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Hart en Bloedvaten in Platoons Timaios
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Als dichter en wijsgeer die hij is, heeft de verrukkelijke Platoon
zich niet vee! aan de geneeskunde gelegen gelaten. De artsen zelf
aanzag hij voor een noodzakelijk kwaad, juist zoals de rechters : zij
waren niets meer dan handwerkers, die een ambacht ten gerieve van
het volk uitoefenden ; in zijn Republiek gaan zij door als het prototype van de demiourgoi d. i. ambachtslieden. In medische aangelegenheden heeft de filo zoof zich niet verdiept. De studie van de levoensverrichtingen beroerde zijn gemoed niet. Het wordt allemaal van
op een veilige afstand benaderd , bekeken van uit een sublieme hoogte
of afgewimpeld zonder vee! belangstelling en sy mpatie.
In de Teaitetos laat hij Sookrates terloops over de kunst van de
vroedvrouwen spreken, zo maar, om de knepen van de dialektische
verloskunde of maieutiek toe te lichten, d . i. de kuns t om door vragen
de tegenstander te verplichten de gedachten die hij in zich draagt vrij
te geven.
Ook in de Timaios waar Platoon, in het raam van a! het geschapene
de natuurhistorie van de mens behandelt, wordt niet afgeweken van
het konjekturale karakter dat zovele van zijn dialogen een bijzondere
tint verleent . De filozoof zelf verklaa rt het meer dan eens in· zijn uiteenzetting. Het gehele verkrijgt hierdoor het uitzicht van een speelse
geestesoefening in het luchtledige zonder wetenschappelijke waarde.
De Timaios is een verdichte geschiedenis, een roman, en mite ; een
mistifikatie was misschien te vee! gezegd, maar het werk is een fiktie,
En tach zit er waarheid in . Weliswaar zal de medikus medelijdend
glimlachen met de mistige etiologie der ziekten die uit vier hoofdoorzaken he ten te stammen ( 82a). Voor de rol van het beenmerg, dat
aile levensbanden samenbrengt die de zieJ aan het Jichaam vestigen om
aldus het mensengeslacht beter te doen wortel schieten ( 73b), zal hij
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de schouders ophalen en Platoon voor een opschepper houden. Wan~
neer men leest hoe de bloedvaten zich in de toraks en de hals ver~
delen (77d). zal men zich afvragen : waar heeft hij dat vandaan ge~
haald? Dat de lever (71b) en de milt (72c) spiegels zouden zijn om
allerlei gevoelens en gewaarwordingen te weerkaatsen, is een taal die
voor een geneesheer onbegrijpelijk is. In de long zijn Iucht en vuur
als het rasterwerk van een visfuik dooreen geweven; op de ingang
van dat rasterwerk zitten twee omgebogen buizen vast, waarvan de
ene door de godheid als met een vork met twee tanden is voorzien
( 78b). Het doet onwerkelijk aan, geen bioloog zal zich daarmee
kunnen verzoenen.
Luidt het niet als een sprookje dat de goden het stoffelijk beginsel
van de ziel in de borstkas gehuisvest hebben ? En omdat die ziel uiter~
aard een beter en een minder goed gedeelte inhoudt. zouden dezelfde
goden de borstholte in twee woonkamers hebben geschikt, zeals men
het'kwartier van de vrouwen van dat der mannen scheidt ( 70a), met
tussenin het middenrif als een beschot. Men wordt misschien niet on~
aangenaam verrast door die simplistische voorstelling, maar niemand
zal volhouden dat er een wetenschappelijke zin in zo 'n idylle steekt.
Wanneer Platoon , sprekend over de vier hoofdelementen, het vuur,
de aarde, het water en de lucht, daar zijn symbolische driehoeken bij
te pas brengt, begint het de meest filozofisch aangelegde bioloog te
duizelen. En tach verklaart hij, na een ingewikkelde en fantazierijke
uiteenzetting over kleuren en kleurenmengeling ( 67a~68d) : moest
iemand dat alles willen kontroleren door proeven , hij zou hierdoor het
verschil van de menselijke en van de goddelijke natuur miskennen. Is
er een ander bewijs van node om te demonstreren hoe Platoon het
konjekturale van die geestesbouwsels inzag ?
