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Toen in 1943 ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking
van het verschijnen van Vesalius' De corporis humani Fabcica, men
Harvey Cushing's magistrale bio-bibliografie van Vesalius posthuum
liet verschijnen, werd daarin een lijst opgenomen van Vesaliana, zijnde een lijst van boeken en geschriften die Vesalius, zijn werken, zijn
invloed en betekenis belichten. Deze Vesalianarubriek was met veel
zorg samengesteld en gebruik werd gemaakt van de vele nota's die
Gushing gedurende meer dan veertig jaren had verzameld. Al telt deze
lijst het indrukwekkende cijfer van 451 nummers is ze nochtans niet
volledig. W i e zich aan bibliografie bezondigt, heeft nu eenmaal nooit
het laatste woord. Toch moeten we deze lijst beschouwen als een getuigenis van de grote belangstelling die de Vlaamse anatoom steeds
bij historici en medici genoten heeft en blijft genieten en vormt ze een
blijvende hulde aan zijn gedachtenis.
Het eeuwfeest van 1943 was de gelegenheid voor een hernieuwde
belangstelling voor de Vesalius-studie, belangstelling die tot op heden onverminderd is blijven voortduren, zodat de hjst in Cushing's
boek aangelegd thans met enkele tientallen nieuwe items kan verlengd
worden. Deze belangstelling geldt zowel de persoon van Vesalius als
zijn pennevruchten en hebben tot doel zijn betekenis in de geschiedenis der geneeskunde te bepalen.
W e willen hier op enkele dezer studies de aandacht trekken, ons
beperkend tot deze die in de laatste twee jaren zijn verschenen.

(1) Harvey Gushing. A bio-bibliography of Andreas Vesalius. New York,
Schuman's, 1943, XXXVIII + 229 biz., 89 fig.
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BIOGRAFIE
Sedert Moritz Roth zijn biografie van Vesalius uitgaf (2), is er
weinig nieuws verschenen over het leven van Vesalius. De weinige
publicaties die dit onderwerp hebben aangeraakt, beperken zich tot
enkele correctieven van details.
Studeerde Vesalius aan de universiteit van Montpellier ? Vele
schrijvers blijven het bij herhaling beweren, alhoewel Roth het tegenovergesteUe reeds had bevestigd. Laat ons hopen dat deze herhaalde
vergissing van de baan zal geruimd zijn nu L. Elaut op het laatste
congres voor de geschicdenis van de geneeskunde dat in September
1958 werd gehouden, in een mededeling de argumenten heeft uiteengezet waaruit blijkt dat Vesalius te Montpellier niet heeft gestudeerd.
De oorsprong van deze vergissing moet gezocht w^orden in een passage van de « Chirurgia magna » (1568), een apocriefe Vesaliusuitgave waarvan de werkelijke auteur Prospero Borgarucci is, die te
Padua professor aan de universiteit werd in 1564, het jaar van V e salius' deed.
De sluier van geheimzinnigheid die over de laatste periode van V e salius' leven blijft hangen, is nog niet opgeklaard. Men tast nog in het
duister omtrent de ware reden die hem er toe aanzette het Madrileense hof te verlaten om naar het Heilig Land te trekken, een reis die hij
met de dood zou bekopen. W a s het een boetereis waajrtoe hij veroordeeld zou zijn geweest omdat bij het seceren van het lichaam van een
