
DE DERDE EN DE VIERDE DRUK VAN VESALIUS' FABRICA : 
1568, 1604 
L. Elaut 

1543 is een zeer belangrijke datum in de geschiedenis van de 
wetenschap. In dat jaar verschenen N. Copernicus' De Revolu-
tionihiis Orhiinn ccelestium te Nurenberg en A. Vesalius' De 
Corporis Htimani Fabrica te Basel. Beide zijn fundamentele 
geschriften waarvan het ene de bouw van de makrokosmos, het 
andere de bouw van de mikrokosmos van het menselijke orga-
nisme in een gans nieuw daglicht hcbben gesteld. 

Over het laatste Vv'erk zijn de pennen nog niet tot rust ge-
komen ; Osier schreef dat het « the greatest medical work ever 
printed » was. (1) Het verwekte beroering kort na zijn ver-
schijnen en thans blijft men over zijn revolutionaire toedracht 
napraten. Voorts was de uitgaaf een van de hoogtepunten van 
dc boekdrukkunst en van de boekverluchting ; drukker en illus
trator hadden hun beste beentje voorgezet om de Fabrica tot 
een merkwaardige prestatie te maken. Het boek heeft zijn ge
schiedenis gehad en zijn rol gespeeld. 

Nog tijdens zijn leven zelf, in 1555, verzorgde Vesalius een 
tweede druk waarmede men drie jaar te voren begonnen was, 
doch die wegens de ongemeen hoge drukkosten moest stilgelegd 
worden. G. H. Lindeboom heeft de geschiedenis van die tweede 
druk geschreven (2) . Ofschoon het in de grond om hetzelfde 
geschrift ging, was het loch op meer dan een plaats verbeterd 
en aangevuld. O.m. golden die aanvullingen de anatomie van 
het interventriculaire tiassenschot van het har t (3) . 

Het waren, vanzelfsprekend, Vesalius' antwoorden op de on-
welwillende kritieken die zijn Fabrica van 1543 had uitgelokt. 
Hij had het in hoofdzaak tegen zijn leermeester Jacobus Sylvius 
die hem een « vesanus » d.i. een gek had genoemd. De anatoom 
riposteerde dat hij op de afgunst van gemelijke grijsaards en 
op de lastcr vanwege wegkwijnende oude lieden geen wraak 
wilde nemen (4) . 

Technisch gezien is de Fabrica van 1555 een vooruitgang op 
die van 1543. Er werd een groter lettertype gekozen, het papier 
was zwaarder en witter, de bekende frontpagina werd hersneden 
en hier en daar in ecn detail bijgewerkt. Het gehele bedroeg 

(1) H. Gushing, A bio-bibliograpy of A. Vesalius, N. York 1943, XVI, 
(?) Nedcrl. Tijdschrift. Gencesk., 99, 1955, 2213-2227. 
(3) Fabrica 1555, 741-754. 
(4) Fabrica 1555, 107, 
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nu, zonder het naam- en zaakregister, 824 in-folio bladzijden 
in plaats van 659 in de oorspronkelijke druk van 1543. 

Lindeboom is de mening toegedaan dat die tweede druk als 
de definitieve Fabrica van Vesalius moet beschouwd worden. 
De anatoom zelf had ze bijgewerkt en het is hoogstwaarschijnlijk 
dat hij tot het drukken uit eigen beurs bijgedragen heeft; hij 
was zich bewust van zijn taak en zending : de Galenische ana
tomie onttronen, hij wilde zijn zozeer gewraakte Fabrica van 
1543 gaaf houden, haar toedracht bevestigen, desnoods nog on-
derstrepen, kortom als de vrucht van zijn geest en van zijn 
werk voor de toekomst beveiligen. Wij weten thans hoe hij 
daar in geslaagd is. 

Wij zijn niet ingelicht over de prijs die de kopers voor de 
Fabrica moesten betalen ; het boek was voor vaklieden ge
schreven, was atlas en tekstboek tegelijk, het was met ontzet-
tend zware kosten tot stand gekomen en moet zeer duur ge-
weest zijn. Alles wijst er op dat het toch voor de uitgever-
drukker geen ruineuze zaak zal geweest zijn. Met de druk van 
1555 dreigde het daarentegen in den beginne anders te verlopen. 

