
Wanneer wij thans de XVIIIe eeuw verlaten en 
aan onze tijd denken moeten wij toegeven dat het 
wonderbaarlijke niet helemaal- verdwenen is. Er 
bestaan vooreerst zogenaamde wondermiddelen van 
wie men alle heil verwacht en er bestaat ook het 
misbruik van werkelijke wondere remedies, zoals 
de penicilline en de antibiotica. 

Pharmaceutische kennis in Oud-Baby-
lonië 

In het gebied tussen Tigris en Euiraat bestond 
ongeveer 4000 jaar voor onze tijdrekening een hoog
staande cultuur. De historie van het oude Mésopo
tamie is gecompliceerder dan die van Egypte, dat 
zich onderscheiden heeft door een zeker isolement. 
De Soemeriers hebben ca 6000 jaar geleden het 
Zuidelijk deel van dit gebied bezet ; de eerste bloei
periode duurde van ca 3000 tot 2400 voor Christus 
en concentreerde zich om de stad Ur. Tot ons geko
men cultuurelementen uit die tijd zijn o.a. het eerste 
schrift, de kalender en de verdeling van de cirkel 
in 360 graden. Daarop volgde de Soemerische-Aca-
dische periode 2400 tot 1900 v. Chr., gekenmerkt 
door het gebruik van koperen gereedschap, 
het gebruik van zilver als voorloper van het 
geld, de stichting van Babylonië etc. Bekend uit 
deze periode is ook het wetboek van Hammoerabi, 
die leefde van ongeveer 1955 tot 1913 v. Chr. Casie-
ten en Hittieten drongen daarop in het land binnen. 
Assyrie vormde weldra het laatste bolwerk van het 
Mesopotamische rijk ; het stond onder Asurnasir-
pal II (884 tot 860). In zijn dagen voerde men ijzeren 
wapens in, die de minder soliede bronzen zwaarden 
vervingen. Centrum dezer cultuur was Niniveh. Het 
was in deze dagen dat India de katoenteelt invoer
de en dat koning Senakwerip de eerste botanische 
tuin en de eerste dierentuin stichtte. Niniveh is ver
woest door de Scythen, maar de geschiedenis van 
Oud-Mesopotamië is bewaard in de vorm van kro
nieken van gebakken klei. Koning Asurbanipal II 
verzamelde nl. een hele bibliotheek van met spijker
schrift beschreven tafels klei, met een samenvatting 
van geschiedkundige feiten, wetenschappelijke ken
nis van volks-gebruiken (anno 668-625). 

In de jaren 604-562 v. Chr. bouwde Nebucadnezar 
een nieuwe Babyion op met rondom zijn paleis de 
beroemde hangende tuinen, waar ook geneeskrach
tige planten zijn verbouwd. In 549 v. Chr. maakte 
Cyrus door de verwoesting van Babyion een einde 
aan het Assyrisch-Babylonische Rijk. De bewoners 
van Mésopotamie hadden een magisch-religieuse 
opvatting van het leven. Het bloed beschouwden zij 
als drager van alle levensfuncties en dientengevolge 
was de lever voor hen het meest belangrijke orgaan, 
waarin alle fundamentele levensprocessen zich con
centreerden. 

De meest belangrijke ziekten uit die tijd waren 
dysenterie, typhus, diverse oogziekten, de malaria, 
de lepra, bronchitis, longontsteking en vallende ziek
te. Volgens het Wetboek van Hammoerabi maakte 
het voorkomen van « bennoe > en < siptoe » bij sla
ven, die men had gekocht, het koopcontract ongel

dig — volgens de beschrijving heeft men hier te 
doen met vallende ziekte en melaatsheid. Als oor
zaak van ziekte beschouwde men het binnendringen 
van een boze geest of duivel ; voortekenen, voor
spellingen en horoscopen deden opgeld. 

De diagnose kwam tot stand op een voor onze 
begrippen zonderlinge wijze ; de « baroe » of voor
spellers onderzochten de lever van tot dat doel ge
slachte offerdieren en leidden daaruit af, aan welke 
ziekte de patiënt leed. Aan het consult, de waarzeg
gerij en het orakel gingen gebeden, louteringen met 
wierook en het gebruik van melk, bier of wijn voor
af. De vraag, waar het om ging, werd op schrift 
gesteld en het kleitablet voor het afgodsbeeld neer
gelegd ; vervolgens werd het dier geslacht ; de inge
wanden en de lever werden centimeter voor centi
meter onderzocht en elke bijzonderheid in de vorm 
of in de aangehechte aderen kon aanwijzingen ge
ven. De minder bedeelde klassen gebruikten i.p.v. 
een offerdier een druppel olie in een kom water of 
het vlammetje van een olielamp ; ook de standen 
van de sterren waren daartoe voldoende, hetgeen 
de bouw van waarnemingsposten op hoge punten 
noodzakelijk maakte. 

