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[P257]
NAWOORD 

In vierentwintig verhalen hebben we vierentwintig gewone men-
sen uit een ver verleden kunnen volgen gedurende één uur van 
hun leven. Dat ene uur is natuurlijk niet meer dan een moment-
opname van een vaak drukke, zware en lange werkdag. Toch was 
een uur genoeg om te zien dat de boer de nieuwe Daitianfa (wis-
selteelt) toepaste om zijn opbrengsten te vergroten, en dat hij 

zich steeds meer zorgen maakte over de misschien wel corrupte 
landmeters die zijn nieuw verworven grond kwamen opmeten. 
We hebben gezien hoe verschillende ambachtslieden hun best 

deden om zich aan te passen aan snel veranderende omstandig-
heden in hun fabrieken en werkplaatsen, en niet te vergeten de 
maatregelen van allerlei overheidsinstanties. We hebben een 

glimp opgevangen van de volledige beschikbaarheid die van bedie-
nend personeel en overheidsdienaren werd verwacht, en hun 

voortdurende vrees voor represailles. De belangrijkste les is mis-
schien wel dat het leven van geen van deze mensen van een leien 
dakje ging. Het leven zat juist vol tegenstrijdigheden, en terwijl 

technologische vernieuwingen en sociaal-maatschappelijke 
vooruitgang veel positieve veranderingen teweegbrachten, keken 

de mensen zelf met een mengeling van optimisme en pessimisme 
naar hun eigen toekomst en die van hun familieleden. Ze waren 
zich scherp bewust van de politieke onzekerheid en kwetsbare 

natuurlijke omgeving waarin ze leefden, en dat maakte hen weer-
baar, flexibel en vindingrijk als het ging om verbetering van hun 
eigen leven. Het leidde er ook toe dat ze steeds meer aandacht 
besteedden aan het creëren van een eeuwig onderkomen voor 

hun leven na de dood.
 In de Oostelijke Han-periode die volgde bleven, 
ondanks toenemende spanningen binnen en tussen verschillende 
sociale klassen, de veerkracht en vastberadenheid van de bevol-
king de motor achter technologische vernieuwingen en eco-

nomische groei. De Han-periode was een gouden tijdperk in de 
Chinese geschiedenis, een periode waaraan de wereld een groot 

aantal uitvindingen te danken heeft die het leven voor altijd 
hebben veranderd. 
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INLEIDING

Het westelijke Han-tijdperk is een van de meest fascinerende 
perioden in de lange en kleurrijke Chinese geschiedenis. Het was 
een periode van grote politieke, maatschappelijke en technolo-
gische veranderingen. Terwijl de bevolking in een razend tempo 
toenam en nieuwe ideeën werden ontwikkeld zette de botsing 
tussen de oude orde en die vernieuwingen de maatschappij onder 
toenemende druk.

De Westelijke Han is de keizerlijke dynastie waaraan dit tijd-
perk zijn naam te danken heeft. ‘Westelijk’ wordt gebruikt om het 
verschil aan te geven met de latere ‘Oostelijke’ Han-dynastie, die 
van 25 tot 220 n. Chr. aan de macht was. Volgens de Europese tijd-
rekening kwamen de Westelijke Han-heersers in 202 v. Chr. aan 
de macht. Hun heerschappij bleef de daaropvolgende eeuwen in 
stand terwijl het territorium van het rijk zich uitbreidde en de 
politieke en economische stabiliteit vergelijkbaar was met die van 
het Romeinse Rijk aan de andere kant van de Euraziatische land-
massa.

De Westelijke Han-dynastie werd gesticht door Liu Bang, 
een ambitieuze krijgsheer die in een bloederige burgeroorlog 
de slechts kort bestaande Qin-dynastie omverwierp. De echte 
bloei van het rijk begon pas onder het bewind van keizer 
Wu (141-87 v. Chr.). Tot Wu’s aantreden hadden de vroege 
Westelijke Han-keizers de taoïstische filosofie van ‘regeren door 
nietsdoen’ gevolgd, een nonchalant beleid dat de bevolking in 
staat stelde zich te herstellen van de economische verwoestingen 
die het gevolg waren van oorlog en wanbeheer tijdens de Qin-  
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dynastie. Keizer Wu maakte een einde aan het laissez-fairebeleid 
en wist na een reeks succesvolle militaire campagnes de overheid 
en de maatschappij te doordrenken met confuciaanse ideeën. Hij 
legde ook het fundament voor de Han-traditie van grootschalige 
infrastructurele projecten.