vrouw men vastgesteld had dat haar hart nog klopte, zoals Pare
verhaalt ? Of wilde hij enkel maar Madrid ontvluchten waar hij niet
kon aarden en waar niet iedereen de Flamencos, die sedert Keizer
Karel naar Spanje waren gekomen, met een gewillig cog aanzag of
was het de volbrenging van een vrome bedevaart-belofte ? Voor deze
laatste hypothese schijnt L. Glesinger een argument gevonden te hebben in een brief van de kroaatse humanist Andreas Dudith in 1582
geschreven aan zijn vriend Dr W . Raphanus ( 3 ) . Het bericht van een
(2) Moritz Roth. Andreas Vesahus Bruxellensia, Berlin, G. Reimer, 1892.
VIII, 500 biz., 30 pi.
(3) Dr. Lavoslav Glesinger. Andrija Dudic o Vesalovoj smrti. Lijecnicki
Vijesnik. Zagreb, 1956, LXXVIII, 555-562. Alhoewel deze studie in 1956
verscheen menen we toch ze hier te moeten opnemen gezien de laattijdige
kennisname er van.
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belofte van Vesalius, ter bedevaart naar het Heilig land te trekken,
ZOU Dudith vernomen hebben van Crato von Krafftheim die het op
zijn beurt zou vernomen hebben van Clusius die te Madrid aankwam
daags na het vertrek van Vesalius. De hypothetische informatiebron
van Dudith is een te zwakke schakel in de argumentatie opdat ze o. i.
overtuigend zou kunnen klinken.
Naar onze bescheiden mening heeft niemand het tot nog toe gewaagd
de persoonlijkheid van Vesalius te ontleden en diens gezondheidstoestand te onderzoeken. J. Leibowitz (4) meent de vraag te mogen stellen of Vesalius niet lijdend geweest is aan maag- of duodenumulcus.
Het vertrekpunt van zijn betoog is een passage uit de Fabrica. Vesalius zegt daarin dat sommige personen, wanneer hun maag gedurende
een tijd Icdig blijft, met epigastrische pijnen geplaagd worden, « zoals
ik zelf somtijds heb ondervonden » voegt hij er aan toe. De hongerpijn
is nu een kenteken van ulcus, die wanneer het in het duodenum gelocaliseerd is, intermitterend (nonnunquam) optreedt. W a n n e e r men
daarenboven weet dat het ulcus ventriculi of duodeni bij voorkeur
optreedt bij jonge mensen en men er rekening mee houdt dat Vesalius 28 jaar was toen hij de Fabrica eindigde en gedurende twee jaren
vol spanning geleefd had om dit reuzenwerk op touw te zetten, dan
zijn daar inderdaad al de voorwaarden aanwezig om aan ulcus te gaan
lijden. Indien deze diagnose de juiste is, dan hebben we meteen, in
het licht van de psychomatische betekenis die de moderne geneeskunde aan deze ziektetoestand hecht, een uitleg voor een aantal psychologische problemen in Vesalius' leven. Moet zijne emotionele instabihteit, zoals die bv. voorkomt uit het verbranden van zijn handschriften, het plotselinge opgeven van een beloftevolle wetenschappelijke carriers in het universitair onderwijs en het onuitgelegd vertrek
naar het Heilig land, niet gezien worden in het licht van een psychosomatische toestand ? Hoe verleidelijk deze hypothese ook is, toch
zullen opzoekingen naar meer gegevens noodzakelijk zijn om deze diagnose, na vier eeuwen gesteld, te kunnen bevestigen.