Voor diegenen die zich, wegens de hoge prijs, de Fabrica niet 
konden aanschaffen, voor de beginnelingen in het vak, voor de 
kunstenaars en een toevallige leek die over de ware bouw van 
het menselijk lichaam wilde ingelicht zijn, stelde Vesalius zijn 
De Htimani Corporis Fabrica Epitome op. Albanus Torinus zorg-
de tegelijkertijd voor een Duitse vertaling. Zij kwamen alle in 
1543 te Basel van Oporinus' pers. 

Het verspreiden van de nieuwere ontleedkunde heeft bij Vesa
lius, bij zijn uitgever en de kring van de lieden die hem steunden 
voorgezeten ; zij stelden zich ten doel, verder dan bij de spe-
cialistische vaklui, de Galenische anatomie af te takelen, en de 
biologische waarheid van dienst te zijn. Reeds onder het schrij-
ven van de Fabrica hield Vesalius met het opzet van zijn 
Epitome rekening (5). 

Dat het Epitome spoedig ingang vond, bewijzen o.m. zijn 
herdrukken en vertalingen ; reeds in 1569 werd het te Brugge 
in het Nederlands uitgegeven (6). De degelijkheid van het 
Epitome was niet geringer dan die van het hoofdwerk ; vooral 
aan het atlasgedeelte werd een tamelijk grote uitbreiding gegeven 
en de hoofdstukken zijn met het oog op het systematische on-
derricht van beginners opgesteld; het is helemaal door een 

(5) Fabrica 1543, 357. 
(C) bij Pietcr de Clerck, vcrtnald door Jan Wouters, cfr, H. Gushing, op. at. 117. 

Een unick exemplaar van dezc druk bevindt zich in de Univ. Bi. Gent n° 
r^es 1080. 
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andere gedachte gedragen dan de Fabrica. Zulks bewijst nog-
niaals hoe Vesalius de verspreiding van zijn anatomische denk-
beelden nastreefde. Somwijlen wekt het de schijn dat Fabrica 
en Epitome verschillende werken zijn ; hun opgaaf was evenwel 
niet verschillend, slechts hun metodiek. 

* * 
De tweede druk van de Fabrica ging niet vergezeld met een 

nieuw Epitome. De luxueuze uitgaaf zou voortaan tot uitgangs-
punt voor alle verdere herdrukken dienen, terwijl al meer en 
meer epitome's in velerlei vertalingen en navolgingen het licht 
zagen. Gushing somt ze op en geeft er een overzicht van. Tijdens 
zijn verder leven, van 1555 tot 1564, heeft Vesalius een derde 
druk van zijn Fabrica niet noodzakelijk geacht. Uit niets blijkt 
dat zulks zijn inzicht zou geweest zijn. 

In het voorjaar van 1564 was de anatoom te Venetie op 
doorreis naar Palestina ; hij ontmoet er talrijke vrienden bij 
de uitgever Franciscus de Franciscis, uit Sienna afkomstig. Een 
nieuw geschrift, waarin hij tegenover Gabriel Fallopius zekere 
ontleedkundige en ziektekundige denkbeelden uiteenzet, wordt 
ter spraak gebracht. Tot een besluit om het te drukken komt 
het niet, daar het manuskript niet in het bezit van de uitgever 
was. Inmiddels reist Vesalius naar het H. Land, maar op 23 mei 
1564 komt Andrece Vesalii Anatomicarum Gabrielis Fallopii Ob-
servationum Examen inderhaast van de pers (7). Het wordt een 
postuum boek daar de auteur niet van zijn Palestinareis terug-
gekeerd is. 

Rond de uitgever hadden zich enige vrienden en vereerders 
van Vesalius geschaard (8). Zij waren het die er spoed achter 
zetten om het boek te laten drukken. Dezelfde vrienden vatten 
nu ook het plan op de Fabrica, waarvan het belang stilaan dui-
delijker ingezien werd, een ruimere verspreiding te bezorgen 
door een minder dure uitgaaf ter beschikking van een ruimere 
kring gegadigden te stellen. 