Dit boek speelt in het jaar 17 n. Chr., midden in een periode 
van langdurige economische en culturele bloei die te danken is 
aan het door keizer Wu ingezette beleid. De belichaming van het 
Westelijke Han-tijdperk is keizer Wang Mang, een veroveraar en 
hervormer in een tijdperk dat bruiste van vitaliteit en vernieu-
wingsdrang, maar dat ook gekenmerkt werd door conflicten en 
tegenstellingen. In het boek zijn we getuige van het ontstaan van 
enkele van deze conflicten. Uiteindelijk zouden ze uitgroeien tot 
een golf van onrust die in 23 n. Chr. tot een hoogtepunt kwam 
toen een opstandige menigte het keizerlijk paleis binnendrong en 
Wang Mang vermoordde.

Na de val van Wang Mang kromp de bevolking snel door 
oorlog, hongersnood en overstromingen. Het duurde eeuwen 
voordat het aantal van 60 miljoen inwoners, dat China kort voor 
het aantreden van Wang Mang telde, weer werd bereikt.

Tegenwoordig kunnen we ons door teksten uit die tijd en 
archeologisch onderzoek een behoorlijk goed beeld vormen 
van de Westelijke Han-aristocratie. De overblijfselen uit extra-
vagante keizerlijke mausoleums, paleisruïnes en nog altijd over-
eind staande delen van stadsmuren en legerbases bieden ons een 
levendig inkijkje in de met luxe omgeven levens van de Han-elite. 
Terwijl geleerden en schrijvers de uitspattingen van hun rijke en 
verwende meesters uitgebreid beschreven, vertellen hun teksten 
ons maar weinig over de levens van de gewone mensen die in 
deze uitzonderlijke tijd leefden.

Dat ze veel beter af waren dan hun voorvaderen staat buiten 
kijf. Tijdens de Westelijke Han-periode namen de opbrengsten 
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van de landbouw en veeteelt gestaag toe. De opkomst van tarwe- 
en gierstsoorten als belangrijkste voedselgewassen van het rijk 
leidde tot overvloedige oogsten. Ook gewone burgers plukten 
de vruchten van de talrijke agrarische vernieuwingen, zoals Dai- 
tianfa (wisselteelt), het gebruik van trekdieren bij het ploegen en 
de verbeterde ijzeren landbouwwerktuigen, die op grote schaal 
gebruikt werden. De Westelijke Han was een periode van onge-
kende bloei voor ambachts- en vaklieden die gelakte luxevoor-
werpen, aardewerk, bronzen en ijzeren voorwerpen en tal van 
andere rijk bewerkte objecten produceerden. Een steeds groter 
deel van de bevolking vond werk in deze snelgroeiende bedrijfs-
takken en deelde volop in de welvaart die ze creëerden.

De economische voorspoed had grote invloed op de levens-
beschouwing en manier van denken van de Han. Iedereen, van 
keizer tot straatventer, raakte overtuigd van een eeuwigdurend 
leven na de dood. Terwijl keizers en leden van de elite enorme 
bedragen spendeerden aan de bouw van extravagante grafmonu-
menten, lieten ook rijke burgers zich op dit punt niet onbetuigd. 
Dat drie hoofdstukken in dit boek gaan over een steenhouwer, 
een grafrover en een tot grafopzichter benoemde ex-courtisane, 
weerspiegelt de belangrijke rol van de dood en het hiernamaals in 
de toenmalige Han-cultuur.

