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Een bijzondere afbeelding uitde "fabrica" van Andreas Vesalius 

H.L. HOUTZAGER 

INLEIDING 

Niet alleen dat in de Fabrica voor het eerst de menselijke anatomie wordt 
beschreven aan de hand van secties die door Andreas Vesalius (1514-1564) zelf zijn 
uitgevoerd, maar ook het feit dat Vesalius zijn opus magnum heeft verlucht met 
een groot aantal natuurgetrouwe afbeeldingen, was in de 16de eeuw een nouveaute 
vandeeersteorde.' 

Wat de afbeeldingen betreft; in de anatomieboeken voor 1543 - het jaar waarin 
de Fabrica bij Joannes Oporinus in Basel verscheen -, was meestal slechts een 
skeletprent opgenomen. Deze diende om de lezer ervan op de hoogte te stellen dat 
het hier om een anatomieboek ging en fungeerde niet als visuele ondersteuning van 
hetgeen in de tekst behandeld werd. 

Men kan er zich thans over verbazen dat het menselijk skelet over een periode 
van vele honderden jaren zo slecht is bestudeerd, terwijl er toch mogelijkheden te 
over waren om kennis te nemen van de benige structuren van het menselijk 
lichaam, ook al was het verboden om secties uit te voeren. Immers de tot de strop 
veroordeelden bleven vaak maanden aan de galg hangen als afschrikwekkend 
voorbeeld voor de gemeenschap. Na zo'n periode was er van het lichaam niet veel 
meer over dan de botten deels door ligamenten en peesresten bijeen gehouden. 
Hierdoor was het mogelijk om tenminste het menselijk skelet te aanschouwen en 
te bestuderen. Wellicht was men ervan overtuigd dat Galenus reeds alles had 
ontdekt en de geneeskunde in zijn voile omvang bekend was, zodat er geen behoefte 
bestond om na te gaan of hij het wel steeds bij het juiste einde had gehad. Pas 
Vesalius zou in zijn studententijd te Leuven een geskeletteerd lichaam van het 
galgenveld roven om het voor studiedoeleinden te gebruiken. 

Hij zou de aanzet geven tot het kritisch analyseren van de werken van Galenus 
en ertoe overgaan het menselijk lichaam nauwkeurig te bestuderen en te ontleden. 
Met het verschijnen van de Fabrica kwam de topografische anatomie in woord en 
beeld in de voile belangstelling te staan. 

En de tekst en de afbeeldingen in de Fabrica waren voor de tijdgenoten van 
Vesalius een reden om zich in twee kampen van voor- en tegenstanders op te 
stellen. Beide groepen geleerden hebben vaak in niet mis te verstane bewoordingen 
hun meningen verkondigd. Sylvius, de Parijse leermeester van Vesalius, spande 
hierin de kroon door Vesalius uit te maken voor een "vaesanus", een dwaas, die 
illustraties in zijn boek opnam." 
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DE VANITASPRENT 

Van de skeletfiguren is de plaat op pagina 164 van de Fabrica de minst 
anatomische (fig. 1). De verschillende onderdelen van het skelet komen door de 
houding van de figuur minder tot zijn recht dan op de andere twee skeletprenten. 
Uit het oogpunt van compositie is deze plaat de meest kunstzinnige. De gebogen 
lijn van de romp, het voor het rechter gekruiste en gebogen linker been en de 
schedel rustend tegen de linker gebogen hand, doen het treuren en de vanitas 
gedachte bij de graftombe goed uitkomen. Ook de graftombe zelf en de daarop 
aangebrachte tekst - de enige tekst die op de grote platen voorkomt -, wijst eerder 
op een allegorie. De houding van de figuur en de Latijnse tekst vullen elkaar aan. 

"VIVITUR INGENIO, CAETERA MORTIS ERUNT", luidt in vertaling 
"Men leeft (voort) door zijn talent, de rest zai een prooi zijn van de dood". 

De tekst is ontleend aan de eerste Elegia in Maecenatem vers 38 en moet 
gedateerd worden ± 50-75 n.Chr. De Elegia in Maecenatem 1 is een troostdicht op 
de dood van de rijke beschermer van kunsten en wetenschappen C. Cilnius 
Maecenas (70-8 v.Chr.) vriend en raadsman van keizer Augustus, beschermheer 
van o.a. Horatius. Zelf was Maecenas ook actief op literair gebied; slechts enkele 
fragmenten van zijn oeuvre zijn bewaard gebleven. 

Het is goed om te bedenken in wat voor context de dichter van de Elegia de 
regel plaatst: het gaat om de topos dat alleen het "talent" de werken des geestes -
literatuur, wetenschap etc. -, kortom culturele productie blijven voortleven bij het 
nageslacht. 