Waarschijnlijk heeft Vesalius van dat opzet niets gekend, en 
pas na zijn dood zal de noodzakelijkheid van een goedkoper 
uitgaaf sterker aangevoeld geweest zijn. Op zijn persoon en 
zijn werk werd meer en meer de nadruk gelegd ; zijn Fabrica 
ging uiteindelijk het pleit voor de anatomische vernieuwing 

(7) Apud Franciscum de Franciscis Senensera, 171 biz,, 20 cm x 15 cm. De let-
trine, bij het woord vooraf, illustreert de spoeddruk, 

(8) Het wnren o. m. Augustinus Gadaldinus en Andreas Marinus; cfr. het woord 
vooraf van Examen. 
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winnen, en dat er grote navraag naar was, is begrijpelijk. Ging 
Vesalius' populariteit zelfs zo ver niet, dat Prosper Borgarucci 
een samenraapsel van chirurgische teksten uit verschillende 
auteurs bijeenvoegde en het met de benaming van Chirurgia 
Magna, als een geschrift van de anatoom Het verschijnen in 1568 ? 

In datzelfde jaar besloot de bovenvermelde uitgever tot het 
publiceren van een nieuwe druk van de Fabrica in een verkleind 
formaat, maar met de onontbeerlijke verluchting voorzien ; hij 
schrikte er niet voor terug een nieuw stel van houtblokken voor 
een aangepaste illustratie te laten vervaardigen; een speciale 
houtsnijder werd daartoe aangeworven. De bedoeling was uit-
stekend, zij wordt in een korte opdracht door de drukker op 
de volgende manier weergegeven : op een kleiner formaat het 
werk publiceren ten gerieve van de studerenden, vooral van 
diegenen onder hen die van huize uit maar over een klein ver-
mogen beschikken. 

M. Roth (9) stelt het voor dat de nieuwe druk de vrucht zou 
zijn van een spekulatie vanwege de boekhandelaar. Er is lets 
voor die mening te voelen. Zien wij niet hoe dezelfde uitgever, 
zodra Vesalius van uit Venetie naar Palestina vertrokken is, 
diens kritiek op Fallopius' anatomische waarnemingen onmid-
dellijk laat drukken, zonder zich om de toestemming van de 
anatoom te bekommeren ? Auteursrechten waren toen nog niet 
gewaarborgd en men keek niet zo nauw toe zodra er maar geld 
te winnen viel. 

We geloven niet dat de derde druk van de Fabrica, in een 
volkomen nieuw kleed gestoken, een onderneming zonder hache-
lijke risico's was, om ze zo maar als een dadelijk en uitzonderlijk 
renderend zaakje te gaan beschouwen. Met welk beraad en in-
spanning, met welke grote onkosten de uitgaaf gepaard ging, 
het is ongelofelijk zegt de uitgever in zijn opdracht aan Antonius 
Monticatinus, een medisch hoogleraar uit Ferrara. We zijn be-
reid het voor waar aan te nemen, wanneer men bedenkt dat de 
Vesaliaanse platen op een vrij grote schaal begonnen vermenig-
vuldigd te worden met het oog op hun didaktisch gebruik. Had 
de Antwerpse Plantin ze, in 1566 en 1568, niet uitgegeven, en 
zich daarvoor niet bediend van de Valverde-druk van 1556 ? 
Platen van goede kwaliteit zijn bij het anatomisch onderricht 
van even groot belang als de gedrukte tekst of het gesproken 
woord. 

De uitgever voegde bij zijn eigen naam die van de houtsnijder : 
Icones exculpsit loannes Criegher Pomeramus, iuvenis diligen-
tissimus (epistola dedicatoria). 

(9) Andr. Vesalius Bruxellensis 1892. 283. 
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De titel luidt : Andrece Vesalii Bruxellensis, invictissimi Caroli V 
imp. Medici, De Humani Corporis Fabrica libri septem. Cum 
indice rerum et verborum memorabilium locupletissimo. Vene-
tiis, Aptid Franciscum Frnnciscium Senensem, et loannem 
Criegher Germanum MDLXVIII. 