De eerste geneesheren. 

Niet met zekerheid valt te zeggen, wanneer in 
Mésopotamie de eerste geneesheren verschenen. 
Herodotus schrijft in de 5de eeuw v. Chr., dat er 
nog geen dokters waren ; de Soemeriers hadden de 
gewoonte hun zieken voor de deur van hun woning 
te zetten, om het de voorbijgangers mogelijk te ma
ken om adviezen te geven. Maar in het wetboek van 
Hammoerabi komt omstreeks 2000 v. Chr. al een 
voorschrift voor inzake het honorarium van genees
heren bij diverse operaties. Bovendien is er in het 
Wellcome Museum een dokterszegel van omstreeks 
3000 v. Chr. en ook het Louvre heeft zulk een zegel, 
700 jaren ouder. Aangenomen moet worden, dat de 
geneeskunde zo oud is als de Soemerische bescha
ving zelf. 

Het is moeilijk werk geweest om te ontcijferen 
welke geneesmiddelen in de oude Soemerische re
cepten zijn bedoeld, vooral omdat deze teksten later 
in een semietische, Syrische of hebreeuwse taal zijn 
overgezet, d.w.z. in talen, die een veel rijker voca
bulaire hebben dan het Soemerisch. 

Campbell Thompson publiceerde in 1924 en 1925 
een uitstekende vertaling van een aantal spijker
schrift-recepten en identificeerde 250 plantaardige, 
120 minerale en 180 uit het dierenrijk afkomstige 
medicamenten ; later gaf hij een soort pharmaco-
peia of receptarium uit, met de naam van het assy-
risch-babylonische medicament en de naam van de 
ziekte er achter. 

Bij de geneeskrachtige planten dacht men aan de 
geestenverdrijvende invloed van de maan ; derhalve 
werden vele kruiden bij maanlicht geplukt en in het 
denker bewaard. Er bestond volgens historici reeds 
in het jaar 2000 v. Chr. in Sippoer een straat, waar 
de verkopers van kruiden en geneeskrachtige plan
ten woonden. 

Zij kenden de mosterd, de galnoot, het zoethout, 
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de lupine, de terpentijn, de zonnebloem, de jenever-
struik, de myrte, de tamarinde, de granaat, de knof
look, de ui, de sla, de komkommer, de kalebas, e tc 
En gommen en harsen waren myrrhe, wierook, ben
zoë, barnsteen, ponax-gom, asa-fcetida, galbanum. 
pijnhars en hars van de spar. De Arabische gom heet
te bij de Soemeriërs «dadanoe»; zij zijn er de ontdek
kers van en kenden vier kwaliteiten : de inheemse, 
twee ingevoerd uit Kanaan en een vierde, afkomstig 
van de Afrikaanse kust. Zij gebruikten olijf-, palm
en cederolie en nog vele andere, o.a. tegen verstui-
kingen en tegen hoofdpijn. (Olijfolie met bier ge
bruikten zij tegen kaalheid en warme olie bij oor
pijn was ook al aan de Assyriërs bekend — 2500 
jaar geleden.) 

Tussen vele minder belangrijke kruiden springen 
enkele zeer waardevolle in het oog, nl. het nies
kruid (Helleborus), het bilzenkruid, de alruin, de 
Indische hennep en de opium, hetwelk zij toen al 
als pijnstillend middel gebruikten. 

Dierlijke producten werden in de geneeskunde 
zeer veel gebruikt, d.o. de gal van varkens, koeien, 
geiten, schorpioenen en slangen — en trouwens ook 
van de mens. Vetten bezigden zij van practisch alle 
bekende dieren, incl. de hagedis ; ook pasten zij het 
bloed, de excrementen, de urine, etc. toe in allerlei 
ingewikkelde recepten. De doppen van struisvogel-
eieren werden gebruikt tegen nierstenen en het 
speeksel van de mens, zelfs van zieken, werd aan
bevolen tegen hoofdpijn. 

