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BRIEVEN
Kleur
De Bijvoegsels van de NRC vind
ik (vrijwel) altijd zeer lezens
waard. Daarom moge ik opmerken
dat bladzijde 1 van Wetenschap &
Onderwijs van 20 maart jl. voor
mij door de donkere kleur-ondergrond moeilijk leesbaar was.
Mr. F.C. Kleyn
Den Haag
Naschrift redactie: Het kleurraster over het artikel 'Elsschot
als antropoloog', waarin op eni
ge afstand het portret van Elsschot te herkennen viel, is bij
een deel van de oplage te don
ker uitgevallen. Wij bieden de
auteur en de lezers onze excu
ses aan voor dit ongerief.

'

Etruskisch (7)
Hoewel het Etruskisch mijn vak
gebied niet is, wil ik toch een aan
tal observaties aan u meedelen.
Toen ik ruim twintig jaar geleden
een tijd doorbracht in het Etrus
kisch museum in Rome, zijn mij
als 'paardengek' een aantal dingen
opgevallen. Er lagen daar in een
vitrine een aantal bronzen paardebitten tentoongesteld, terwijl ik
niet anders wist of de oude Grie
ken, Arabische volken en vroege
Romeinen bestuurden hun paar
den met neusriemen, voorzien van
metalen verstevigingen, of soms
ook scherpe metalen punten.
Xenophon heeft een boek over het
paard geschreven, en dit kan dus
nageplozen worden (mijn kennis
van het Grieks is te ver versleten).
Het gebruik van het paardebit zou
pas later in zwang zijn gekomen in
de westelijke wereld.
Uit oude afbeeldingen uit China
en Voor-lndië zijn wel bitten be
kend. (De tijd ontbreekt me op dit
moment om nog eens degelijk
bronnenonderzoek
hierover
te
doen, dus ik schrijf 'herinnerin
gen'.)
Paarde-optuigingen zijn ook in
Nederland altijd sterk plaatselijk
verschillend gebleven, het haam
van een Brabantse boer week dui
delijk af van het Gelderse gareel,
of het Drentse zeel.
Overigens is er één soort kwik
staart (de grote gele kwikstaart)
die in bomen roest. Bij de Oostvaardersplassen kan men zich hier
van overtuigen.
Kortom, er blijft voldoende stof
voor controverse.
Wietske Jonker-ter Veld
Vries

Etruskisch (8)
Het Etruskisch is al met vele talen
vergeleken, waaronder het Ar
meens (S. Brugge), Albanees (Z.
Mayani), Baskisch (R. Ellis), Hethitisch (B. Hrozny), enz. enz. en
nu nogmaals met Sanskriet (Marzolla). Zolang daar gepolijste doch
nietszeggende vertalingen uitrollen
in de zin van „edele, zeer geliefde,
eerbiedwaardige beschermer van
het bos, vogel die met de staart
slaat, kwikstaart" (Marzolla) of
„houd ons vers als de dageraad de
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Drs. M.M.A. Knul
Bussum
zwangerschap een verhoogd risico
op aangeboren afwijkingen te on
derzoeken.
Za. 29/3, Nederland 1, 10.35
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hele nacht, en overdag, helaas,
neem weg onze rode kleur"
(Mayani), kunnen we op onze vin
gers natellen dat er iets niet klopt.
Zonder ook, maar iets van het
Etruskisch te weten kunnen we
aanvoelen dat de fragmentarische
vertalingen van Pallottino, Pfiffig,
Bonfante, Rix en Vetter ondanks
de onderlinge verschillen dichter
bij de waarheid zullen liggen. De
vertaling van ieder woord en iede
re woordvorm wordt door deze we
tenschappers bevochten.
Probleem is dat de taaltheorieën
veelal ontstaan uit theorieën om
trent de herkomst: Klein-Azië
(Herodotus), Italië zelf (Dionysius
van Halicarnassus), van over de
Alpen (indogermanisten), uit de
Egeis (zeevolken ten tijde van
Ramses III) of een vermenging
tussen autochtonen en vreemdelin
gen (Pallottino), hetgeen wel veel
taaltheorieën oplevert maar weinig
houvast.
Als een schril kontrast staat daar
tegenover dat nog weinig studie is
gemaakt van overblijfsels van het
Etruskisch in het Latijn (de vicus
Etruscus was nota bene een Ro
meinse wijk en de mons Vaticanus, waar nu het Vaticaan staat,
was nota bene de wijk waar tot in
de late keizertijd Etruskische augurs, haruspexen en fulgurators
woonden. Het ligt voor de hand
dat de Romeinen veel Etruskisch
taalgoed hebben geadopteerd net
als de cursus honorum, de cloaca
maxima, aquaducten en irrigatie-werken. Het zou ons in elk geval
op het spoor van een aantal bete
kenissen van nu nog onbekende of
onzekere woorden brengen.
Is het toeval dat Etruskisch
puia(m) 'vrouw' betekent en La
tijns puella 'meisje', cliens, -tis
'beschermeling' en clan 'zoon', dat
in Publius Vergilius Maro het cognomen mafo identiek is aan het
Etruskische ambt van 'maru', Bal
bus aan palpe, Bavius aan pavie,
dat tal van Romeinse gensnamen
afkomstig zijn uit het Etruskisch,
zoals Atius atie, Calpurnius calpurnie en voornamen Gaius caie,
Aulus avle, Claudius clavtie? Of
mogen we bij een nauwkeuriger
studie van het Latijn nog veel
meer eigennamen en 'gewone'
woorden als oorspronkelijk Etrus
kisch identificeren?
Het Latijn geeft daarvoor wat
handvatten: woorden met dubbele
consonanten kunnen veelal als
Etruskisch
worden
getypeerd,
bijv. de naam van de Etruskische
haruspex Ergenna vinden we als
erce(na), Vibenna als vipena. In
het Etruskisch komen dezelfde
woordvormingsverschijnselen voor
als in het Latijn, bijv. e-stlacial
naast stlacie vgl. ons Spanje met
E-spana en... Tyrrheners met
Etrusken.
Het lijkt zinniger dit Etruskisch
erfgoed in het Latijn (en niet te
vergeten de Griekse leenwoorden
in het Etruskisch) nauwkeurig te
bestuderen dan steeds weer exoti
scher talen aan te dragen om het
Etruskisch te verklaren. Misschien
dat we dan wat meer van de Etrus
kische taal gaan begrijpen en dan
pas konklusies proberen te trekken
omtrent de herkomst van het volk.
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TELEVISIE