De Humanisten hebben deze Elegia I, die is overgeleverd in de Appendix 
Vergiliana zeker gekend en de onderhavige regel is derhalve uit oogpunt van 
topiek in deze anatomieprent uit de Fabrica op zijn plaats. Vooral de blik van de 
skeletfiguur gericht op de op het graf liggende schedel, bij uitstek de plaats voor 
het "Ingenium", is hierbij relevant. 

HET PORTRET VAN PIRCKHEIMER ; 

Eerder dan in de Fabrica komen we deze versregel tegen als tekst onder het portret 
van Willibald Pirckheimer (1470-1530) (fig.2). 

In 1524 maakte Albrecht Durer een ets van deze Neurenberger Humanist, die 
toen 53 jaar oud was; Aetatis suae Llll. Een groot dee! van zijn leven wijdde 
Pirckheimer aan het vertalen van werken van klassieke schrijvers en 
wetenschappers. Ontegenzeggelijk zal hij direct of indirect met de Elegia in 
Maecenatem I in contact zijn gekomen en deze versregel gekozen hebben om als 
onderschrift te dienen voor zijn portret. Was Pirckheimer zo pessimistisch over de 
hem nog toebedeelde jaren, dat hij op 53 jarige leeftijd deze regels onder zijn 
portret zette ? Enige ijdelheid is hem in ieder geval niet vreemd als hij van 
mening is dat hij door zijn talent in de herinnering zal voortleven. 

Of Vesalius via het portret van Pirckheimer op de gedachte is gekomen om 
deze versregel te gebruiken als tekst bij zijn anatomieprent, valt niet te bewijzen. 
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Persoonlijke contacten tussen Pirckheimer en Vesalius zijn er niet geweest; de 
eerste overleed toen Vesalius pas 16 jaar was. 

Opmerkelijk is dat een tijdgenoot van Vesalius deze prent als voorbeeld koos 
voor de keerzijde van een aantal penningen. 

DE FAMIHE OCCO EN DE PENNINGEN VAN ADOLPHUS OCCO III 

Van de vele tijdgenoten medici met wie Vesalius hetzij schriftelijk hetzij 
mondeling contact heeft gehad, nemen leden van de familie Occo een bijzondere 
plaats in. Deze familie van medici heeft nagenoeg ononderbroken de medische 
professie in Augsburg uitgeoefend in de 15de en 16de eeuw. Bij herhaling is 
Vesalius door hen in consult geroepen en verschillende van zijn zogenaamde 
consilia, die zijn opgenomen in de tweede druk van de Fabrica (1555) vinden dan 
ook in Augsburg plaats in aanwezigheid van o.a. Adolphus Occo II (1494-1572) 
en Adolphus Occo III (1524-1606). 

Van deze laatste Occo is een drietal penningen bewaard gebleven, 
waarschijnlijk door Christof Weiditz vervaardigd in of rond het jaar 1552. De 
penningen tonen het portret van deze nazaat van de Occo-dynastie, terwijl op de 
keerzijde van de penningen de afbeelding van de hierboven beschreven prent uit de 
Fabrica is afgebeeld met dit verschil dat de schedel op het graf vervangen is door 
een zandloper. Ook de tekst op de graftombe wijkt af van die uit de Elegia in 
Maecenatem I. 

Op de eerst Occo III penning (fig.3) luidt de vertaling van de Griekse tekst 
op de graftombe: "Trouw aan zijn werk en plichtsgetrouw tot aan de dood". Het is 
een gegoten penning in brons met een doorsnede van 65 mm. 

De tweede Occo III penning is de helft kleiner. Helaas is de penning niet 
exact te dateren. Van de Latijnse tekst rond het portret ontbreekt een deel van de 
vermelde leeftijd van Adolphus Occo. De tekst luidt: "ADOLPHUS OCCO. A. F. 
AUGUST. MED.ANNO AET. X..."(= Adolphus Occo, zoon van Adolphus, 
geneesheer... jaar oud). 

Op de keerzijde wederom het skelet leunend op de graftombe, waarop de 
tekst: "STIPENDIUM PECCATAE MORS" (= Het loon van de zonde is de 
dood) (fig.4). 

De derde Occo III penning toont het portret van opzij gezien en is van 
hetzelfde Latijnse randschrift voorzien als de tweede penning. Ook op de keerzijde 
van deze penning de ietwat gewijzigde afbeelding van Vesalius" prent met op de 
graftombe de tekst: "ABSORPTA EST MORS IN VICTORIAM" (= De dood is 
overgegaan in overwinning). De doorsnede van deze bronzen gietpenning is 
55 mm (fig.5). 