De afmetingen van deze derde druk zijn 32 cm. bij 22 cm. ; 
van de tweede druk zijn ze 42,5 cm. bij 28 cm. Het aantal blad
zijden van de derde druk is 510, met 49 bladzijden voor het 
naam- en zaken-register ; in de tweede druk waren deze getallen 
824 en 44 bladzijden. Het papier van de derde druk is lichter 
dan dat van de twee voorgaande, maar nog van een goede kwa
liteit. Het boek heeft een dikte van 3,5 cm. terwijl de tweede 
druk 7 cm. dik is. Dat betekent in zijn geheel reeds een flinke 
uitsparing. Die uitsparing is hoofdzakelijk verwezenlijkt door het 
gebruik van een kleiner lettertype, dat nog goed leesbaar blijft. 
Het aantal regels op een bladzijde bereikt 63 ; in de tweede 
druk was het 49, in de eerste druk was het 57. 

Legt men de drie drukken naast elkaar, dan wordt men 
onmiddellijk getroffen door het royale van de paginering, van 
het fraaie lettertype, van de ruime marges, en van het papier 
die van de tweede uitgaaf (1555) een flink stuk vakmanschap 
der boekdrukkunst hebben gemaakt. De derde druk komt er 
evenwel in het geheel niet sjofel voor, hij is een eerbiedwaardig 
werkstuk en werpt geen vlek op de goede reputatie van de 
Fabrica. 

Ook de verluchting is niet minderwaardig te noemen. Wei 
ontbreekt de beroemde frontpagina die aan de eerste en de 
tweede druk een imponerend voorkomen schonk, waar men 
Vesalius op de binnenplaats van een villa een sektie ziet ver-
richten, midden een drukke menigte belangstellenden. De praefa-
tio en de opdracht ontbreken niet, wel het onvolprezen portret 
van de anatoom zelf, anno setatis suae 28. Er werd dus alvast 
uitgespaard. Op de frontpagina, tussen de titel en de vermelding 
van de uitgever, prijkt een vignet dat de vrede allegorisch 
voorstelt, en met enkele sobere arabesken is toegerust. (fig. 1) 

De tekst van deze derde druk is de onveranderde tekst van 
de tweede druk. We hebben geen afwijkingen daarvan ontdekt. 
Een lijst van corrigenda wordt niet medegedeeld. Alle lettrines 
werden hersneden en werpen nu meestal een sober siermotief 
rondom de beginletter van elk hoofdstuk ; zij bedragen de 
hoogte van zes regels. De marginale aantekeningen en verwij-
zingen zijn eveneens dezelfde als die van de tweede druk. 

Op de kwaliteit van de verluchting is heel wat aan te merken, 
ofschoon wij de afkeurende betekenis die dat woord inhoudt, 
wat moeten milderen. De figuren van de tweede druk werden 
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nagetekend en nagesneden, op een kleinere schaal dan in de 
uitgaaf van 1555. Ook de voile skeletfiguren van Liber I, de 
spierfiguren van Liber II , de aderfiguren van Liber I I I , de slag-
ader- en zenuwfigurcn van Liber IV, de ingewandfiguren van 
Liber V, de schedel- en hersenfiguren van Liber VI en Liber VII 
werden nagetekend en op een nieuw houtblok gesneden. 

Hoe groter de figuren, hoe beter ze geslaagd zijn. Voor de 
bekende skelet- en spierfiguren uit Liber I en Liber I I , werd 
het landschap op de achtergrond weggelaten, of tot een een-
voudig bloempje herleid (bv. de zevende spierplaat) . Door de 
noodzakelijke verklcining van de afbeeldingen hebben ze on-
vermijdelijk aan diiidelijkheid ingeboet, en de arcering is er 
ook niet altijd in geslaagd het perspektief te dienen. Die arcering 
is op veel plaatsen te zwaar, ten koste van de overzichtelijkheid. 
Feit is dat de grote in-fo!ioplaten van de eerste druk uit 1543 
het in ieder opzicht halen op de korresponderende platen van 
de tweede en de derde druk. 