Stotteren te genezen
Andrew Bell bedacht voor mensen
die stotteren een effectieve thera
pie.
Do. 27/3, Nederland 1, 20.28

Das schnelle Ende der Dinosauriër
Ongeveer 65 miljoen jaar geleden,
aan het eind van het Krijt-tijdperk,
stierf de dindosaurus plotseling uit.
Toch was het dier, zo menen ge
leerden, geen evolutionair doodlo
pend eind.
Ma. 31/3, NDR 3, 19.15

Memoires de France
Onderwater-archeologie
Cöte d'Azur.
Vr. 28/3, TV 5, 20.48

de

Kongressbericht
Congres van fysici in Heidelberg.
Ma. 31/3, Deutschlandfunk, 22.05

Biotechnologie
Prenatale diagnostiek en genthera
pie: op dit moment is het mogelijk
om al in een vroeg stadium van de

Die Sternenhimmel im April
Met o.a. de invloed van de maan
op eb en vloed.
Ma. 31/3, WDR 3, 23.30

A G E N D A
3D-video
Driedimensionale kleurenvideofilm
Levensloop over de geschiedenis
van het leven op aarde.
Vanaf 20 maart. Noorder Dieren
park, Hoofdstraat 18, Emmen.
Inl.: 05910-18800

Sterrenbeelden
Programma Een beeld van de he
mel over sterrenbeelden, hun ge
schiedenis, de mythologische ver
halen erachter, sterenbeelden van
andere culturen, de dierenriem,
astrologie, enzovoort.
29 maart tot en met 6 april. Plane
tarium Amsterdam, Kromwijkdreef 11, Amsterdam.
Inl.: 020-963622

Geografie
Nederlandse Geografendagen 1986
met als centraal thema Toepassin
gen van de geografie.
2 tot en met 4 april. Rijksuniversi
teit, Transitorium 1, De Uithof,
Utrecht. Aanvang: 9.00 uur
Inl.: 030-533609

Federa
Jaarlijks congres van de Federatie
van medisch wetenschappelijke
verenigingen in Nederland, over
ontwikkelingen op cellulair niveau.

Naschrift:

De Federa-lecture wordt gehouden
door D.W. van Bekkum: De lange
weg van muis naar mens. Parallel
symposium Stichting Biowetenschappen en maatschappij: trans
plantaties. 2 en 3 april. Biologisch
Centrum in Haren (Gr.)
Inl. 080-22 99 09 of 51 31 68

Hubert Reeves
DE EVOLUTIE
VAN HET HEELAL

De naspeurbare geschiedenis
en de voorspelbare toekomst
van het heelal, daarover gaat
dit meeslepende boek.
Binnenkort vertaald in 7
landen, bekroond door de
Franse 'Stichting ter
bevordering van de publieke
belangstelling voor
wetenschap' en in dat land een
bestseller!
LA NOUVELLE REVUE
FRANQAISE: 'Een wetenschap
pelijk werk van de eerste orde,
dat zich laat lezen als een
sublieme roman over de
schepping'.
Uit de inleiding van E.P.J. van
den Heuvel, hoogleraar
Sterrekunde aan de UvA: 'Dit
unieke boek weet op een
boeiende en begrijpelijke wijze
verband te leggen tussen de
wetenschappen van de 'dode'
1
en de 'levende' natuur .
Pb, groot formaat met
32 illustraties, 269blz, f58,50
VAN GENNEP/IN DE BOEKHANDEL

