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INGEZONDEN BRIEVEN 

Onderstaande brief werd aan de redactie gezonden als reactie op een artikel ver
schenen in ons vorig nummer. Ook is een wederwoord van de auteur bijgevoegd, 
waardoor de lezer de standpunten van beide schrijvers kan beoordelen. Als ant-
woord hierop werd opnieuw een brief ingestuurd door C. Gysel, waarin in es-
sentie dezelfde standpunten werden herhaald. Aangezien we over dit onderwerp 
geen eindeloze polemiek willen beginnen, hebben we besloten enkel de eerste twee 
brieven te publiceren. 

WAS GEMMA FRISIUS PROFESSOR MEDICINAE? 

C. GYSEL 

"En fait, Gemma etait officiellement professeur de medecine. II donna des le
mons privees de mathematiques mais on ne sait pas s'il les a enseignees a I'uni-
versite." Aldus professor F. Hallyn in een oniangs in dit tijdschrift verschenen 
artikel. (1) Bij deze passus kan en moet men twee vragen stellen. 

Eerste vraag: werd Gemma Frisius ooit benoemd tot professor medicinae? 

Voor zover ik over het leven en werk van deze astronoom ben ingelicht meen 
ik hierop een negatief antwoord te moeten geven om volgende redenen: 
1. Op alle titelbladen van zijn talrijke werken kwalificeert Gemma Frisius zich 

als "medicus et mathematicus" of als "apud Lovanienses medicus et ma-
thematicus insignem", zijn zoon Corneille Gemma, daarentegen, als "Lo-
vaniensis medicinae professoris" of "Lovaniensi regio Medicinae professo-
r e " of "apud Lovanienses Regio ac ordinario professori". 

2. Als plaatsvervanger van de afgezette hoogleraren Arnoldus Noot en Leonard 
Willemaers was Thriverius vanaf zijn benoeming in 1543 tot aan zijn dood 
in 1554, enkele maanden voor Gemma Frisius stierf, de enige door de ma-
gistraat aangestelde hoogleraar in de geneeskunde. (2) 

3. Petri (1599) bevestigt alleen dat Gemma Frisius tot doctor in de geneeskunde 
promoveerde, en als practicus tot de voornaamste geneesheren van Leuven 
behoorde. (3) 

4. Hoogstens kan Thriverius, alhoewel het niet bewezen is. Gemma belast heb
ben met een gedeeltelijke onderwijstaak, zoals hij Willem Pantin de toelating 
gaf Celsus te commentarieren, maar dergelijke tijdelijke assistentie impliceert 
geen professoraat. 

5. In zijn brief van 7 april 1543 aan Dantiscus (4) maakt Gemma gewag van 
de mogelijke inrichting van twee nieuwe cursussen, anatomic en wiskunde, 
zonder te vermelden dat men ze aan dezelfde persoon zou toevertrouwen. Voor 
de wiskunde kon Gemma in aanmerking komen, maar een autonome degelij-
ke anatomic komt er pas, voor zover ik weet, in de XVIIe eeuw. 
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Tweede vraag: werd Gemma Frisius ooit aangesteld tot (buitengewoon) hoogle
raar in de wiskunde ? 

Met andere woorden: gaf hij in dit vak niet alleen in eigen huis (door de toe-
hoorders betaald) privaat onderwijs maar ook (door de Staten van Brabant be-
zoldigde) openbare lessen in de Vicus, het gemeenschappelijk lokaal voor alle 
studenten der universiteit? Vernulaeus (1667) heeft het bevestigd en De Smet 
(1974) deelt zijn mening, o.i. niet ten onrechte, want het door Gilbert in 1884 
aangebrachte argument dat zulke leerstoel eerst werd gecreeerd in 1563 kan men 
ontzenuwen als men aanneemt dat na zijn dood Gemma Frisius niet onmiddel-
lijk werd opgevolgd. Zeer waarschijnlijk heeft Baldi zich dus op het einde van 
de XVIde eeuw niet vergist wanneer hij schreef dat Gemma Frisius, alhoewel 
hij een geneesheer was, " fu egli ancora versatissimo nelle Matematiche delle quale 
nello studio di Lovanio, sua Patria, fu publico professore." 

NOTEN 
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EEN VIERDE NOTA OVER GEMMA FRISIUS 

F. HALLYN 

Ik dank uiteraard de Heer Gysel voor de belangstelling die hij in zijn brief be-
toont voor mijn bijdrage over Gemma Frisius, gepubliceerd in het vorige num
mer van Scientiarum Hisloria. Met zijn opmerkingen over het onderwijs van de 
Fries, terloops aangehaald in een voetnoot van mijn artikel, kan ik echter niet 
akkoord gaan. Ik neem dan ook graag de gelegenheid te baat om op dit punt 
mijn mening te verdedigen of, beter, scherper te formuleren dan in een uiteraard 
korte voetnoot mogelijk is. 