De verluchting van de derde druk verliest vast van haar 
waarde in de kleinere figuren : op biz. 11 bv. komen de ver
schillende soorten van schedelnaden zeker niet tot hun recht. 
Waar de voetwortcl- en handwortelbeentjes van de eerste twee 
drukken zulk een fraai ensemble voorstellen, zijn zij in de derde 
uitgaaf, biz. 4, 84, 105, zeker niet van een goede kwaliteit te 
noemen. De schedelfiguren van biz. 470, 471 zijn niet geslaagd ; 
de borstsi tus van biz. 436 is slecht, de buiksitus van biz. 367 
is middelmatig, die van biz. 362 die nochtans gekompliceerder 
is, valt m e e ; de schedelbasis van biz. 325 is uitstekend ; de 
bloedvatenman van biz. 318 is afschuwelijk, die van biz. 283 
is heel wat beter, en de vena portsetakken van biz. 279 zijn 
tamelijk goed weergegeven. De afbeelding van de tongspieren 
op biz. 193 heeft haar vaagheid uit de vorige drukken behouden, 
ze kon voor heel wat anders doorgaan. Sommige spiermannen 
van de derde druk zijn goed geslaagd, bv. op biz. 151, 154 en 
160; die van biz. 147 is het m i n d e r ; afzonderlijke spiergroepen 
vallen in het algemecn tegen, biz. 165, 169, 184. Op het bekend 
figuurtje uit het laatste hoofdstuk van de Fabrica, dat moet 
voorstellen hoe een dier op de vivisektietafel vastgehecht wordt , 
willen we nog de aandacht vestigen ; de laatste druk toont zeer 
scherp aan op biz. 509 hoe de schaalreduktie de demonstratie-
waarde heeft geschaad. Dit is evenwel niet het geval met Vesalius' 
instrumententafel, biz. 120, die de scherp te en netheid die zij in 
de vorige drukken had, behouden heeft. De ongemeen grote 
scherpte die de beenfiguren uit de eerste en tweede druk ken-
merkt , is in de derde druk verloren gegaan tegen de achtergrond 
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van het wat grijzere papier. Zulks is ook het geval met de 
toraxbeelden. 

Samenvattend kunnen we over de verluchting van de derde 
druk zeggen dat ze het niet kan halen op die van de voorgaande 
drukken, hoewel ze nog heel wat kwaliteiten van het originele 
dat Van Calcar afbccldde, bewaard heeft. Deze tekenaar had zijn 
werk op een ruime bladzijde met veel wit en grotere spiegel 
berekend ; de geringer ruimte van de derde druk Het veel hier-
van verloren gaan. 

Op het uiterlijke van de derde druk van Vesalius' Fabrica valt 
dus heel wat aan le merken ten overstaan van de hoge kwali
teiten die de eerste twee drukken bezitten. In acht genomen dat 
de uitgaaf van 1568 zich niet opdrong, omdat die van 1555 uit-
geput was, maar alleen op het oog had met een goedkope druk 
het boek een groter alzetgebied te bezorgen en een groter aantal 
belangstellenden te bereiken, menen we dat deze derde druk 
niet tegenvalt. Hij zal dc opvattingen van de auteur gediend 
en de Vesaliaanse anatomie bevorderd hebben. In de grond 
kwam het daar op aan, 

* 
* * 

H, Gushing schrijil dat de derde druk van de Fabrica nog door 
een vierde werd gcvoigd (10). De zonen van Franciscus de 
Franciscis moesten de houtblokken waarmede de uitgaaf van 
1568 vervaardigd werd, in hun bezit gehad hebben, want ze 
gaven in 1604 een nieuwe druk in het licht. 

De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit een eksemplaar 
van die vierde druk. Gushing geeft het niet op, wel maakt hij 
gewag van een eksemplaar te Leuven. Bij navraag bleek het 
daar niet aanwezig te zijn. Werd het in de brand van 1940 
vernield ? 