- Kwikstaart

Houtduif

’daar

Als iemand mij opbelt en zegt dat hij
in zijn tuin in Spakenburg een Sanskrit manuscript uit de 5de eeuw v.
Chr. heeft opgegraven, ga ik dus niet
kijken. Er zijn nu eenmaal dingen die
niet kunnen. Daarom lees ik dat boek
niet.
U moet weten, boze briefschrijvers,
dat er al vele onzinnige 'vertalingen'
van het Etruskisch gegeven zijn; er is
dus niets nieuws onder de zon. Alleen
dat het Sanskrit zou zijn is, behalve
de Finse these, wel de idiootste.Want
Marzolla's werk vertoont nu werkelijk
alle kenmerken van dergelijk geknoei.
Ik vind het vermakelijk, maar ook wel
droevig, dat men dat niet direct ziet.
Wat zijn de symptomen? 1) Een man
die niet serieus Sanskrit kent (blijkens
zijn voorwoord; ik geef toe dat ik dat
deels gelezen heb); 2) die in zijn een
tje blijft werken, zonder in een vroeg
stadium deskundigen om advies te vra
gen; 3) heeft als methode, in een
woordenboek woordjes opzoeken die
erop lijken. Dat is een garantie voor
mislukking; zo gaat dat echt niet; 4)
neemt aan dat de Etrusken uit India
kwamen; zie beneden; 5) vertaalt 300
woorden. Dat is een bewijs dat hij on
gelijk heeft. Als hij beweerd had dat
hij voor tien woordjes verwanten had
gevonden, was ik het gaan bestuderen.
Als de verwantschap zó voor het op
scheppen lag, was het al lang gecon
stateerd; 6) beweert dat het (bijna)
Sanskrit is. Dat kan niet omdat dat al
lang geconstateerd zou zijn. En omdat
het dan óók met Grieks en Latijn
nauw verwant moest zijn. Zo ligt dat.
Wie dat niet weet of begrijpt — laat
ik daar duidelijk over zijn —, moet
dat op mijn gezag aannemen. Daar
heb je professoren voor. Als je denkt
iets aan je hart te hebben, vraag je
toch niet de mening van de slager?
Het is een vak, zoals scheikunde of

professoren

voor'

vatting is dat het een duif voorstelt;
Pfiffig noemt het een 'Balzhahn' (auerhaan). Degenen aan wie ik het vroeg
zeiden dat het geen kwikstaart was
(maar dat argument heb ik niet ge
bruikt omdat mijn zegslieden niet ge
diplomeerd waren).
Dat vooruitgang van de enkeling
komt, is ook mijn opvatting. Maar hij
moet wel de feiten kennen. Weten
schap zonder kennis bestaat niet.
Wie, zoals de man die meedeelt dat de
inscriptie in spiegelbeeld is afgedrukt
(wat dus niet waar is), geen idee heeft
waar het over gaat en dat ook niet be
seft, mag geen mening verkondigen te
genover de mijne (en snieren over de
wetenschap). Beter kennis zonder me
ning, dan een mening zonder kennis
van de feiten.
En ten slotte. Iemand schrijft dat ik
gezegd heb dat er nog steeds vele ta
len uitsterven en suggereert dat dat
een idiote uitspraak is. Het is dus
goed erop te wijzen dat dit, mijn me
dedeling, juist is. Er zijn recent hon
derden talen uitgestorven en dat gaat
zo door. Binnen honderd jaar zullen
de meeste van de ± 5000 talen die er
nu zijn, uitgestorven zijn. En de mees
te talen zijn niet of nauwelijks be
schreven. Cultuurhistorisch is dat een
onherstelbaar verlies dat in andere we
tenschappen niet geaccepteerd zou
worden. De Leidse universiteit stuurt
mensen naar Noord- en Zuid-Amerika,
naar Afrika, naar Nepal, om nog enke
le talen te redden. Het komt voor dat
de laatste hoogbejaarde spreker dan
zoveel tanden verloren heeft dat hij
niet meer verstaanbaar kan spreken.
En deze talen kunnen we nog redden;
het Etruskisch niet...
En dat alles door het boek van Mar
zolla. (Ik moet het toch eens lezen.)

van de teksten dus zonder moeite
lezen.")
Dat er geen verwante talen van
het Etruskisch gevonden worden is
niet vreemd, aldus B., het bete
kent alleen dat die talen zijn uitge
storven. („Er sterven nog steeds
vele talen uit.") B. kan er waar
schijnlijk zo een hele reeks noe
men. Voor de taalgeschiedenis
zeer interessant. Als voorbeeld
geeft hij deze keer slechts het Bas
kisch, nog wel niet uitgestorven,
maar wetenschappelijk gesproken
blijkbaar overtuigend genoeg. Zou
B. niet moeten aantonen dat uit
sterven in deze context ook in
houdt: zonder nalaten van schrifte
lijke relicten, -jvant daar gaat het
over. Als er echter geen schrifte
lijke relicten zijn hoe kan hij dan
aantonen dat er al of niet van ver
wantschap gesproken kan worden?
Wat is zo'n bewering van uitge
storven talen dan waard?