Dankzij recent archeologisch veldwerk komen we gelukkig 
steeds meer te weten over de vergeten levens van de gewone 
bevolking in dit tijdperk. Een van de meest opmerkelijke ontdek-
kingen is de Sanyangzhuang boerennederzetting die eeuwenlang 
begraven lag onder dikke lagen door de Gele Rivier afgezette 
modder. Minstens zo boeiend zijn de in Quxian aangetroffen 
overblijfselen van de straten, stook- en droogovens en water-
putten van een stad. Samen met allerlei alledaagse voorwerpen 
geven ze een goed beeld van het leven van gewone burgers in 
die tijd. In de Laoguanshan Han-tombe in Chengdu zijn enkele 
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van de oudste medische geschriften en een paar goed bewaard 
gebleven weefgetouwen aangetroffen. Overal in het land zijn 
vondsten gedaan, waaronder talrijke wandschilderingen, op 
bamboe en hout geschreven teksten en aardewerken figuren 
van mensen, dieren en gebruiksvoorwerpen. Het zijn de stille 
getuigen van het gezinsleven, de werkomstandigheden en dood 
van gewone mensen uit deze periode, zowel in het machtscen-
trum van het land als in de uithoeken van het enorme rijk. 

Door te putten uit archeologische verslagen en onderzoeksge-
gevens en traditionele historische documenten geeft 24 uur in het 
oude China een levendig portret van gewone mensen die leefden 
in het China van de Han. Waar dat op basis van de beschikbare 
gegevens kan, focust het boek op de sociale spanningen tussen 
heersers en onderdanen, tussen werkgever en werknemer en 
tussen man en vrouw. We zien dat zelfs in tijden van vernieuwing 
en overvloed de wrok die men koesterde tegen een strenge en 
almachtige overheid samenging met het gevoel dat een rijke elite 
er met de vruchten van de welvaart vandoor was gegaan – een 
recept dat onvermijdelijk tot revolutie zou leiden.

Net als de andere delen in deze serie presenteert 24 uur in het 
oude China de verhalen van vierentwintig mensen met uiteenlo-
pende beroepen en posities in de samenleving. In vergelijking 
met het oude Rome, Athene en Egypte is de Han-dynastie voor 
de meeste westerse lezers betrekkelijk onbekend terrein. Met de 
verhalen in dit boek hopen we de lezer een indruk te geven van 
het rijke maatschappelijke en economische leven in een periode 
waarin het keizerrijk zijn hoogtepunt beleefde. De verhalen zijn 
voor het merendeel gebaseerd op bestaande verhalen en gebeur-
tenissen die zich hebben afgespeeld in het hart van het land. Naast 
Guangzhong, het gebied rond de hoofdstad Chang’an, behoorden 
het stroomgebied van de Gele Rivier en de rivier de Huai en 
het prinsdom Changsha tot de cultureel en economisch meest 
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ontwikkelde delen van het rijk. Om de stukjes informatie tot een 
geheel te smeden, hebben we de levenslopen van verschillende 
mensen gebruikt om er onze fictieve hoofdpersonen (die slechts 
met hun achternaam worden aangeduid) mee ‘aan te kleden’. In 
verschillende verhalen ontmoeten we mensen aan de buiten-
grenzen van het rijk en zien we wat hen met de centrale gebieden 
van het rijk verbond. Op die manier geven we via onze hoofd-
personen een beeld van verschillende beroepsgroepen langs de 
grens en wordt duidelijk dat het leven daar net zo ingewikkeld, 
beschaafd en toch gewoon was als in het hart van het keizerrijk.

Dagindeling en meeteenheden
De Han hanteerden een aangepaste versie van de tijdrekening 
die tijdens de Zhou-dynastie werd gebruikt, en waarin een 
etmaal in twaalf perioden van 2 uur was verdeeld. Elk uur had 
een eigen naam: middernacht (23-01), hanengekraai (01-03), 
dageraad (03-05), zonsopgang (05-07), ontbijt (07-09), late 
ochtend (09-11), voormiddag (11-13), afnemende zon (13-15), 
avondmaal (5-17), zonsondergang (17-19), schemering (19-21) 
en rusttijd (21-23). Het generieke woord voor zo’n periode van 
2 uur, shi, werd gevolgd door een achtervoegsel dat het betref-
fende deel van de dag specificeerde. Corresponderend met de 
zojuist gegeven opsomming waren de achtervoegsels achtereen-
volgens: zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu en hai. In 
dit boek is elk shi-uur onderverdeeld in een eerste en een tweede 
uur. Het uur tussen 23 en 24 uur, bijvoorbeeld, duiden we aan als 
‘het eerste uur van het zi 子uur’.