We hebben die vierde druk aan een nauwkeurig onderzoek 
ondcrworpen, Het boek bestaat feitelijk uit twee verschillende 
stukken, 

Het eerste, en belangrijkste, want het beslaat 510 bladzijden 
ongeacht een index van zaken en namen die er 45 beslaat, is 
niets anders dan de Fabrica ; nergens is daarop een aanduiding 
van jaarta! te vinden. Het tweede deel is daaraan volkomen 
vreemd. Het behelst 19 bladzijden, in tabelvorm gesteld, met 
vooraan, een voile titelpagina die luidt : Universa Antiquorum 
Anatome tarn ossitini, quam partiwn el externarum, et interna-
rum, Ex Rufo Ephcsio .\4edico Antiquissimo, tribus tahellis 

(10) H, Gushing, op, cit, 93. 
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expticata per Fabium Paulinum, Quibus accessit quarta ex Sorani 
Medici Antiquissimi Fragmento Grceco non antehac Latino facto 
De Matrici. Cum privilegio. Venetiis, MDCIIII. Apud lo. Anto-
nium et Jacobum de Franciscis. Daarmee is de uitgaaf in haar 
geheel gedagtekond op 1604. 

Dat tweede deel van de vierde uitgaaf werpt een bijzonder 
licht op de mentaliteit van sommige uitgevers en arisen, be-
treffende de Vesaliaanse anatomie, die dan toch, in 1604, de 
Galenische anatomie met haar aanhang niet volkomen had af-
geschreven. 

In een kort woordje vooraf zegt de drukker dat de gepubli-
ceerde tabellen door een student werden samengesteld, niet met 
de bedoeling ze uit te geven, doch alleen om door hun over
zichtelijkheid zijn medestudenten bij de studie te helpen. Daar 
de tabellen wel bewijzen van enige bruikbaarheid hadden ge
geven, was het niet zonder nut ze, ten gerieve van de kandidaten 
in de geneeskunde en de beginnelingen, te laten drukken. Ze 
zullen hen misschien kunnen helpen om beter te begrijpen 
wat Vesalius voor de anatomie heeft gedaan. De schei-
dingslijn tussen de oude en de nieuwe anatomie was dan, in 
het begin van de zeventiende eeuw, nog niet diep doorgetrokken, 
de geesten waren zozeer met Galenische anatomie behept dat ze 
er moeilijk af stand konden van doen. 

De tabellen zelf zijn ternauwernood lets meer dan een op-
somraing van Griekse en Latijnse namen met hun verklaring 
en de aanduiding van degene die eerst de naam gaf. Derhalve 
zijn zij van enig belang voor de geschiedenis van de ontleed
kundige nomenklatuur. 

De eigenlijke Fabrica van 1604 behelst, op haar eerste blad
zijde, de aankondiging van de voornoemde tabellen : addita nunc 
postremo etiam antiquorum anatome. Ze bevestigt onze zojuist 
geopperde mening dat men toentertijde nog heel wat belang 
hechtte aan de anatomie der ouden. Voorts is er een heel mooie 
titelpagina. Ze is van een nieuwe snede, en in de rechter beneden-
hoek getekend : F. Valegio. 

De twee zonen van Franciscus de Franciscis, die de uitgaaf 
van 1568 verzorgde, verhalen dat Vesalius' Fabrica uitgeput is 
en vermits er veel naar gevraagd wordt, het voor de hand lag 
een nieuv.̂ e uitgaaf op de markt te brengen. Er moesten tal van 
platen vervangen worden, andere bijgesneden, drukfouten ver
beterd. Ze hebben zich voor dat doel ingespannen. Ze dragen 
het werk op aan de hertog van Urbino, een uitstekend krijgsman 
en gekultiveerd potentaat, met de stille hoop dat hij het eens-
daags zal benutten om zelf, in navolging van andere vorsten uit 
de oudheid, een hygieniscli traktaat op te stellen. 
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Het woord aan de lezer verhaalt opnieuw waarom het boek 
uitgegeven wordt : omdat het bij de boekhandelaars onvindbaar 
is geworden. De ervaring en het materiaal van vader De Franciscis 
die op de zonen Antonius en Jacobus is overgegaan, zullen bij 
het drukken aangewend worden, mitsgaders enkele aanpassin-
gen. 