Omdat er geen verwante talen zijn
„zijn we in dergelijke gevallen
aangewezen op wat je redelijker
wijze mag aannemen dat er zo on
geveer staat, en op het vergelijken
van verschillende teksten onder
ling" zegt B. Op die 'wetenschap
pelijke' basis zijn duizenden kan
didaten voor hun middelbareschoolexamen gezakt. Op die basis
komt B. ook tot de conclusie dat
de inscriptie waarvan Marzolla
zegt dat ze over een kwikstaart
gaat, in werkelijkheid zoiets bete
kent als „Dit beeld heeft N.N. ge
schonken aan/wegens...". Zo sim
pel is dat. Wat wil B. na een der
gelijke 'wetenschappelijke' bena
dering in 's hemelsnaam Marzolla
nog verwijten? Zoiets moet je als
hoogleraar je studenten maar flink
inpeperen. Dat kweekt een weten
schappelijke attitude aan.

In NRC Handelsblad van 13
maart geeft professor Beekes com
mentaar bij een interview van Leonard Fortuin met Bernardini
Marzolla. Het commentaar vormt
een beschamende demonstratie
van neerbuigendheid en weten
schappelijke verwatenheid. De
kern van het commentaar is dat
Marzolla niet wetenschappelijk te
werk is gegaan. Laten we het we
tenschappelijk gehalte van de ar
gumentatie van Beekes eens na
gaan.
Schrift en klank worden door hem
heel simpel gelijkgeschakeld, ter
wijl iedereen die een vreemde taal
leert, weet dat de schrifttekens
bijna altijd tot moeilijkheden lei
den bij de uitspraak. („Het Etrus
kisch schrift biedt geen proble
men." „We kunnen de klanken

AIDS

e Amerikaanse schrijfster Su
san Sontag schreef enkele jaren gele
den een boekje over ziekte als beeld
spraak, in hoofdzaak handelend over
tuberculose en kanker. Ziekte is de
nachtzijde van het bestaan, een donker
rijk vol schimmen, dreiging en angst
en wie daarheen verhuist wordt niet
alleen patiënt maar ook bewoner van
een andere planeet. Het bestaan verhe
vigt zich in de ziekte, brengt in ziekte
samengebald bepaalde trekken van dat
bestaan naar voren en beeldt daarmee
iets uit van de samenleving. Zo is tu
berculose, in een vroegere eeuw, de
romantische, bleke dood, die met
Heine en Schubert het jonge meisje
tot slapen noodt, de adem van de dich
ter afsnijdt en de wereld terugbrengt
tot een sanatorium van illusies, een
Zauberberg als het beeld van een ver
welkende belle époque.
Kanker daarentegen is heimelijke aan
vreting, een grimmig gevaar waarte
gen te vuur en te zwaard moet worden
opgetreden, de kwaadaardigheid moet
worden uitgeroeid, en de ziekte wordt
ook als straf gezien voor wat wij in de
natuur bedorven hebben door de onnatuur van ons industriële tijdperk. Zo
krijgt iedere tijd de ziekten die ze ver
dient en vormt ziekte beeldspraak en
symbool van een stijl van leven.
Oppervlakkig gezien voldoet ook Aids
aan die metafoor en in vele opzichten.
In de tijd dat de laatste pokken in de
Ethiopische woestijn werden uitge
roeid, polio verdwenen leek en de ern
stigste Westerse infectieziekte influen
za was, ontstaat er bij jonge mensen
een nieuwe, gruwelijke besmettelijke
ziekte waartegen tot dusver geen
kruid gewassen lijkt. De ziekte treft
vooral wie zich nieuwe seksuele vrijhe