Over het stelsel van maten en gewichten dat tijdens de 
Han-dynastie werd gehanteerd lopen de meningen nog altijd 
uiteen. In dit boek hebben we gekozen voor de volgende verhou-
dingen: een li is ongeveer 415 m, de gewichtseenheid dan komt 
overeen met 32 kg en een voet was ongeveer 23 cm.
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HET ZEVENDE UUR VAN DE NACHT
(00.00 – 01.00: tweede deel van zi)

DE DOKTER SCHRIJFT 
EEN RECEPT UIT

Guang staat op om de lamp te doven en naar bed te gaan. Ineens 
wordt er zo hard op de deur gebonkt dat het hele huis trilt. Zijn 
vrouw is hem voor en doet open. Hij hoort een stem waarin 
paniek doorklinkt. De vrouw die hij even later ziet staan kijkt 
zo wanhopig dat hij haar met moeite herkent, het is de vrouw 
van zijn achterneef. Ze is buiten adem en langs haar voorhoofd 
parelen dikke zweetdruppels omlaag. Terwijl ze naar adem hapt 
vertelt de vrouw dat haar man vanmiddag onwel is geworden en 
nu ligt te ijlen van de koorts.

Guang maakt zich gereed om met de vrouw van zijn achter-
neef mee te gaan. Hij pakt de kleine gelakte dokterskist die hij 
altijd klaar heeft staan en die hij na gebruik meteen weer aanvult. 
Alles zit erin, stelt hij tevreden vast.

Eerder op de avond had hij een patiënt bezocht die klaagde 
over rillingen en zweten. Guang had hem gemberpoedertabletten 
gegeven, in te nemen met een paar slokjes wijn. Thuisgekomen 
had hij direct de symptomen en de behandeling van de patiënt 
genoteerd en uit de ijzeren ketel op de lage tafel bij de open 
haard nieuwe tabletten gepakt. Hij gebruikt de ketel af en toe om 
medicijnen te bereiden, maar vooral als handige bergplaats voor 
doosjes pillen, bosjes kruiden en andere medicijnen die teveel 
plek innemen om permanent in zijn draagbare kist te bewaren. 
De medicijnkist is intensief gebruikt sinds Guang naar zijn 
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geboorteplaats terugkeerde om er een praktijk te beginnen. Het 
is zelfs al zijn tweede kist, nadat de eerste was gesneuveld toen 
hij tijdens zijn zoveelste nachtelijke visite misgreep. Hij heeft 
weleens het gevoel dat mensen expres tot midden in de nacht 
wachten voordat ze hem laten komen, maar hij mag tenminste 
komen.

Vlak na Guangs terugkeer in zijn geboortedorp hadden de 
mensen hem argwanend bekeken, op het vijandige af. Kenne-
lijk waren degenen die hem waren voorgegaan – net als veel 
artsen die Guang had ontmoet – arrogante praatjesmakers die 
hun patiënten eerder minachtten dan genazen. Het had even 
geduurd voordat men ontdekte dat Guang uit ander hout was 
gesneden. Om te beginnen had hij zijn bul niet aan zijn afkomst 
en allerlei kruiwagens te danken. Hij was arts geworden omdat 
geneeskunde hem oprecht interesseerde. Toen hij bij hem in de 
buurt niemand kon vinden van wie hij het vak kon leren, had hij 
rondreizende artsen aangeklampt en gevraagd of hij met hen mee 
mocht reizen. Zo had hij stukje bij beetje zijn medische kennis en 
vaardigheden bij elkaar gesprokkeld. Guang had het geluk dat een 
oude arts niet alleen zijn interesse zag, maar ook zijn aanleg voor 
het vak herkende. De man was zijn praktijk aan het afbouwen en 
had geen kinderen die het van hem over konden nemen. Hij was 
blij dat hij in Guang iemand had gevonden aan wie hij zijn jaren-
lange ervaring en waardevolle kennis kon overdragen. De vier 
volgende jaren had Guang van de ervaren geneeskundige geleerd 
wat hij kon. Na de dood van zijn mentor had hij nog enkele jaren 
gereisd om zich verder te bekwamen in de geneeskunst en krui-
dengeneeskunde.