Wie inzonderheid het betoog over het ontstaan en de inrichting van
bet menselijk organisme leest , zoals het onder Platoons pen in de
Timaios tot een fantastisch samenspel van figuurlijkheden wordt uit~
gesponnen, zal af en toe getroffen worden door pertinente uitdruk~
kingen, zakelijke inzichten, profetisch aandoende uitspraken . In het
gewrocht is niet alles !outer aanschouwing in de geest, vee! verraadt
het kontakt met de natuurfilozofie, spreekt van Platoons bekendheid
met de fundamentele verworvenheden door biologen ontdekt , en meer
bepaaldelijk door de putagoreeers en de artsen onder hen.
Wanneer men naar de auteurs zoekt, die Platoon konden voorge-
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Iicht hebben, of speurt naar de bronnen waar hij uit putte en, eerst en
vooral met het oog daarop, zijn levensloop volgt en de kringen nagaat
waarmede hij in voeling stand of in dewelke hij lang en liefst verkeerde, komt men feilloos bij de medisch-natuurbistorische school van
Sicilie terecht.
Men weet hoe deze school de voortzetting is geweest van de medische school van Knidos. M. Wellmann heeft het duidelijk bewezen
in 1901 (I) en in 1929 ( 2) . en W. Jaeger heeft aangetoond dat de
Timaios werd geschreven tussen 367 en 363, d. i. omstreeks het tijdstip waarop Platoon het hof van de tirannen Dionusios I en II te
Surakuse heeft bezocht. G . Leboucq heeft het alles nog eens fijntjes
uitgemaakt, wanneer hij een werk over de anatomie van het hart aan
een arts van dezelfde school in Zuid-Italie toeschrijft (3).
Hoe poetisch-bespiegelend ook Platoon in de Timaios zijn stoE
bewerkt heeft. men ontkomt niet aan de konkluzies dat hij in de behandeling van het onderwerp wetenschappelijke feiten van de allerhoogste zakelijkheid .h eeft verwerkt en om zo te zeggen weggestopt
achter een idylle.
Lang geleden reeds had ene van Platoons uitdrukkingen in de
Timaios. door haar vizionaire inhoud en samenballing, onze aandacht
gaande gemaakt. In het midden van een mooie mite ( 70b) over dat
dee! van de ziel dat moed, krijgshaftigheid en roemzucht symbolizeert, zegt Platoon dat de goden dat zielsdeel in de buurt van het
hoofd. tussen het middenrif en de .h als geplaatst hebben. met de bedoeling het aan de rede te onderwerpen en de hartstochten in te
tomen wanneer deze laatste gaan steigeren en te onwillig vanaf hun
hoge vesting zouden dreigen . « Wat het hart betreft. knooppunt van
de bloedvaten en bron van het krachtig door aile !eden rondstromend
bloed, de goden hebben het om zo te zeggen de taak van wachtpost
toegewezen ». ~ Het hart knooppunt van de bloedvaten. en bron van
het krachtig door aile ledematen rondstromend bloed !
Deze vo]zin behelst een fundamentee] begrip dat de negatie is van

( 1) Die Pragmente der sikelischen Aer:tte, Berlin. 190 I.
(2) Spuren Demokrits im Corpus Hippocraticum, Archeion, 1929, 9, biz. 296.
(3) Une anatomic antique du ca:ur humain ; Philistion de Locres et le Timee de
Piston, Rev. Etud. grecq. 1941, 57, bl:z:. 13.
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het bleed~ en vatensysteem uit de antieke fysiologie . Niet het hart
is daar het knooppunt van de bloedvaten en de bron van het bleed,
maar aan de lever wordt bij de ouden die verrichting opgedragen.
Platoon noteert hierdoor, omstreeks het jaar 365 v66r Chr. , een feit
dat in 1628 door Harvey werd ontdekt en proefondervindelijk gedemonstreerd. Was het vanwege Platoon een dichterlijke inval. de intui'tie van een ziener, een goede mop? Hoe ook, het was de eerste
maal dat het zo duidelijk. bondig, en juist, werd geformuleerd.
Toch niet helemaal. In het Corpus Hippocraticum staat het reeds
aangestipt in het korte traktaat Over het Hart ( 4) . Recente onder~
zoekingen hebben uitgemaakt dat bedoeld traktaat vreemd is aan
Hippokrates, wat reeds door Littre werd vermoed. Het werd opgesteld
door Filistioon van Lokroi, een arts~anatoom van de siciliaanse school.
G . Leboucq heeft van het traktaat een zeer goede vertaling bezorgd
en meteen het bewijs geleverd dat Filistioon het hart van de mens en
niet dat van een dier geanatomizeerd en beschreven heeft.