zijn

Auertiaan -

biologie, waar niet iedereen maar eens
even een mening over kan hebben; 7)
die een vertaling levert, zoals van de
kwikstaart, die evident onzin is. Om
dat dat niet écht mijn vak is, heb ik
het aan een deskundige gevraagd (ik
vraag het aan een deskundige). Toen
het gelach bedaard was, zei mijn colle
ga: „Daarmee is bewezen dat die ver
taling onzin is." Wie niet begrijpt dat
zulke opschriften ongeveer hetzelfde
soort dingen zeggen als andere uit die
tijd en plaats, kan ik niet verder hel
pen. Als je een stapel giro's door
neemt, verwacht je toch dat de volgen
de weer een giro is? Het argument dat
de Etrusken nu juist anders waren, be
grijp ik wel, maar het is niet juist. In
de eerste plaats woonden ze al eeuwen
in Italië toen de vogel gemaakt werd.
In de tweede plaats kunnen we ver
schillende van dergelijke Etruskische
opschriften wel lezen.
Over de reis gaf iemand serieuze argu
menten. De Indo-Europeanen hebben
toch ook enorme afstanden afgelegd?
Zeker, maar van India naar Italië is
nog veel verder, en bovendien óók
over zee. Uitsplitsing in Zuid-Rusland
is in Marzolla's theorie niet mogelijk,
want dan kon het niet zo sterk op
Sanskrit lijken. Over zee vonden mi
graties plaats, zeker, maar de combi
natie van land- en zeereis maakt het
wel nog weer moeilijker. De zigeuners
zijn een aardig argument, maar ik
denk niet dat het opgaat. Men heeft
de zigeuners (betrekkelijk) ongemoeid
gelaten omdat zij in onschuldige klei
ne groepjes kwamen, en zich aanboden
als muzikanten, ketellappers etc., en
dus wel nuttig waren. Overigens is het
een soort wonder dat ze er nog zijn.
Voor we ons in de 3000-jarige geschie
denis van de goddelijke kwikstaart
(zijn verering zal maar kort duren)
storten: alleen Marzolla beweert dat
het een kwikstaart is. De algemene op-

Etruskisch (9)

The Star Wars History
De (politieke) gedachten die leid
den tot het Strategie Defence Initiative
Zo. 30/3, BBC World Service,
20.15

Hiroshima, Nagasaki — Atombombenopfer sagen aus
Herhaling van een met de Adolf
Grimme Prijs bekroonde documen
taire van Hans-Dieter Grabe.
Do. 27/3, Duitsland 2, 22.05
aan

— De bronzen vogel uil Votlerra -

R.S.P. Beekes
Leiden

En dan de klap op de vuurpijl. B.

Marzolla heeft 340 van de 800
Etruskische woorden kunnen ver
talen. Dat kan niet verantwoord
zijn meent B. Van het Lycisch
kennen we er immers maar 150
van de 1100. Dus?
De vertaling van Marzolla van de
inscriptie op de vogel is onzin.
Waarom? Omdat andere inscrip
ties dit soort ontboezemingen ook
niet bevatten. Dus?
Ondeskundigen, zoals Marzolla,
leveren vaak lyrische vertalingen,
aldus B. Hoe komt dat? Wel, om
dat woorden als „edel, geliefd,
dierbaar, gemakkelijk achter el
kaar te plakken zijn." Is dit de
deskundige uitleg van een weten
schapper?
De inscriptie van de vogel heeft
een
godsdienstige
oorsprong.
Maar, zo argumenteert B., bij de
Romeinen komt aanbidding van
een vogel niet voor. Dus bij de
Etrusken ook niet? Was niet de
oorsprong van de Etrusken een
heel andere dan die van de Romei
nen, waarom dan een argumentatie
die van toepassing is op de Romei
nen? B. beroept zich op prof. Ver
snel, gespecialiseerd in de antieke
godsdienst, die in een homerisch
gelach is uitgebarsten bij het idee
dat bij de Etrusken een vogel zou
zijn vereerd.
B. geeft een voorbeeld van de
combinatorische methode voor de
ontcijfering van . inscripties. Een
soort 'inlegkunde' die in de boe
ken van Sherlock Holmes nogal
eens heeft gewerkt. Uitgangspunt
voor die methode blijkt een hypo
these te zijn: „gesteld dat..." maar
wat, als we iets heel anders stellen,
wat evengoed mogelijk is? Marzol
la noemt de methode verouderd,
„maar het zal duidelijk zijn dat dit
de enige juiste methode is," vindt
B. Het is een verdachte truc in de
discussietechniek om de ander te
overtuigen met de opmerking: het
zal toch duidelijk zijn dat..., je
hoeft dan niets meer aan te tonen,
het bewijs wordt geacht geleverd
te zijn.
B. geeft vervolgens de vertaling
van een Etruskische inscriptie van
acht woorden en vindt daarvan: dit
resultaat is heel indrukwekkend.
Maar omdat vijf van de acht woor
den namen zijn, vindt hij vervol
gens: Eigenlijk heeft het dus niet
veel om het lijf. (Nou ja, ook dat