De voornaamste bron is m.i. de getuigenis van Suffridius Petri, die Gemma 
persoonlijk als leraar gekend heeft. In de passage welke ik in mijn artikel citeer 
(noot 7), staat niet alleen, zoals Carlos Gysel beweert, dat "Gemma Frisius tot 
dokter in de geneeskunde promoveerde, en als practicus tot de voornaamste ge
neesheren van Leuven behoorde", maar dat hij wel degelijk tot de belangrijkste 
geneesheren van de universiteit gerekend werd (inter praecipuos ejus Universita-
tis Medicos habitus fuit). Bovendien looft de tekst hem niet alleen als practicus, 
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maar ook als theoreticus {In theoria acutus ac tritus, in praxi felix). Tenslotte 
wordt een uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen zijn publiek optreden in het 
geneeskunde-onderwijs {professionem publicam) (1) en zijn prive-onderwijs in 
de wiskunde {privatim). 

De meeste andere bronnen geven eenzelfde voorstelling, ook als ze Petri op 
andere punten menen te moeten verbeteren. De juiste status van Gemma in het 
onderwijs in de geneeskunde kennen we niet. Laat ik echter opmerken dat de 
brief van Gemma aan Dantiscus van 7 april 1543 het niet heeft over de " moge-
lijke" (zoals Gysel schrijft), maar over de "recente" {nuper... instituta) -en dus 
reele- vernieuwing van het onderwijs in de geneeskunde; en vooral, onmiddel-
lijk aansluitend hierop, spreekt Gemma over het nieuwe onderwijs in de anato
mic in de eerste persoon meervoud, hetgeen impliceert dat hij er zelf deel aan 
heeft {cepimus quoque anatomen celebrare) (2). Voorts kan aangestipt worden 
dat Vesalius zich rond die tijd verheugt over de kwaliteit van het onderwijs in 
de anatomic te Leuven, die te danken is aan de aanwezigheid van meerdere jon-
ge professoren {juniores ejus Academiae professores), hetgeen inhoudt dat de 
aanstelling van Thriverius niet de enige was. (3). 

Wat betreft de hypothese van een leerstoel in de wiskunde, die gefundeerd 
is op een kruising van teksten van Vernulaeus en Valerius Andreas (4), kan ik 
alleen maar vaststellen dat Gysel zijn stelling slechts kan verdedigen door twee 
supplementaire hypothesen in te roepen, nl. dat (a) in tegenstelling tot de expli-
ciete bewering van Valerius Andreas, de leerstoel veel vroeger dan in 1563 werd 
opgericht, en (b) tussen 1555 (dood van Gemma) en 1563 onbezet is gebleven. 
Dit lijkt me een uiterst fragiele constructie, o.a. omdat Valerius Andreas uitvoe-
rig uitlegt waarom de leerstoel er pas in 1563 gekomen is, na veel tegenstand ont-
moet te hebben. (5) 

Indien, tenslotte, Gemma zich op de titelpagina's van zijn werken voorstelt 
als medicus et mathematicus, zonder een universitair statuut in te roepen, dan 
verklaart dit zich het best door het feit dat zijn publicaties uitsluitend op het ge-
bied van de wiskunde liggen en hij precies in dat domein geen officieel ambt be-
kleedde; welke zin had het in zuiver wiskundige publicaties zijn hogere status 
als medicus te beklemtonen? Zijn zoon Cornelius, die zich wel medicinae pro
fessor voorstelt, publiceert integendeel steeds op het gebied van de geneeskunde, 
zoals hij zich die voorstelt in het ruime kader van zijn " kosmokritische " leer, 
waarin alle delen van het ganse universum communiceren. 

Wanneer Baldi in zijn Vita schrijft dat Gemma publico professore was in de 
wiskunde, heeft hij zich dus hoogstwaarschijnlijk wel vergist, zoals op zovele 
andere punten die ik in mijn bijdrage heb aangestipt. 

NOTEN 

1. Professio heeft in het Latijn van de Renaissance uitdrukkelijk de betekenis van "fonction de 
professeur, chaire, enseignement" (zie R. Hoven, Lexique de la prose laline de la Renaissance, 
Leiden, Brill, 1994, met verwijzingen naar Erasmus e.a.). Het gebruik van deze term, nog bena-
drukt door de toevoeging van het adjectief publicus, is een duidelijke aanwijzing dat Gemma 
een officiele onderwijsfunctie bekleedde. 



100 INGEZONDEN BRIEVEN 

2. Zie de brief in F. Van Ortroy, p. 412. 
3. Geciteerd door Van Ortroy, o.c, p. 29. 
4. Teksten in Van Ortroy, o .c , p. 32-33. Vernulaeus beweert dat Gemma officieel wiskunde do-

ceerde; Valerius Andreas dat een leerstoel wiskunde in 1563 opgericht werd, acht jaar na de dood 
van Gemma. Vandaar de subhypothesen (a) en (b), waarover ik het verder heb. 