In 5 v. Chr. liet de keizer een decreet uitgaan waarin artsen 
en kruidengeneeskundigen werden opgeroepen om aan het hof 
te komen werken. Guang, die inmiddels een gerespecteerd huis-
arts was, had vijf jaar aan het hof doorgebracht en daar van zijn 
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medeartsen veel opgestoken. Tussen zulke ervaren artsen werken 
beviel hem goed, en als hofarts stond hij in hoog aanzien, maar 
Guang wist dat dit niet de geneeskunde was waar zijn hart naar 
uitging.

Uiteindelijk besloot hij terug te keren naar zijn geboorte-
plaats en zich daar als arts te vestigen. Hij moest lang opboksen 
tegen de beroerde reputatie die zijn voorgangers het beroep van 
arts hadden bezorgd, maar Guang had één groot voordeel ten 
opzichte van de artsen die hem waren voorgegaan: de patiënten 
die hij behandelde werden vaak beter. Zijn huidige patiënt, zijn 
achterneef, heeft hij zelfs al meerdere malen het leven gered.

De arme jongen had een aangeboren spijsverteringsstoornis, 
wist Guang. Het was een familiekwaal, en een van de redenen 
waarom hij arts was geworden. Jaren geleden had hij hulpeloos 
moeten toezien hoe zijn broer en een neef aan soortgelijke chro-
nische maagproblemen leden, en er uiteindelijk aan waren over-
leden. Guang was vast van plan zijn achterneef te redden, of op 
zijn minst langer in leven te houden. Hij wilde zijn broers enige 
zoon niet kinderloos zien sterven.

Terwijl hij met grote passen door het dorp loopt, en de vrouw 
van zijn achterneef hem op een drafje probeert bij te houden, stelt 
Guang bezorgd vast dat hij deze tocht al te vaak heeft moeten 
maken. Het zit hem niet lekker dat hij met al zijn kennis niet heeft 
kunnen voorkomen dat de gezondheid van zijn patiënt langzaam 
maar gestaag achteruit is blijven gaan. In plaats van een geleide-
lijke verslechtering is nu echter sprake van een acute crisis. Guang 
weet dat zo’n crisis, hoe plotseling ook, niet zomaar ontstaat. Er 
moet een directe oorzaak zijn. Op nogal scherpe toon onder-
vraagt hij de naast hem rennende vrouw.

Ze vertelt dat ze die middag met haar man naar een feest-
maal was gegaan. Hij had alleen wat varkensvlees gegeten en 
zich tijdens het eten kiplekker gevoeld, maar had ongeveer een 
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uur na hun thuiskomst overgegeven. Zonder vaart te minderen 
laat Guang haar boodschap op zich inwerken. ‘Wanneer nam hij 
varkensvlees en wat had hij daarvoor gegeten?’

‘De afgelopen maand bleef hij tijdens het Hansji-festival [Feest 
van het Koude Eten] koppig volhouden dat hij wilde vasten. Tot 
een paar dagen geleden at hij alleen ongekookt voedsel. Daarna 
begon hij weer meer te eten omdat hij zo verzwakt was door het 
vasten. Hij heeft vast teveel varkensvlees gegeten. Ik heb nog 
geprobeerd hem tegen te houden, maar hij heeft gewoon zitten 
schrokken.’