kan heel indrukwekkend zijn.) We
zijn nu zover dat we vele inscrip
ties (vrijwel) geheel kunnen verta
len, meent B., maar even verder
meent hij: „Als we wat langere
inscripties hebben of teksten die
even van de bekende patronen af
wijken, kunnen we er weinig of
niets van maken"; niettemin „er is
duidelijk voortgang bij de ontcijfe
ring van het Etruskisch." Wat
moet de lezer met deze brij van el
kaar tegensprekende uitlatingen
aan?
De wetenschappelijke allure van
B.'s betoog groeit: „Marzolla be
weert dat Etruskisch Sanskrit is of
dat het daar sterk op lijkt." (Mar
zolla heeft alleen verband gelegd
tussen beide; dat is heel iets an
ders.) „Dat is onzin. Daar hoef ik
het boek niet voor te lezen." Maar
van de Etruskische godsdienst we
ten we ook niet zoveel, heeft B.
opgemerkt. Dat komt dan waar
schijnlijk vooral omdat we de taal
niet ontcijferd hebben. Maar niet
temin....
Het belangrijkste tegenargument
voor de stelling van Marzolla dat
Etruskisch en Sanskrit verwant
zouden zijn, is voor B. dat geen
enkele Sanskritkenner daar ooit
achter gekomen is. En dat terwijl
de vraag of Etruskisch een Indo
germaanse taal is zeer uitvoerig
besproken is. Daarbij zou de gelij
kenis tussen Etruskisch en Sans
krit toch allang opgevallen zijn.
Als het zo eenvoudig ligt, laat B.
dan met enkele overtuigende voor
beelden komen waaruit blijkt dat
de gelijkenis die Marzolla tussen
Etruskische en Sanskrit-woorden
veronderstelt, niet houdbaar is.
Wie weet krijgt professor Beekes
gelijk met zijn stelling dat het
Etruskisch niets met het Sanskrit
te maken heeft; ik misgun hem
dat niet. Maar daar gaat het niet
om. Wie een ander onwetenschap
pelijkheid verwijt en zelf niet
méér weet te produceren dan een
stel gezagsargumenten en een he
leboel humbug, die kan niet ver
wachten dat we zijn betoog niet
evenzeer met meewarigheid en bo
vendien met ergernis vanwege de
diskwalificatie van het weten
schappelijk niveau afwijzen.
A. van Baars
Eindhoven

Etruskisch (10)
Ook ik heb geprobeerd uitgaande
van de hypothese dat Etrurisch
een soort Grieks moest zijn, enige
inscripties te vertalen. Dat legde
ik voor aan officiële deskundigen,
die het met neerbuigende vriende
lijkheid van de tafel veegden met
als voornaamste argument, dat de
uitkomsten niet zodanig waren als
zij dachten dat ze zouden moeten
zijn.
Het boek van Marzolla heb ik he
laas nog niet gelezen. Wel heb ook
ik geprobeerd de inscriptie op de
bronzen vogel uit Volaterra te ver
talen, uitgaande van de tekst die
Pallottino heeft gubliceerd. Vol
gens mij luidt de vertaling: Het
' beeld van deze vogel heeft Supri
(een dame), dochter van Vipina
(vader), aan Luno geschonken.
Het spijt me, ik zou het zo graag
met Marzolla eens geweest zijn.
M. J. Smidt
Dokkum

METAFOOR
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den heelt verworven en wie aan de
rand leeft, als spuiter, prostituée of
beide, als gold het een straf op te veel
zonde. Als bijprodukt is er dan ook
nog korte tijd besmet donorbloed dat
onschuldige kinderen, met bloeder
ziekte, kan infecteren, en woedt de
ziekte aan de rand vaij Afrikaanse ste
den in het prostitutieverkeer.
Essentie van het ziektebeeld is dat de
patiënt alle afweer tegen infecties, ook
van zeldzame en goedaardige verwek
kers, blijvend verliest en hulpeloos is
overgeleverd aan een volgende cata
strofe. Dat gebeurt op een moment
waarop wij in staat zijn gecontroleerd
afweerreacties te beheersen bij orgaantransplantatie, beenmergoverplanting
en chemotherapie van gezwellen. Al
onze kennis van de immunologie
brengt ons niet verder dan het vast
stellen van de permanente schade en
diens veroorzaker, een tot dusver on
schuldig virus.
De belangstelling voor Aids is dan ook
onevenredig — in de publiekpers en in
de wetenschap. De grote Aids-conferentie, in april 1985 in Atlanta gehou
den, trok 3.200 bezoekers voor ruim
400 voordrachten en het aantal onder
zoekers dat zich met Aids bezighoudt
overtreft het aantal patiënten. In de
Verenigde Staten zijn tussen 1981 en
begin van dit jaar ruim 15.000 patiën
ten geregistreerd van wie de helft is
overleden, een indrukwekkend aantal,
maar de vrees betreft de toekomst die,
als op het Perzisch schaakbord, ver
dubbeling per twee jaar doet verwach
ten zonder zicht op genezing of voor
koming. Dat is zorgwekkend en zeker
niet te bagatelliseren, maar op één Ne
derlandse Aids-patiënt die wekelijks
overlijdt zijn er 150 longkankerdoden,
evenzo het gevolg van een in vrijheid
gekozen levensstijl, het langdurig ro
ken van sigaretten.
leder gedrag, in snelverkeer, alcohol
gebruik, eten, drinken en in seksuali
teit heeft een prijs en zelfs een geheel
onthouder kan onder de tram komen.
De beeldspraak van Aids, zo die er al
is, heeft betrekking op meer dan een
ongewone infectieziekte en represen
teert het dilemma van onze zelfbe
schikking waarin een goed leven ver
stoord wordt door een kwade dood.
Dat feit wordt in een jonge, gezonde
wereld graag ontkend, omdat alle ziek
te, gebrek en verval naar een laat le
venseinde zijn verschoven waarin dat
einde, soms vrijwillig verzocht, een
verlossing kan betekenen.
Patiënten met Aids zijn als regel jong,
tevoren goed gezond, goed opgeleid en
slecht voorbereid op levensbedreigen

