande is een aantal van de manieren besproken waarop in de middeleeuws 
Arabische cultuur over het artsenberoep werd geschreven. Een aantal hoofdthema's van de 
discussie komt daarbij duidelijk naar voren: het ideaalbeeld van de arts, sterk wortelend in 
de Griekse medische ethiek; de rivaliteit tussen artsen, die zich soms uit in - al dan niet 
terechte - beschuldigingen van charlatanerie; de concurrentie van paramedische beroeps
groepen; de domheid of tegendraadsheid van patiënten; het medische succesverhaal, 
waarin de arts over een haast bovennatuurlijk inzicht beschikt. Veel van deze elementen 
komen naar voren in de bij wijze van voorbeeld aangehaalde geschiedenis van de succes
volle artsenfamilie Bukhtishü', die vele Abbasidische khaliefen van lijfartsen voorzag. 

Veel vaste topoi dus in deze literatuur, maar dat maakt haar niet minder instructief als 
bron van inzicht in de intellectuele mentaliteit van die dagen. En als bonus zijn er de vaak 
terloops vermelde détails over de alledaagse praktijk, die ons in contact brengen met de 
levende middeleeuwse werkelijkheid van de Arabische wereld. 

SUMMARY 

The medical profession in the medieval Arabic conversation 
In the medieval Arabic culture the medical profession was discussed in several ways. 
Major themes were: the image of the physician, with strong roots in the Greek medical 
ethics; the rivalry between physicians often showing itself in the accusation of quackery; 
the competition with paramedics; the stupidity or unwillingness of patients; the medical 
success story in vs'hich the physician has almost super natural powers. Most of these elements 
are discussed along with the history of a famous family of physicians, the Bukhtishü', who 
served as court-physicians to many of the Abbasidic caliphs. 
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