(4) J. O. Leibowitz. Did Vesalius suffer from peptic ulcer. Bulletin of the
History of Medecine, XXXII, 1958, 75-78.
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TEKSTKRITIEK

Vesalius' werken blijven een mijn van v/etenschap die verre van
volledig ontgind mag heten. Dit komt voor een dcel omdat ze in het
latijn zijn geschreven en zo ontoegankelijk bhjven voor velen en van
de meesten, o. a. de Fabrica, geen vertaling in een moderne taal beschibaar ie. W e willen hier op twee studies wijzen over fragmenten
uit de tekst van de Fabrica. Z e zijn eveneens van de te Jerusalem verblijvende Dr J. Leibowitz, die de laatste jaren zich bij voorkeur met
de studie van Vesalius heeft ingelaten.
De eerste dezer studies heeft betrekking op de ontdekking der
kleppen in de aderen (5). Naar een amerikaanse physioloog zich eens
uitdrukte « no advances in physiology have been really sudden » (K.
J. Franklin). ledere vooruitgang in de physiologic is de vrucht van
vroegere onderzoeken en bevindingen. Ook de voor zijn tijd meesterlijke eerste beschrijving van de bloedsomloop door Harvey steunt op
ontdekkingen die voor Harvey gedaan zijn geweest. Deze ontdekking
van de bloedsomloop zou niet mogelijk zijn geweest zonder de kennis
bij voorbeeld van de kleppen in de aderen die Harvey tijdens zijn
verblijf te Padua had gezien, waar Fabricius ab Acquapendente ze
voor zijn leerlingen demonstreerde. Deze laatste wordt dan ook als de
ontdekker er van aanzien. J. Leibowitz komt op de prioriteit van de
ontdekking der aderkleppen terug en bewijst aan de hand van gepubliceerde teksten dat reeds drie onderzoekers deze kleppen voor Fabricius hadden ontwaard, nml. Canano. Amatus Lusitanus en Salomon
Albert, en hadden vastgesteld dat de kleppen het bloed beletten van
terug te vloeien, zonder echter dat ze de betekenis daarvan begrepen.
In het Anatomicarum Gabrielis Falloppi observationum examen (Venetie 1564) vertelt Vesalius dat tijdens een consult aan een ziekbed
waar hij en Canano waren bijgeroepen, de laatste hem mededeelde
dat hij in de aderen kleppen had ontwaard. Bij zijn sectiewerk ging
Vesalius op zoek naar deze kleppen maar vond, zoals hij zelf verhaalt, slechts enkele verdikkingen in de aderwand, maar geen kleppen.
W i j zijn het aan de liefde voor de waarheid verschuldigd te beken-

