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In het licht van de lantaarn

Over den oorsprong van de heel-
en geneeskunst.

De geschiedenis van het rnensdom loopt parallel met de geschie-
,denis van den oorlog. Hoe ver wij ook teruggaan in het duister verle-
den, steeds horen rvij van bloedige gevechten, geleverd tussen vol-
keren en rassen.

Zonder dat men zich vergissen zal, mag men vooropzetten, dat,
te allen tijde, mensen het hloed hebben moet,en stelpen van de wonden
die zij opliepen tijdens de gevoerde gevechten. Men heeft wonden ge-
heeld. toen dit helen nog niet een speciale practijk geworden' was.

Een kennis van zulk groot helang als de heelkunde moet opklim-
men tot de eerste mensen. lk zal alleen voor memorie aan de legende
herinneren, die van Cham en van Sem, zonen van Noë, geneesheren
maakt.

En nog àltijd volgens diezelfde legende zou de eerste uiteenzet-
ting der geneeskunst d,oor Sem gemaakt zijn. En de beroemde Escu-
laap zou een afstammeling van Sem in het achtste geslacht zijn.

De eerste grote oorlog:, waar tle geschieilenis den nadruk op legt,
is de rbelegering van T?oja. Het is ,bij Horneruq uit zijn <<Odysseus>r
'en uit zij,n <<Ilias>r en bij zijn voortzetter Arctinus van Milet uit zijn
werk <qDe Vernietiging van Troja>r, dat we de eerste gegevens kuurnen
puttcn over de heelkunde op de slagvelden.

Zelfs is het opvallend, hoe dq heldendichten van Homerus in bij-
zonderhed,en treden over de geneeskunst en de heelkunde'bij de ouile
Grieken, over de wijze om de verwondingen te behandelear, om heù
bloed te stelpen, om pijlen uit ile verwondingen te trekken, om ver-
banden te leggen. Dat alles is zo nauwkeurig zelfs beschreven; dat een
Duits auteur, de militaire geneesheer Frôlich, de stelling verderllgd
heeft, dat llomerus legergeneesheer zou geweest zijn. Ik weet wel dat,
anderzijds, tot zelfs het bestaan van Homerus betwist wordt en dat ile
d,wee aangehaalde klassieke werken een saamyoeging zouden zijnl



van gpschriften van verschillenile auteurs. Wat er ook van weze, het
is een niet te loochenen feit, dat zij de zeden en de gewoonten van de
oude Grieken weerspiegelen.

Maar dat alles is zodanig verstrikt geraakt met de legende, dat
het onhegonnen werk is er de waarheid uit op te diepen.

Er is beweerd geworden dat de meeste prinserç zelfs koningen,
die oorlog voerden, de heelkunile toepasten. De meesten waren leer-
Iingen van Chiron en de heelkunde maakte deel uit van hun krijgs-
opleiiling.

Machaon en zijn broeder Podalire, beiden zonen van Esculaap,
zijn twee belangrijke personages, die met de Ieiding belast waren
van wat wij ten huiiligen dage zouden noemen den geneeskundigen
diemst van het Griekse leger tijilens de belegering van Tîoja.

Machaon belastte zich vooral met het helen van ver(rcrzaakte
verwondingen. Podalire moet meer als geneesheer aangezien worden
en zijn geschiedschrijver blaakt van verwondering over de knapheiil
waarmede hij ziekten kon vaststellen. Machaon zuigt de wonde zui-
ver aan den koning van Sparta, Menelaos, toegebracht door een
pijl die door Paris afgeschoten werd.

Niets echter is tot heilen doorgedrongen omtrent de manier waar-
op de geneeskundige dienst ingericht was, noch omtrent de maatrege-
tren die getroffen werden om de eerste zorgen toe te dienen, noch om-
trent de wijze waarop de gekwetsten vervoerd'werden.

Vermoedelijk is het, dat lichte verwondingen ter plaatse zelf ver-
zorgd werden. 'Wat de z:waiLr gekwetsten aangaat, denkt men, dat zii
door hun wapenhroeders weggedragen werden, die ze onder hun ten-
ten neerlegden. Zeker is, dat zij naar de schepen vervoerd werden, die
daardoor zowat de eerste ambulantieoorden zijn geweest. Op een bij.
zonderheiil moet de aandacht Eevestigd worden: de geneesheren \tra-
ren vôôr alles krijgslieilen en het is eerst nadat zij verwoed gevochten
hadden, dat zij zich inlieten met hun menslievende taak.

