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Recensie 

Cornelis van Tilburg, Oudheid, reinheid en gezondheid. Hygiëne in de Grieks-
Romeinse wereld, Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, 10 
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Hoe gezond zijn de Belgen? Minder gezond dan je op grond van de hoge 
welvaartsgraad en de uitstekende gezondheidszorg van het land zou kunnen 
verwachten. In de ‘Bloomberg Healthiest Country Index’ van 2019 bekleedt België 
ietwat verrassend en beschamend slechts de 28ste plaats – ver boven talloze landen uit 
zwart Afrika, maar ook een flink stuk onder westerse landen als Noorwegen en 
Zweden of mediterrane landen als Italië en Spanje; dat laatste land blijkt zelfs trotse 
koploper te zijn. Belgen leven minder gezond dan ze zelf veelal geneigd zijn te 
denken; er is dus nog altijd grote nood aan gezondheidseducatie. Geen wonder dat 
het opbouwen, onderhouden en versterken van een gezonde levensstijl een 
prominente plaats inneemt in de nieuwe eindtermen die vanaf september 2019 voor 
de eerste graad van het Vlaamse secundair onderwijs zullen gelden. Het gaat om een 
zogenaamde transversale eindterm; in mensentaal uitgedrukt: alle vakken moeten 
bijdragen tot de realisatie ervan – Latijn en Grieks inbegrepen. Die situatie is op zich 
niet nieuw: op de keper beschouwd biedt de transversale eindterm ‘een gezonde 
levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken’ slechts een hertaling van een 
oudere vakoverschrijdende eindterm (VOET), waar leerkrachten oude talen en 
culturen trouwens allang de nodige aandacht aan besteden. Via doelgerichte 
cultuurlessen over bijvoorbeeld de leef- en woonomstandigheden in de klassieke 
oudheid, de Griekse en (vooral) Romeinse badcultuur en het befaamde Romeinse 
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wateraanvoersysteem. Het gaat stuk voor stuk om belangrijke aspecten van de 
hygiëne in de antieke wereld, die mede bepalend waren voor de gezondheid van haar 
inwoners. 

Hygiëne is meteen ook het centrale thema van het boek dat Cornelis van Tilburg in 
de reeks ‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’ publiceerde. Na 
een inleidend hoofdstuk over reinheid en onreinheid in de oude wereld, zoomt de 
auteur in op specifieke vormen van antiek ‘vuil’: lijken (hoofdstuk 2), ongedierte 
(hoofdstuk 3, met daarbij aansluitend een lang hoofdstuk over epidemieën), 
organisch en anorganisch afval (hoofdstuk 5), urine en uitwerpselen (hoofdstuk 6) en 
afvalwater (hoofdstuk 7). Na twee uitvoerige hoofdstukken over de kwaliteit van het 
antieke drinkwater (hoofdstukken 8 en 9) sluit de auteur zijn boek af met een 
bespreking van stank en luchtvervuiling (hoofdstuk 10).  

Van Tilburg heeft zich stevig in zijn onderwerp ingegraven. Systematisch heeft hij 
antieke, vooral medische auteurs uitgevlooid, vakkundig heeft hij de inzichten van 
recent en minder recent archeologisch onderzoek voorgesteld. Zo vangt de auteur 
twee vliegen in één klap: hij beschrijft de concrete hygiënische of onhygiënische 
leefomstandigheden van de antieke mens, maar geeft daarnaast ook aan hoe die 
antieke mens tegen allerlei soorten viezigheid aankeek en wat hij concreet als 
‘schoon’ dan wel als ‘vuil’ beschouwde. Het zal wellicht geen verbazing wekken dat 
de antieke Grieken en Romeinen in vele opzichten andere standaarden hanteerden en 
andere gevoeligheden aan de dag legden dan moderne westerlingen. Zo 
beklemtoonden ook zij vaak het belang van schoonheid en reinheid, maar 
impliceerde dat voor hen nog niet noodzakelijk dat men zich regelmatig en grondig 
waste; voor de stank die door een vuil lichaam verspreid wordt lijken ze over het 
algemeen minder gevoelig te zijn geweest dan wij vandaag de dag. Dat een vies, 
ongewassen lichaam ook allerlei ‘vieze’ beestjes (luizen, vliegen, muggen,…) 
aantrekt is een feit waar de oude Grieken en Romeinen zich misschien wel van 
bewust waren; maar dat die beestjes ook allerlei ziektes met zich meebrachten, was 
een inzicht dat in de hele oudheid zo goed als volledig ontbrak. Ook al kenden zij het 
concept ‘besmetting’, toch gaven zij daar bij gebrek aan kennis over bacteriën en 
virussen een heel aparte, in onze ogen nogal primitieve invulling aan. 

Het boek van Van Tilburg biedt in feite een toegankelijk geschreven 
Nederlandstalige versie van een Engelstalig proefschrift dat hij eerder aan de 
universiteit van Leiden verdedigde. De omzetting lijkt me niet altijd even geslaagd. 
Zo is de lange uiteenzetting over de verschillende soorten drinkwater die antieke 
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geneesheren van elkaar onderscheidden (hoofdstuk 8) nogal dor-opsommend van 
aard. Dat geldt in mindere mate ook voor de – op zich verder fascinerende – 
beschrijvingen van antieke toiletten (ze bestonden in allerlei formaten en vormen) en 
systemen om drinkwater aan te voeren en op te slaan.  

Die ietwat droog-opsommende stijl vloeit natuurlijk in grote mate voort uit het 
onderwerp dat de auteur wenst te bespreken. Wie zich de moeite getroost zijn vaak 
uiterst gedetailleerde beschrijvingen geduldig door te lezen, wordt met een schat aan 
nieuwe, soms verrassende inzichten beloond. De antieke stedelijke omgeving, die in 
het boek een centrale plaats inneemt, blijkt in bepaalde opzichten minder 
onhygiënisch te zijn geweest dan de situatie die thans nog steeds in vele verpauperde 
stadsbuurten in de Derde Wereld van kracht is, maar tegelijk ook veel viezer en dus 
ook veel risicovoller voor de gezondheid dan een moderne westerling doorgaans 
gewend is. Jammer genoeg is dit een inzicht dat de lezer slechts gaandeweg bereikt, 
en wel door allerlei stukjes en beetjes informatie en welhaast terloops geformuleerde 
opmerkingen bij elkaar te sprokkelen. Een krachtiger, meer synthetisch slothoofdstuk 
had hier soelaas kunnen bieden. Voor een duidelijker en meeromvattend antwoord op 
de vraag ‘hoe gezond of ongezond leefden de antieke Grieken en Romeinen?’ moet 
de geïnteresseerde lezer zich alsnog behelpen met anderstalige vakliteratuur. 
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