(5) J. O. Leibowitz. Early accounts of the valves in the veins. Journal of the
History of Medecine and allied Sciences, XII, 1957, 189-196, ill.
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nen dat Vesalius zich hier moet vergist hebben en kunnen er ons maar
over verwonderen dat de grootste anatoom aller tijden, wiens observatiezin algemeen erkend wordt, onbegrijpelijkerwijze hier gefaald
heeft.
Minder belangwekkend is een studie van tekstkritiek die J. Leibowitz
wijdt aan volgende passage die voorkomt in de Epitome of de verkorte
uitgave van de Fabrica, een geillustreerd compendium dus van het grotere boek. De besproken passage luidt als volgt : « aangezien in de
kennis van het hchaam niemand lets van waarde kan voortbrengen die
niet met eigen handen secties verricht heeft zoals de koningen van
Egyptie gewoon waren te doen... » (6) W e l k is de historische bron
waaraan Vesalius deze inlichting over de « regibus insecantibus » van
Egyptie haalt ? Leibowitz meent twee bronnen te kunnen aangeven :
eerst een tekst uit Celsus' De Medicina en verder een tekst uit Plinius'
Naturalis Historia. Hoe dan ook. deze zinsnede waarin er op gedrukt
wordt dat niemand de anatomie kan leren zonder ze met zijn handen
te verrichten, is typisch Vesaliaans.

ICONOGRAFIE

Het mooie en gekende titelblad van Vesalius' Fabrica, uitgave van
1543, is, volgens C. D. O'Malley, de gekende Amerikaanse Vesalius-kenner, niet een artistieke of symbolische voorstelling van een
fictieve anatomische les, maar beantwoordt de voorstelling op deze
plaat aan een realiteit die, in opdracht en volgens aanduidingen door
Vesalius zelf verstrekt, in het hout gegraveerd werd ( 7 ) . AUes wijst
er op : het anatomisch theater is dat van Padua, het dode lichaam op
de sectietafel is dat van de vrouw met ietwat grote gestalte waarover
Vesalius in zijn boek enkele inlichtingen geeft, de instrumenten op de
(6) J. O. Leibowitz. A. passage in Vesalius' Epitome on the « Kings of
Egypt ». Bulletin of the History of Medecine, 31, 1957, 84-86.
(7) C. D. O'Malley. The title-page to the « Fabrica ». Actas del XV Congreso International de Historia de la Medicina (Madrid-Alcila 1956),
VoL L 433-439, (19J8).
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tafel zijn die van de anatoom en tussen de leerlingen die op de trap•en van de omheining staan kan men wel bepaalde personen herkennen. De dooreen gedrukte initialen I O, boven links op de plaat, moeten niet aanzien worden, volgens O'Malley, als de initialen van de
drukker Joannes Oporinus, of van loannes Stephanas van Calcar die
men niet als de tekenaar kan identificeren, maar zouden een klassiek
en devote lovis Optimus betekenen. Het blijkt daarenboven dat de
kunstenaar die het titelblad voor de tweede uitgave van de Fabrica
in 1555 heeft gesneden, waarvan het houtblok in de universiteitsbibliotheek te Leuven berustte en jainmerlijk door de brand in 1940 is verloren gegaan, de juiste betekenis van het frontispice uit de editio princeps niet heeft begrepen omdat hij niet onder de supervisie van Vesalius heeft gewerkt die hem de nodige uitleg had kunnen verstrekken,
Op de wanverhouding die bestaat tussen het grote kadaver op de
sectietafel en de kleinere gestalte van Vesalius komt ook J. Leibowitz
terug (8). Deze disproportie vindt men ook op een ander portret van
Vesalius waar hij een arm seceert die abnormaal groot is in verhouding
tot de gestalte van Vesalius. Mogelijk is het dat ook hier de arm wordt
afgebeeld van de grote vrouw, waarvan hierboven reeds sprake was,
maar Leibowitz acht het niet onmogehjk dat door de gestalte van het
te ontleden object te vergroten tegenover de gestalte van de anatoom,
men de grootheid van de anatomie heeft willen symboliseren, een uitleg die o. i. wat ver gezocht is.
Is de Parijse drukker en latere arts Charles Etienne, de plagiaris die
Vesalius bedoelt in zijn fulminerende brief aan zijn uitgever Johannes
Oporinus en waarin hij zich beklaagt dat spijts alle hem verleende
privilegies men zijn anatomische platen in Duitsland en te Parijs blijft
kopieren ? De zaak wordt nog eens opgerakeld door Prof. Dr G. Kasten Tallmadge (Wisconsin, V. S. A.) ( 9 ) .
Vesalius' eerste anatomisch werk, de Tabulae Sex, verscheen in 1538
en zijn de Fabrica in 1543. Charles Etienne begon in 1530 aan de
voorbereiding van zijn de Dissectione partium corporis humani. onder(8) J. O. Leibowitz. The Portrait of Vesalius from the Fabrica. Journal of
the History of Medecine and Allied Sciences, XII, 19 57, biz. 393-394.
(9) Prof. Dr. G. Kasten Talmadge. Nuevas cuestiones sobre la iconografia
del « De Dissectione Partium », de Carlos Estefano, 1545. Actas del XV
Congreso Internacional de Historia de la Medicina (Madrid-Alcala 1956),
Vol. I, 459-468, iU. (1958).
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brak het werk gedurende enkele jaren en liet het boek verschijnen in
1545. V a n 1533 tot 1536 hadden beiden, Vesalius en Etienne, te Parijs
de lessen van Jacobus Silvius gevolgd. Heeft Vesahus kennis gehad
van de voorbereidende plannen van Etienne en in hoever heeft Etienne
gebruik gemaakt van de platen van Vesalius .' De controverse op dit
punt is nog niet beslecht. Toch zal men na lektuur van Kasten Tallmadge's betoog niet kunnen ontkennen dat Charles Etienne met de
publicatie van zijn anatomische platen persoonhjke verdienste toekomt, en men hem niet voor een loutere plagiaris moet aanzien.