vervolgt: „wat opvalt is dat dat
niet voor iedereen duidelijk is. Je
moet kennelijk het een en ander
weten om dat te kunnen zien;
maar niet zoveel: studenten die
een paar maanden bij mij in de
leer zijn, reageren nu met een
meewarige glimlach." Arme stu
denten. Ging het nu nog om een
toegepaste wetenschap, dan kon de
praktijk een dergelijke houding
corrigeren, maar dat lukt bij de
studie van het Indogermaans niet
zo gemakkelijk.
B. komt dan met een historisch ar
gument. Zou er verwantschap mo
gelijk zijn tussen het Etruskisch
en Sanskrit? Zouden de Etrusken
helemaal uit Indië naar MiddenItalië getrokken zijn? B. vindt dat
erg onwaarschijnlijk. Maar zóu het
kunnen? Natuurlijk zou het kun
nen. Tijdens en voorafgaand aan
de grote volksverhuizing is de ver
spreiding van volkeren over grote
afstanden meer voorgekomen. De
verwantschap van vroege culturen
over de verschillende continenten
is toch nog niet definitief uit het
onderzoekprogramma geschrapt?

de ziekte. Ze lijken daarmee op jonge
kankerpatiënten maar in hun homosek
sualiteit worden ze vaak verstoten en
gevreesd door omgeving en samenle
ving, ondanks de vermeende toleran
tie, met als gevolg isolatie, onmenselij
ke bejegening, schuldgevoel en een
zaamheid. Daarin lijken ze op de bij
belse melaatse, maar ze weten ook dat
hun ziekte niet alleen ontluisterend is
maar ook fataal binnen ten hoogste en
kele jaren.
Het begin van Aids is vaak sluipend
met malaise, klierzwelling, koorts en
nachtzweet, vermagering en diarree.
Als dat tot de diagnose leidt, komt
vaak een gevreesde longontsteking,
veroorzaakt door een parasiet, de
pneumocystis carinnii, die grote adem
halingsproblemen kan veroorzaken en
moeilijk te behandelen is. Merkwaar
dige bloedvattumoren kunnen zich op
huid, slijmvliezen en in het maag
darmkanaal ontwikkelen en allerlei vi
rusinfecties treden door het gehele li
chaam op, dat zonder eigen afweer is.
Ontsteking van hersenweefsel met
symptomen van dementie, veroorzaakt
door het Aids-virus, kan vroeg of laat
optreden waar alle psychische last van
lijden, behandeling en de reactie van
de omgeving moet worden bijgeteld.
De drinkbeker wordt in enkele, volle
teugen geledigd.

D;

e levensverwachting na de eer
ste episode van een klinische infectie
is gemiddeld dan ook niet langer dan
acht maanden, merendeels doorge
bracht in een ziekenhuis, al zijn er en
kelingen die tussen episodes van infec
tie een redelijk deel van leven hebben.
In het Algemeen Ziekenhuis van San
Francisco heeft men veruit het groot
ste aantal Aids-slachtoffers behandeld
en er is een open dialoog tussen pa
tiënt en arts bij het begin van de ziek
te, omdat er over de kwaliteit van het
resterend bestaan moet worden beslo
ten. Aan 118 homoseksuele Aids-patienten werd derhalve, na het stellen
van de diagnose, gevraagd of zij had
den nagedacht over intensieve, levens
verlengende behandeling, of zij daar
bij voorkeur hadden en wat hun reac
tie was op het voorstel daarover na te
denken.
Op hoop van beter worden immers
hier en elders Aids-patiënten be
ademd, tot leven gewekt met alle mid
delen behandeld tot de dood erop
volgt. Los van kosten en inspanning,
die ook de behandelaars zorg geven, is
het de vraag of de patiënt, die op de