DE DELFTSE ANATOMISCHE LES 

Ook in de Lage Landen heeft de publicatie van de Fabrica grote indruk gemaakt en 
weerklank gevonden bij de hier praktizerende medici. Reeds in 1569 verscheen er 
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in Brugge een Nederlandse vertaling van de verkorte uitgave - de Epitome -, en 
wel van de hand van Jan Wouters (1539-ca, 1599) "ghegagiert medicijn ende 
chirurgijn der Stede vander Veere in Zeelant". De titel luidt: "Dat Epitome ofte 
Cort begrijp der Anatomien, Andr. Vesalii. WT. Het Latijn in neder-Duudsch naer 
den oprechten zinne over-ghestelt" (fig.6). 

Toen in 1617 de medici en chirurgijns die in Delft praktizeerden zich lieten 
portretteren door Pieter van Mierevelt, werd vol trots de nieuwe aanwinst in de 
bibliotheek van het gilde op het schilderij getoond. Links boven in het schilderij 
tussen de benen van een opgesteld skelet houdt een van de geportretteerde leden 
van het gilde het boek van Vesalius open, op de bladzijde waarop de 9de prent uit 
Vesalius" Fabrica is afgedrukt (fig.7). De aanschaf van nieuwe boeken werd 
gefinancierd uit bijdragen die ieder nieuw lid aan het gilde moest betalen. Het 
stadsbestuur van Delft had namelijk bepaald: "Dat een iegelyk alhier zijn proef 
doende op dit gilde boven zyn inkomstgeld moet betalen 5 gulden voor een boek 
in de boekenry". Op deze wijze was er steeds voldoende geld in kas om 
boekwerken aan te schaffen opdat de leden van het medisch-chirurgisch gilde op de 
hoogte bleven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anatomie en 
geneeskunde. 

DE AMSTERDAMSE CHIRURGIJNSPENNING 

Ook het Amsterdamse chirurgijnsgilde heeft de herinnering aan Vesalius levendig 
gehouden en wel in de vorm van een chirurgijnspenning. 

Wanneer het Amsterdamse gilde voor het eerst ertoe overging om 
gildepenningen te laten maken is niet bekend. De oudste documenten van dit gilde 
zijn bij de brand in het huis van de deken van het gilde Claas Claasz. Kist in het 
jaar 1597 vemietigd. Ook zijn ons van latere tijd geen rekeningen bewaard 
gebleven waaruit met zekerheid blijkt welke medailleur voor het gilde penningen 
heeft gemaakt. 

Door vergelijkingen met penningen van andere Amsterdamse gilden uit de 
eerste helft van de 17de eeuw kan men tot bepaalde veronderstellingen komen over 
de ontwerper en maker van de oudst bekende Amsterdamse chirurgijnspenning. 
Wittop Koning heeft hierover een suggestie gedaan en gewezen op de figuur van 
Hans Rogiers, die afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, op 11 September 1598 
het poorterschap van Amsterdam kreeg. 

Op de keerzijde van deze Amsterdamse chirurgijnspenning is wederom de 
nagenoeg identieke skeletprent uit de Fabrica weergegeven. Ook hier is de schedel 
op de graftombe vervangen door een zandloper, zoals ook het geval is met de 
hierboven beschreven Occo-penningen. Op de graftombe geen spreuk, doch het no. 
28, waarschijnlijk het lidmaatschapsnummer van de gildebroeder (fig.8). 

Schrijver dezes is Dr. H. Schoonhoven Litt. Class, zeer erkentelijk voor zijn 
waardevolle aanvullingen bij het doomemen van de Latijnse vertalingen. 

van der Dussenweg 14 Nl-2614 XE Delft - Nederland . ;. 
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Fig. 1. De skeletfiguur op pagina 204 van de Fabrica van Vesalius (Basel, 1543). 
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Fig. 2. .Mbrecht Durer, Willibald Pirckheimer 1524. 
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Fig. 3. De keerzijde van de eerste Occo 111 penning. 

Fig. 4. De keerzijde van de tweede Occo 111 penning. 
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^^m^^-" 
Fig. 5. De keerzijde van de derde Occo III penning. 
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Fig. 6. De eerste Nederlandse vertaling van de Epitome door Jan Wouters (Brugge, 1569). 



EEN BIJZONDERE AFBEELDING UIT DE "FABRICA" 25 

Fig. 7. Detail van het schilderij voorstellende de anatomische les door Dr. Willem van der Meer uit 
1617, voorstellende de spierman uit de Fabrica van Andreas Vesalius. 



26 H. L. HOUTZAGER 

Fig. 8. De oudste Amsterdamse chirurgijnspenning uit 1620. 
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