BIBLIOGRAFIE

W e schreven hoger dat Vesalius' D e corporis humani Fabrica niet
in een moderne taal vertaald was geweest. Daar moeten we echter een
correctieve aanbrengen want in 1950-1954 werd door de zorgcn van
de Akademie voor Wetenschappen van de LLR.S.S. in twee boekdelen van ieder over de 1000 bladzijden de volledige Fabrica in het
russisch vertaald. De ganse anatomische illustratie werd er zorgvuldig
in gereproduceerd zij het dan ook op een kleiner formaat. O p het Congres voor de geschicdenis der geneeskunde te Montpellier in September
11., heeft Professor Ternovsky van de universiteit van Moskou, een
der medevertalers van het boek, terecht met fierheid daar nog eens
de aandacht op getrokken. Hij voegde er aan toe, lets wat minder
gewetcn is, dat reeds in de loop der 17e eeuw een Russisch geleerde,
met name Slavinetzky, zich aan de vertaling van dit werk had gczet.
Het handschrift van dit nooit in druk verschenen boek is jammer genocg verlorcn gegaan.
Vesalius' Fabrica werd tijdens en na zijn leven herhaalde malen
geplagieerd. Inzonderheid de uitzonderlijke mooie anatomische platen
vonden gretige navolgers. Een dezer plagiarissen was de Spaanse anatoom Juan Valverde waartegen Vesalius in een zijner boeken van leer
trekt, hem van plagiaat beschuldigt en hem verwijt van nooit een
dissectie gedaan te hebben. Zoals Gushing opmerkt, lijkt het wel ironisch dat de Antwerpse drukker Plantijn op zijn beurt Valverde heeft
geplagieerd. Inderdaad, op de persen van Plantijn verschenen twee
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latijnse cdities van dc Vivae imagines partium corporis humani (1566
en 1579) met een ncderlandse vertaling in 1579, waarin de geplagieerde platen van Valverde, maar nu opnieuw gegraveerd, zijn opgenomen. F. Sondervorst (10) heeft de aandacht getrokken op een vierde
cxemplaar van dit anatomisch werk, dat in het spaans gesteld is, in
handschrift in het Plantijnse huis bewaard wordt en nooit in druk is
verschenen. Hij tracht de redenen te achterhalen waarom dit boek niet
in druk is verschenen en meent te moeten besluiten dat het de geldelijke nood van Plantijn was die daarvan de oorzaak is geweest. De
titel van dit spaanse boek zou geluid hebben : Vivas [iguras de las
partes del cuerpo humano... con el epitome de Andres Vesalio... Het
is wel spijUg dat het boek nooit het licht zag, want waar op de titelpagina's van de andere edities de naam van Vesalius verzwegen wordt,
wordt hij hier vermeld. Dit handschrift lijkt belangrijk genoeg om er
een verdere studie aan tc wijden.
Autograven van Vesalius zijn uiterst zeldzaam. Verbrandde hij niet
al zijn handschriften en tot op heden waren slechts een paar eigenhandige brieven van hem bekend. Het is daarom venheugend dat C.
Tihon in het rijksarchief te Brussel op het spoor is gekomen van twee
onbekend gebleven brieven van hem (11). Men weet dat Vesalius
na zijn bloeiende periode te Padua in keizerlijke dienst was getreden
en keizer Karel was gevolgd op diens reis naar Duitsland. Het is
tijdens deze reis dat bedoelde brieven geschreven zijn. De eerste dezer
brieven werd verzonden van uit Augsburg en is gedateerd op 1 September 1551 en de tweede komt uit Innsbruck met als datum 16 oktober 1551. Beide zijn ze gericht aan zijn schoonvader Jeroom van
Hamme. Geschreven in een sierlijk latijn bevatten ze echter geen medische aangelegenheden, maar geven ze nieuws betreffende de keizerhjke politick en de gebcurtenissen van de dag.
Is de belangstelling voor Vesalius in het buitenland steeds groot,
op eigen bodem heeft de hoofdconscrvator van de Koninklijke Bi(10) F. Sondervorst. A propos de deux manuscrits espagnols conserves au Musee
Plantin a Anvers. Actas del XV Congreso Internacional de Historia de
la Medicina (Madrid-Alcala 1956), VoL , 361-369, (1958).
(11) C. Tihon. Deux lettres inedites de Vesale. Archives, bibliotheques et
musees de Belgique, 957, nr 2, 197-214.

21

bhotheek te Brussel, dhr H. Liebaers, met de tentoonstclling die hij
van 22 juli tot 21 September 1957 heeft ingericht, de aandacht van
eigen landgenoten weer op de figuur van de Brusselse geleerde getrokken. De gelegenheid voor deze tentoonstclling was het Eerste Internationaal Congres voor Neurologische Wetenschappen en het initiatief op deze wijze een hulde te brengen aan Vesalius ging uit van
de congressecretaris Dr L. Van Bogaert. De tentoonstclling was het
gezamcntlijk werk van de bzlgische bibliotheken, want enkel boeken en
documenten die in het land aanwezig zijn, werden geexposecrd. Het
brandpunt van het tentoongestelde waren de werken van Vesalius
zelf, maar daarnaast vond men de v/erkcn uit de praevesaliaanse periode, dc voorlopcrs en de miesters van Vesalius en verder de werken
van zijn tegenstrevers, zijn navolgers en zijn plagiarissen. Het geheel
belichtte uitstekend de betekenis van Vesalius. De catalogus die werd
uitgegeven (12) mec zijn goed gekozen illustratie en de enkele in het
frans vertaaldc fragmenten uit de Fabrica maken er een blijvend document van en een aangenarae herinnering voor al wie het geluk had
deze tentoonstelling te bczichtigen. De strengc kritiek die F. Sondervorst (13) over deze catalogus maakte. waarbij hij op enkele hiaten
en onjuistheden wees, doet in niets afbreuk aan het succes van het
vooropgestelde doel, nml. te wijzen op de uitzonderlijk grote betekenis
van Vesalius.