drempel van die korte toekomst staat,
dat wenst en het recht heeft, maar
niet de plicht, daarin zelf een keus te
maken.
Vrijwel iedereen had nagedacht over
de gevolgen van behandeling en de
mogelijke overdracht van vitale beslis
singen aan degenen die hun nastonden.
Ongeveer de helft wenste bij ernstige
longontsteking de gebruikelijke behan
deling met geneesmiddelen, maar zag
af van intensive care, beademing of resuscitatie, indien nodig.
Hoewel de discussie over de grenzen
van de zorg emoties wekte was de re
actie over het algemeen positief omdat
men zich niet passief overgeleverd
achtte aan alle medische macht. Tus
sen wens tot overleg en feitelijke uit
voering lag echter een diepe kloof
want nog niet één op de drie had ook
feitelijk zijn hoop, vraag of wens met
de behandelende arts besproken, ook
al vond men in meerderheid dat daar
toe zelf het initiatief moet worden ge
nomen. Het gesprek had ook juridi
sche betekenis omdat later veel Aidspatiënten bij ernstig ziek zijn, bewustzijnsdaling of dementie, hun wil niet
meer kunnen verklaren. Bijna de helft
wenste beslissingen in dat stadium dan
ook over te dragen aan partner, familie
of behandelend arts. Bijna een derde
nam daartoe ook de noodzakelijke juridisch-administratieve stappen en twee
op de drie patiënten liet aanwijzingen
na hoe in geval van geestelijke onbe
kwaamheid te beslissen. Vaak werden
resultaten van intensieve zorg over
schat, wat de keuze beïnvloedde. Bij
een longontsteking door de pneumo
cystis parasiet is de overlevingskans
bij noodzakelijke beademing maar
14% maar werd die kans drie tot vier
maal hoger geraamd door de potentiele patiënt.
Het gevolg van deze discussie, aan het
begin van de ziekte, heeft in het be
trokken ziekenhuis tot minder inten
sieve behandelingen geleid, als gevolg
van eerder uitgesproken voorkeuren.
De zorg voor de zieke, waaraan in alle
opzichten grote zorg werd besteed,
heeft de zorg om de ziekte kennelijk
ingeperkt als men wist wat de patiënt
wenste.
Er is een oud, treurig middeleeuws ge
zang dat zegt dat wij midden in het le
ven door de dood zijn omringd. Dat
geldt statistisch zeker niet meer, maar
ieder van ons kan het morgen overko
men, niet door Aids maar door kwaad
aardige ziekte, ongeval of hartlijden,
die meer dan driekwart van ziekte en
sterfte in dit land uitmaken. Als Aids
beeldspraak is, laat het zien hoe men

sen keuzen maken, in hun leven, ziek
te en dood. Waar vroeger ziekte nood
lot was, kon men zich willig of niet
overgeven, alleen met sympathie of
troost gesteund door arts of geestelij
ke, in de verwachting van een beter,
eeuwig leven. Die laatste zorg is bij
christen en ongelovige bijna gelijkelijk
vervlogen; en aan deze kant van de
scheidslijn willen wij graag zelf beslis
sen wat ons leven waard is, naar risico
van leven, voorkoming van ziekte, en
in de finale van ons bestaan naar de
lengte van onze lijdensweg. Die wen
sen worden lang niet altijd vervuld,
niet door het ziekteproces, noch door
de behandelaars of de wetgevers.
Waar het leven zo eindig is, kan tus
sen patiënt en arts nauwelijks meer
gezwegen worden. Wie de patiënt wil
vergezellen, een stukje maar, op weg
naar de laatste halte, zal moeten pro
beren te luisteren als blijkt, zoals in
San Francisco, dat de patiënt zelf er
over heeft nagedacht, de discussie
wenst aan te gaan en ondanks alle
emoties zijn voorkeur aan de behande
laar wil duidelijk maken.
Dat garandeert nog geen nakomen van
de afspraak. In één onderzoek werden
de patiënten of familieleden wel ge
kend in de vraag of bij hart- en adem
stilstand resuscitatie moest worden na
gelaten, maar als artsen meenden dat
dit wel diende te gebeuren vond zel
den dit overleg plaats. Ook de wilsver
klaring van de patiënt zelf, onder druk
van ziekte, angst en onbekendheid met
verder lot, biedt niet altijd zekerheid
of juridische verplichting, zodat naar
beste weten gehandeld moet worden,
zeker als kansen hoopvol worden over
schat. Een belangrijk gegeven in dit
onderzoek was dat vele patiënten dis
cussie over beloop en behandeling
wensten maar feitelijk er niet aan toe
kwamen. Dat kan ontkenning van de
situatie zijn geweest, ontoegankelijk
heid van de behandelaar of de angst in
de steek te worden gelaten, maar wel
licht heeft het ook te maken met de
passieve rol van de patiënt die bij ern
stige ziekte niet één maar vele, soms
anonieme behandelaars heeft, terwijl
tenslotte, tussen hoop en vrees, menin
gen kunnen veranderen.
Wat Aids als metafoor bijdraagt, is
dat de dialoog tussen arts en patiënt
bij levensbedreigende ziekte beter aan
het begin dan aan het eind kan plaats
vinden, wil er van vrije beschikking
sprake zijn. Als niets meer gaat, kan
er altijd nog contact zijn, een verwaar
loosde vorm van intensieve zorg.
Bron. Annats of InternaI Medicine. International
Conference on AIDS. November 1985.