VROEG BEWIJS VAN MEDISCHE KENNIS

De theorie van yin en yang, die nauw verbonden is met klinische 
symptomen en medische diagnose was in de Han-periode al ver 
ontwikkeld. Twee goed bewaard gebleven medische geschriften 
over de elf bloedvaten die men in de yin en yang-theorie onder-
scheidt, werden aangetroffen in graftombe 3 van Mawangdui, een 
van de bekendste begraafplaatsen voor aristocraten uit de vroege 
Westelijke Han-periode. Een van de indrukwekkende voorbeelden 
van conservering van lichamen die op Mawangdui zijn aange-
troffen is het gemummificeerde stoffelijk overschot van Xin Zhui, 

de markiezin van Dai.
In de teksten staan ook uiteenlopende geneeswijzen beschreven. 
Een andere belangrijke ontdekking, op de Laoguanshan begraaf-
plaats, was de vondst van een groot aantal klassieke leerstellingen 
van de door Bian Que (overleden in 310 v. Chr.) gestichte invloed-
rijke medische stroming en een gelakte figuur waarop bloedvaten 
en acupunctuurpunten staan aangegeven. Deze ontdekkingen zijn 
belangrijke aanwijzingen voor het toen al aanwezige begrip van de 
bloedsomlooptheorie en de toepassing ervan bij de diagnose en 

genezing van kwalen.
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De arts zegt niets, omdat hij de vrouw niet nog bezorgder wil 
maken, maar inwendig vervloekt hij het ‘festival’ van het Koude 
Eten, een onzinnig ritueel dat in de loop der jaren verschillende 
van zijn oudere en kwetsbare patiënten het leven heeft gekost. 
Oké, de beroemde Jie Zitui (overleden in 636 v. Chr.) kwam 
inderdaad om bij een bosbrand nadat hij had geweigerd de hertog 
van Jinwen (671-628 v. Chr.) te dienen, maar moeten daarom 
eeuwen later nog altijd mensen sterven? Toch herdenkt een groot 
deel van de Han-bevolking deze gebeurtenis nog altijd door van 
de winterzonnewende tot vroeg in het voorjaar te vasten. Ze eten 
dan alleen koud voedsel, zonder acht te slaan op de schade die ze 
hun gezondheid toebrengen.

Tegen beter weten in valt hij uit tegen de vrouw. ‘Ik heb jou en 
je man nou al ik weet niet hoe vaak gezegd dat regelmatig, op tijd 
en met mate eten de enige manier is om de vijf organen gezond te 
houden. En dat vet vlees en wijn funest zijn voor je ingewanden.’ 
Guang beseft te laat dat hij zijn pas moet inhouden en zachter 
moet praten. De vrouw begint te huilen.

‘Ik weet nog dat u dat zei, oom, maar de onnozelaar weigert 
naar me luisteren. U weet hoe koppig hij is. Hij had toch al een 
kort lontje, maar het lijkt wel of het elke keer erger wordt. Ik heb 
nu al geen leven meer!’Tot Guangs grote opluchting zijn ze bij 
het huis van de patiënt aangekomen en hoeft hij zich niet over de 
paniekerige vrouw te buigen. Haar snikkende gestalte ontwijkend 
gaat hij het huis binnen en loopt direct door naar de slaapkamer, 
waar hij de bijna bewusteloze patiënt rillend onder een laken 
aantreft. Guang loopt naar het bed, pakt de rechterpols van de 
jonge man en voelt zijn polsslag. Hij stelt de inmiddels binnen-
gekomen vrouw een reeks vragen en onderbreekt haar als ze te 
uitvoerig antwoord geeft. Hij stelt vast dat de patiënt de afge-
lopen twee nachten heeft liggen zweten, maar nadat het braken 
was begonnen nog sterker is gaan zweten. Hij heeft helemaal geen 
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dorst, terwijl hij normaal gesproken ’s avonds vrijwel altijd een 
flinke beker water drinkt.

De arts knikt en verplaatst zijn vingers van de pols naar de 
bloedvaten in de nek. Met zijn andere hand beklopt hij onder-
tussen zachtjes de borstkas en rug. De vrouw volgt zijn hande-
lingen aandachtig en vertelt dat er van rugpijn geen sprake is 
geweest, maar dat ze haar man een paar keer aan zijn buik heeft 
zien krabben. Ze is nog niet uitgesproken of haar echtgenoot doet 
zijn tot spleetjes opgezwollen ogen open en krabt aan zijn buik.