V E S A L I U S IN S C H I L D E R K L I N S T E N L I T E R A T U U R

Prof. Dr Robert Herrlinger, de leider van het Instituut voor de
geschicdenis der geneeskunde te Wiirzburg, bezocht de Expo "58 te
Brussel en heeft daarover een merkwaardig verslag geschreven, de
Expo van medische kant bekeken. Hij bezoclu ook het paviljoen van
(12) Andre Vesale, Renovacsur de Tanatomie humaine 1515-1564. Documents conserves en Belgique et exposes a la Bibliocheque royale de Belgique, a Bruxelles, du 22 juillct au 21 septembre 19 57. Bruxelles, Editions
Arscia, 1957, 8 8 biz. ilL
(13) Bulletin et Mcmoires de la Societe Internationale d'Histoire de la Medecine, 4, 1957, biz. 80-81.
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de toegcpaste kunsten, waar hij bleef stilstaan bij het schilderij van
de jongc Luikse surrcalistische kunstenaar Alexis Keunen, schilderij
dat in de catalogus betiteld wordt : Opstanding van het vices. In een
gcillustreerde nota die hij over die schilderij heeft gcpubliccerd (14),
toont hij aan dat dit dock waarop vier gedeeltelijk ontvleesde gestalten met loshangende spiercn zijn afgebeeld, niets anders is dan een
kopij van de spiermensen uit de Fabrica van Vesalius. De vergelijkendc foto's die hij daarbij publiccert, laten hicromtrent niet dc minste
twijfel bestaan. Plagiaat of inspiratie ? Terecht merkt Herrlinger op
dat waar de catalogus spreckt van Opstanding van het vices, deze
anatomische figurcn vceleer de ondcrgang van het vices voorstellcn.
Niet enkel in de beeldcnde kunsten, ook in dc literatuur heeft dc
figuur van Vesalius de verbcelding van de kunstenaar bekoord. W e
kenden reeds « Vesalius in Spanje » van dc Vlaamse romanschrijver
Domien Sleeckx en « Het tweede leven van Vesalius » door dc Duitse
schrijver Jozcf Weber, zonder te gewagen van een paar mindergekende Franse werken, waaronder zelfs een toneeldrama. Nu heeft een
jonge Vlaamse schrijver, Gyriel Verleyen, zich aan zijn eerste reman
gewaagd met een geromanccerd Icvensverhaal van de grote Vlaamse
anatoom (15). De beoordcling die de gekende criticus Paul Hardy
van dit boek maakte, lijkt ons de juiste : « de schrijver heeft zijn verhaal waarachtig trachten te houden zonder zich aan diepe peilingen
tc wagen in dc psyche van zijn held. Zijn oogmerk is vceleer volkspedagogisch dan wel literair geweest ». Verheugen we er ons over
dat op deze manier Vesalius in bredere kringen beter bekend zal
geraken.
Pro memorie citeren we een artikel van J. Lefevre, conservator bij
het Rijksarchief (16). Het bevat geen nieuwe gegevens en bepcrkt
zich tot het vertellen van enkele gekende algemeenhcden. Als dusdanig
meet het gerangschikt worden onder dc vulgarisatielektuur.

(14) Robert Herrlinger. ALEXIS KEUNEN: Opstanding van het viees.
Neue Zeitschrit fiir arztliche Fortbildung, 47, 1958, 444-445.
(15) Cyriel Verleyen. SchipbreukeUng op Zante, Leuven, 1957, 323 biz.
(16) J. Lefevre. Une grande figure beige de la medecine Andre Vesale. Echo
M^ical, nov. 1957, 8-9.
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D e z e rubriek w a s g e s c h r e v e n toen w e k e n n i s k r e g e n v a n d e d o c t o r a a l thesis w a a r o p J. B r o c a s in 1958 te P a r i j s p r o m o v e e r d c . W e h o pen d a a r v a n in een v o l g e n d n u m m e r een r e f e r a a t te g e v e n ( 1 7 ) .
P . Boeynaems.

SAMENVATTING.
Vesahus mag zich in een blijvende belangstelling verheugen vanwege de
medisch-historici. Een Icritisch overzicht wordt gegeven van de publikaties over
Vesalius in de twee h.uste jciren verschenen.

RESUME.
Les historiens de la medecine continuent a s'interesser a Vesale. Une revue
critique est faite des articles et livres sur Vesale parus au cours des deux dernieres annees.

SUMMARY.
Medical historians remain interested in Vesal. A critical survey is given of
books and articles on Vesal published in the last two years.

ZUSAMMENFASSUNG.
Die Medizinhistoriker bleiben noch immer stark intcressiert an Vesalius. Es
wird eine kritische Uebersicht iiber die im Laufe der letzten zwei Jahre erschienenen Aufsatze gegeben.

(17) J. Brocas. Contribution a I'etude de la vie et de I'oeuvre d'Andre Vesale.
Faculte de medecine de Paris. These pour le doctorat. Paris, 19 5 8,
94 biz., iU.

24