Filistioon leefde in de vierde eeuw v66r Chr. ; Platoon leerde hem
in 388 kennen ( 5). Hij was een waardige evenknie van de zo voor~
treffelijke Alkmaioon van Krotoon uit de vijfde eeuw, di•e ook tot de
siciliaanse school behoorde. Beiden voelden zich de vertegenwoordigers
en voortzetters van het natuurhistorisch ceuvre dat Empedokles van
Akragas ontworpen had. Allen achtten zich verwant met de school
van Putagoras, met het wetenschappelijk erfgoed dat in Zuid-Italie
en Sicilie was tot stand gekomen . Hoofdzakelijk uit het gebied van
Graecia Major heeft Platoon zich voor het koncipieren en redigeren
van de Timaios geestelijk bevoorraad.
Bijna letterlijk heeft Platoon die vizionair voorkomende volzin over
het hart en de bloedvaten uit Filistioon overgenomen. We vertalen
uit deze laatste : « Deze (d. i. de grate bloedvaten die uit het hart
komen) zijn de bronnen van de menselijke natuur, waarvan de ri~
vieren het lichaam doorstromen en de woonstede van de ziel besproeien,
zij zijn het die het Ieven van de mens voeden ; wanneer zij opdrogen, sterft hij ». Vergelijk de woorden en de beelden bij Platoon en
bij Filistioon ; aan niemand zal de verwantschap ontgaan. De mitische

(1) (Euvres compl. Hippocrate, ed. Littre, deel 9, bl z. 85.
(5) Biogr. Le:rikoo herv. Aertze, 1932, 4, biz. 591.
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uitrusting werd door Platoon bij gefantazeerd toen hij zich, naar
dichterlijke gewoonte, aan het spel van zijn rijke verbeelding overgaf.
Het zal verwondering wekken dat de geneeskunde, in haar teore~
tische grondslagen en in haar praktische beoefening, van Filistioons
ontdekking in de loop van de eeuwen geen rekenschap gehouden
heeft. Zij werd door niemand opgemerkt. laat staan begrepen. Gale~
nos, het alomvattend medisch genie van de oudheid, heeft er geen
aandacht aan geschonken ; hem die alles van de anatomic van de mens
afwist, zijn Filistioon en de Timaios in zake de bouw van het hart
met zijn centrale pozitie in een bloedsomloop, volkomen ontgaan. Het
onthutsende van de hele aangelegenheid is dat de verrukkelijke Pia~
toon, wijsgeer en schrijver~dichter, dat wetenschappelijk kleinood
heeft gevat in wat men als een mite en een £abel blijft beschouwen.
In Platoons natuurhistorisch hoofdwerk, dat zich aanmeldt als een
dialoog tussen Sookrates en een paar andere wijsgeren, waaronder
Timaios zelf (hij was eveneens een putagoreeer uit Lokroi), maar dat
bijna volledig ingenomen is door de monoloog van de naamgever,
wordt ook de legende van de Atlantis opgenomen (24d). Het is
weerom een mengsel van historic, allegoric en verzinsel. Het heeft niet
belet dat sinds dertig jaar een ontzaglijke literatuur daarover is ont~
staan. Over het hart en de bloedsomloop van de Timaios, in het spoor
van Filistioon, zal het beslist zo ver niet komen.
Het moge volstaan dat we daar de aandacht op gevestigd hebben :
zowel aan de geschiedenis als aan de fiktie moet men elk het haar
toekomende recht Iaten wedervaren.
Aan de Timaios van Platoon kan een medikus heel wat genoegen
beleven. Hij is een goudmijn van een verbluffende rijkdom, waar
allerlei medische teorieen met wijsgerige begrippen worden verweven.
Hippokratische, eleatische, putagorische en indische geneeskundige
invloeden wemelen er dooreen en worden tot een soort van symbolisch
synkretisme verheven dank zij het genie van de wijsgeer.
Het zou, onzes inziens, aanbeveling verdienen het geschrift met een
medische zee£ te bewerken, en aileen datgene over te houden dat van
uit geneeskundig oogpunt genietbaar is. En daar een mooie vertaling
van te maken,
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Dans le Timee de Platon, roman et fable et non ccuvre de science pretendant a
une rlgueur demonstrative, on releve par endroits des passages d'un caractere vraiment scientifique et d'allure visionnaire. Parlant du cccur Platon dit : « nccud des
vaisseaux et source du sang qui circule rapidement dans tous les membres ». C'est
Ia une negation complete de la physiologic ancienne, qui attribuait au foie la fonction dont il s'agit. L'expression a ete puisee chez Philistion, medecin anatomlste de
l'ecole sicilienne dont Platen a subi des influences profondes et multiples.

L. Elaut.
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