Terwijl de hartslag bij de halsslagader normaal aanvoelt, is hij 
bij de pols abnormaal traag en onregelmatig. Guang besluit dat er 
van een aan yang-energie gerelateerd uitwendig probleem geen 
sprake kan zijn. Dat houdt in dat hij hier te maken heeft met een 
aan yin-energie gerelateerd probleem in de inwendige organen, 
veroorzaakt door een slechter wordende maag. De langzame pols, 
het braken, de buikpijn en de geringe dorst passen stuk voor stuk 
bij de kenmerkende symptomen van een gebrek aan yang-energie 
– een voor de hand liggende diagnose omdat Guang de symp-
tomen bij deze patiënt al eerder heeft waargenomen. Gelukkig is 
het gezicht van zijn achterneef, hoewel hij al in een acuut stadium 
van zijn chronische kwaal zit, geel in plaats van zwart, en zijn 
zijn ogen nog niet wit geworden. Het varkensvlees heeft forse 
schade toegebracht aan de zwakke maag van de patiënt, maar 
zijn toestand is nog te genezen. Iets van die strekking zegt Guang 
tegen de vrouw, die de boodschap met een enorme zucht van 
opluchting begroet.

Als de arts zijn dokterskist opent, glippen er enkele koperen 
naalden en bianshi-stenen naar buiten. Bij het zien van deze hulp-
middelen hapt de vrouw naar adem. Ze weet dat haar man niet 
goed op acupunctuur reageert, maar weet ook dat de arts dat weet 
en denkt daarom dat hij een wanhoopspoging gaat doen. Guang 
heeft inderdaad al een paar keer zonder resultaat acupunctuur 
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toegepast bij zijn achterneef, maar dat 
was telkens min of meer een experiment 
geweest. 

Het probleem is hier dat inwendige 
organen oververhit kunnen raken, en 
Guang behoort tot de denkrichting die 
gelooft dat acupunctuur in zulke gevallen 
meestal moet worden afgeraden. Terwijl 
sommige artsen uit de Qin-school vinden 
dat acupunctuur in vrijwel alle gevallen 
moet worden toegepast, denkt Guang dat 
het de patiënt soms alleen maar sterker 
belast. Hij geeft de voorkeur aan genees-
middelen en kruiden, met acupunctuur als 
aanvullende behandeling.

Terwijl de vrouw verwachtingsvol over 
hem heen gebogen staat, in de hoop op een 
prognose en een behandeling, overweegt 
Guang de mogelijkheden. De ziekte heeft 
een lastig stadium bereikt waarin genees-

krachtige mengsels de kwaal mogelijk kunnen genezen, maar de 
patiënt ook het leven kunnen kosten. De gezondheid van zijn 
patiënt is momenteel zo kwetsbaar dat elk krachtig medicijn hem 
fataal zou kunnen worden. Uiteindelijk pakt Guang een snuifje 
wilde gember, een kaneelstokje en een takje van de Cang Zhu, de 
grijze Atractylodes (Atractylodes lancea) en doet de ingrediënten 
in zijn kleine vijzel.

Na de kruiden tot poeder te hebben vermalen schept hij het 
met een klein lepeltje uit de vijzel, geeft het aan de vrouw en vertelt 
haar hoe de patiënt het moet innemen. Hij blijft staan kijken om 
te zien of de patiënt alles binnenkrijgt en hoe hij erop reageert.

Pas als hij zijn achterneef het poeder zonder veel moeite heeft 

Gouden acupunc-
tuurnaalden uit de 
in Mancheng gelegen 
graftombe van 
keizer Liu Cheng 
(ca. 33-37 v. Chr.)
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zien doorslikken is hij gerustgesteld dat de toestand van de jonge 
man zich heeft gestabiliseerd. Het medicijn waar zijn patiënt nu 
het meest behoefte aan heeft is tijd om te herstellen, want zodra 
de maag een medicijn kan binnenhouden kunnen de andere 
inwendige organen meeprofiteren. De maag is een onmisbare 
schakel, aangezien een lege maag de andere organen uitput.