Trouwens, Homerus laat zich met veel meer liefde uit over de
rol van den krijgsman, dan over die van den geneesheer.

Wanneer hij'het over het aantal schepen van de vloot heeft, wiist
hij op het feitn dat Machaon en Podalire het bevel over ilertig bodems
voerden.

Toen Menelaos gewond werd, zond Agamemnon zijn heraut Tal-
thybius, om Machaon te halen. De heraut trof hem aan te midden van
een verwoed vechtende groep krijgers, die zich van hern hadden
meester gemaakt.

Meer zelfs, Machaon werd gekwetst door een driepuntigen piil'
dien Paris op hem afschoot en die hem aan den schouder trof.

I)e ontsteltenis was hijzonder groot bij de Grieken en men ver-
voerde den gekwetste dailelijk naar de schepen, daar men oordeelde
dat een geneesheer, alleen, meer dan veel and,ere manschâppen te
betekenen had. Die Iaatste aanhaling is kenschetsend. Na den val van
Troja geraakte de krijssheelkunile in het vergeetboek enl gerlurenile
verschillende eeuwen vindt men daarover geen hescheiden meer.

Ilrouwens, de Grieken vergoddelijkten hun helden'heelmeester$
en Esculaap werd tot een halve gpdheid verheven.

J. D. S-



Sprook;es van de gebroeders Grimm

Hii geloofde er zelf aan.
'Wat ik hier vertel, moogt ge geloven of niet. En toch is het

echt en echt waar, want ik heb het met eigen ogen gezien.
Toen ik op reis was, zag ik Rome en het Lateraan aan een zij,-

den draad hangen; ik zag een wedstrijd tussen een man zonder voe-
ten en een paard, en dm man het winnen; ik zag een stenen bfug
met een versleten broodmes doorsnijd,en. Verder zag ik een ezel,"
met een zilveren neus, twee hazen achternazetten en inhalen, en een
linileboorn waaraan pannekoeken de bladeren vervingen. Ik zag een:
oude magene geit, beladen met vijftig kilo hoter m dertig kilo zout.
IIet is werkelijk waar wat ik zeg.

Elders zag ik een land omwerken door ,een ploeg, zonder dat
er een trekdier was voorgespannen, en een kind van één jaar vier'
zware rnolenstenen werpen van Regensburg naar Trier en.van Ttier
naar Straatsburg. Ik zag in den Rijn een havik zwemmen met de'
hevalligheid van een zrvaan. In een vijver hoord,e ik de vissen met
elkander spreken, dat ik er duizelig van werd. lk zag in een dal een,
bron spruiten van honig en een hogen berg overstromen. En, wer-
kelijk, ik stond versteld bij al die vreemde gebeurtenissen.

Nog zag ik twee raven, die een weide afmaaiden; twee muggeno
over een rivier een brug bouwen; twee duiven met een wolf vechten
en hem de ogen uitpikken; twee zuigelingen, die elk een geit leerilen
schrijven, e{r,een koppel kikvorsen, die koren dorsten Ik bemerkte
ook twee muizen, die een koor dirigeerden, en twee hatten, die een
beer de tong tritkrabden. Een slak versloeg twee leeuwen, en iets
verder zag ik een barbier een vrouw scheren, terwijl zijn twee aan-
vallige dochters van vier jaar, met een gebiedend Eebaar, haar moe..
der het zwijgen oplegden. En nog verder zag ik twee hazenwinden
een vijver leegscheppen onder de ogen van een lachendi paard.

Op een hoeve zagik vier paarden koren dorsen, twee geiten sto-



ken, ,en een rode kce schoof het brood in Cen gloeienden oven.
Oratrent Pinksteren zag ik twee.kippen op haar rug door de lucht

vliegen. nk zag een aanaheeld en een rnolensteen statig{ en langzaam
op het rvater drijven, zo licht als pluimen, en een kikvors, die op het
ijs srnakelijk een ploegijzer oppeuzelde. Yier mannen y€rvolgden
een haas: een blinde, een stornrne, een dove en een die, scheef van
rheumatiek, op krukken voortstrompelde. De blinde zag hem het
€erst, de sâornme rvaarschuwde den dove en de man op krukken ving
hem op.

In het land, waar ik dit alles zag, \ryaren de vliegen zo groot als
geiten.

U moogt het geloven of niet, maar het is waar wat ik zeg.

Verantwoordelijk opsteller: O. M. BROECKX, Mechelsesteenweg, ?8 te Kontich.
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