Ook onder de minerale stoffen hebben de Soeme-
rische medici verschillende goede treffers gemaakt ; 
zo bv. het gebruik van zwavel voor huidziekten en 
van aluin, waarvan zij de ontdekker zijn. Verder 
pasten zij koper, pyriet, zwavelarsenicum en anti-
monium toe, alsmede zout, ijzeroxyden, salpeter, 
kwikzilververbindingen, asfalt en andere natuurlijke 
bituminen. 

Soemerische instrumenten. 

Typisch Soemerisch is het gebruik van buisjes van 
koper of van riet voor het inbrengen der medica
menten in de lichaamsholten. Zo injiceerden zij bij 
oorpijn en « lopende » oren op de vierde dag van 
de behandeling, na voorafgaande rookbehandeling, 
met behulp van een buisje verpoederd aluin in het 
zieke oor en ook de neus en de andere lichaams
openingen werden op deze wijze behandeld. 

De beroking was een typisch Soemerische behan
delingswijze, die zich via de Arabieren en de Span
jaarden tot in onze dagen heeft gehandhaafd en in 
de aerosologie weer een nieuwe moderne gedaante 
heeft gekregen. Als hygiënische en therapeutische 
maatregel liet men patiënten de rook inademen van 
jeneverstruik, sabina, laurier, paardehaar en lams
wol. Bij borstkwalen — die in Soemerië veel voor
kwamen — gebruikt men inhalaties van thijm en 
andere planton dis daartoe in sen aarden r>ot wer
den gekookt. Men bezigde daarbij een buis met een 

trechtervormige verwijding voor het opvangen der 
dampen. 

De Soemeriërs waren ook bekend met het ge
bruik van de mortier en de vijzel ; tot dusver werd 
de uitvinding van deze nuttige gereedschappen toe
geschreven aan de Egyptenaren, maar het is twijfel
achtig of de eer niet toekomt aan de Soemeriërs, 
want men heeft deze instrumenten ook in de ruïnen 
van Ur gevonden. 

De meeste geneesmiddelen werden toegediend in 
de vorm van een drankje, maar bij de bereiding 
daarvan speelden magische handelingen een rol ; 
zo staat er achter verscheidene recepten : « leg u 
gedurende de nacht onder de stralen der sterren te 
rusten » of « in te nemen in conjunctie met die en 
die ster » — kennelijk astrologische adviezen. 

Zetpillen en lavementen werden in oud-Mesopo-
tamië veelvuldig gebruikt ; bij gonorrhea, die er vrij 
veel voorkwam, werden de medicamenten met een 
dunne koperen of bronzen buis in het lichaam inge
voerd. Als draagstof gebruikten zij water, koe- of 
geitenmelk, een biersoort met de naam Kwas, azijn 
en wijnen, waarvan ze er verschillende kenden : 
druiven-, dadel- en suikerwijn. Ook bezigden ze 
honing. Voor oogziekten gebruikten zij gestremde 
melk als draagstof ; hierin werd het medicament 
uitgewreven om tenslotte met de vinger of met een 
bronzen spatel in het zieke oog te worden gebracht. 

Aderlatingen zijn vermoedelijk onbekend geweest, 
maar het veroorzaken van brakingen met behulp 
van een veertje en geneeskrachtige badkuren wor
den nauwkeurig beschreven. 

In de tot ons gekomen Soemerische recepten ko
men practisch nooit de maten en gewichten voor, 
hoewel zeer krachtig werkende stoffen en zelfs ver
giften werden gebruikt ; de toxicologie heeft in 
Soemerië niet de betekenis gehad, die ze in Egypte 
had, maar uit een brief voor een koning van een 
Assyrische medicus blijkt, dat hij een gevaarlijk 
medicament eerst op zijn giftigheid getest heeft door 
het toe te passen op een reeks slaven. Die hadden 
dan het voorrecht eventueel voor hun koning de 
dood in te gaan... 

Anders dan in Egypte, waar de geneeskunde em
pirisch en rationeel werd beoefend, was zij in Oud-
Mesopotamië magisch en religieus georiënteerd. Er 
was een god van de pestilentie, Negral genaamd ; 
symbolisch werd de godheid weergegeven door een 
vlieg. De god der geneeskunde daarentegen heette 
Nizazoe en het slangetje, dat nog heden het em
bleem is van de medische stand, vindt men in aller
lei Soemerische kunstwerken terug als het teken van 
deze godheid. Het is dus niet Griekenland, maar.het 
oude Mesopotamische rijk, waaraan wij dit teken 
te danken hebben. 
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