DOKTER CHUNYU YI

Chunyu Yi (ca. 215-140 v. Chr.), ook wel bekend als Canggong, was 
voordat hij arts werd directeur van een graanopslag van de overheid. 
Hij stond bekend om zijn trefzekere polsslagmeting en diagnose, en 

de doeltreffende medicijnen die hij zijn patiënten voorschreef.
In het boek Zhenji (diagnostisch compendium) worden vijfen-
twintig kenmerkende ziektegevallen beschreven. Van elk geval 
noteerde Chunyu Yi de naam, het geslacht, beroep, geboorteplaats, 
diagnose, symptomen, oorzaken van de ziekte, het verloop van de 

symptomen (pathogenese), remedie, genezing, enzovoort.
De vijfentwintig beschreven patiënten waren afkomstig uit 
verschillende lagen van de bevolking en hadden elk een ander 
klachtenbeeld. In dertien van de vijftien met succes behandelde 
gevallen was de patiënt genezen door voorgeschreven medicijnen, 
terwijl vier gevallen met behulp van acupunctuur werden opgelost. 
In tien andere gevallen was Chunyu Yi, ondanks de nauwkeurige 
diagnose die hij stelde, niet in staat de patiënt te genezen. Ondanks 
dat deed Chunyu Yi ook van deze ‘mislukte’ gevallen waarheidsge-
trouw verslag. De Zhenji werd door latere geleerden geprezen om 
zijn gedetailleerde weergave die een helder beeld geeft van de toen-

malige medische opleiding en praktijk.

Terwijl Guang zijn medicijnkist weer inpakt, geeft hij de vrouw 
opdracht erop toe te zien dat de patiënt voldoende eet, maar wel 
mondjesmaat. Door haar jarenlange ervaring met de ziekte van 
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haar echtgenoot weet de vrouw welk voedsel geschikt is en wat 
niet, en ze oppert dat ze dit keer dunne rijstepap zou kunnen 
koken, met acht delen water op één deel rijst. Van granen gekookte 
pap wordt als zeer bevorderend voor de genezing beschouwd, 
aangezien het lichaam de aan de pap ontleende qi-energie aan 
de andere inwendige organen doorgeeft, en dus stemt Guang 
in, maar hij stelt wel voor om de pap nog eens dubbel zo dun te 
maken. Hij geeft de vrouw opdracht de pap ofwel op een hout-
vuur te koken of door heet gemaakte stenen in de kookpot te 
doen. Terwijl de vrouw aan de slag gaat neemt Guang afscheid.

Bij zijn achterneef thuis had de arts geprobeerd een profes-
sionele houding uit te stralen terwijl hij zijn diagnose stelde en 
zijn medicijn bereidde. Pas als hij de kille nacht in stapt voelt hij 
dat zijn rug kletsnat is van het zweet. Zou het kunnen, vraagt hij 
zich af, dat het huis zelf zijn achterneef ziek maakt? Zowel in zijn 
vroege studiejaren als toen hij met andere geneeskundigen aan 
het hof samenwerkte had Guang zich de populaire shushu-bere-
keningen, feng shui, en de kunst van de dodenbezwering eigen 
gemaakt. Bij feng shui gaat men ervan uit dat tal van aspecten 
van een huis de gezondheid van de mensen die er wonen kunnen 
beïnvloeden – de ligging, de bouwmaterialen, de vloer en de 
hoogte van de wanden zijn stuk voor stuk factoren om rekening 
mee te houden. Terwijl Guang door de donkere straten terug naar 
huis loopt, laat hij de constructie en de indeling van het huis van 
zijn achterneef aan zijn geestesoog voorbij trekken en bedenkt hij 
welke dingen hij misschien anders zou ontwerpen of veranderen. 
Misschien zouden ingrepen aan het huis de gezondheid van de 
patiënt kunnen helpen herstellen – misschien ook niet, bedenkt 
hij, maar ze zijn zeker het overwegen waard. 