De opdracht aan Keizer Karel en de brief Oporinus die in de 
derde druk voorkomen, ontbreken in de vierde druk. In de 
plaats staan een zestal Griekse verzen van een zekere Fabius 
Paulinus die hijzelf in het Latijn vertaalt. Zij huldigen Galenos 
als de vader van de anatomie, en Vesalius die deze wetenschap 
heeft voltooid ; het is dezelfde Fabius Paulinus die de tabellen 
van het tweede deel van het boek heeft samengesteld. De veî zen 
zijn banaal en zeggen meer dan genoeg over de opvattingen die 
hun auteur er over Galenos en Vesalius op nahoudt. 

Laten we even op de titelplaat terugkomen (fig. 2). Het is 
een kunstig stuk. In het midden, onder een rijk versierde re-
naissanceportiek, geeft een leraar anatomische les op het lijk ; 
een tiental toehoorders zien toe. De etser heeft naast drie per-
sonen een naam goplaalst. Links onder staat « Cruc ». Hoogst
waarschijnlijk wordt Giovanni Andrea della Croce bedoeld ; hij 
was geboortig van Venetie en oefende er met gezag zijn beroep 
uit ; op zijn naam staan tal van chirurgische werken die alle 
in de dogenstad het licht zagen. Rechts onder staat « Valverde » ; 
deze is de uitgever van anatomische platen die uit de Fabrica 
genomen werden en in de zestiende en zeventiende eeuw over 
alle westerse landen zeer verspreid waren. 

De docent zelf spreekt met een wijds gebaar zijn toehoorders 
toe ; hij draagt ecn plechtig met bont afgezet gewaad en houdt 
de linkerhand in de geopende bulk van het kadaver, « Vesal » 
luidt zijn naamtekening. We vernemen dat het beeld niet met 
Vesalius overeenstemt, Deze wordt immer als een jeugdige man 
afgebeeld, met zorgvuldig geknipte baard. Hier staat een be-
jaarde kaalwordende man met lange profetenbaard, hij vertoont 
niet de minste gelijkenis met de grote anatoom. Het is naar 
onze overtuiging al te opvallend de afbeelding van Fabricius ab 
Acquapendente, die op dat tijdstip (1604) te Padua in de ana
tomie leraarde, en waarvan bekend is dat hij Vesalius' werk 
bij zijn leerlingen aanbeval. Het gehele is te beschouwen als een 
handigheid vanwege de uitgever om de hoogleraar gunstig te 
stemmen, en de studenten tot kopen aan te zetten. 

Het centrale motief van de titelpagina is omgeven door een 
achttal anatomische motieven die alle aan de Fabrica ontleend 
zijn, skelet, skeletstukken, schedel, spierman, oppervlakkige en 
diepe buiksitussen van de twee sexen, anatomisch instrumen-
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lariuni. Hoe kunstig ook uitgevoerd, ci' zit in de anatomische 
motieven van de titelplaten zeer veel Galenische, zeer weinig 
Vesaliaanse anatomie. Joh. Stefan van Calcar zou het zeker 
meer natuurgetrouw weergegeven hebben. 

Onderaan op de titelpagina staan de namen van de drukkers-
uitgevers : Venetiis apud Joan Anton et Jacobum De Franciscis. 

De inhoud van de vierde uitgave stemt precies overeen met 
die van de derde. Het papier is lets zwakker en zonder v.'ater-
merk. Er is geen enkele bladzijde meer of minder, in totaal 510, 
evenzo met de platen. De bladspiegel is identiek. Elke bladzijde 
van de twee drukken begint en eindigt met hetzelfde woord. 
Met de randnoten is het precies zo, deze zijn evenwel uit een 
ander lettertype gezet. 

Men had kunnen vermoeden dat de gebroeders De Franciscis 
onverkochte vellen van de 1568-druk wederom opgehaald, met 
een nieuwe titelpagina en de nodige woorden vooraf voorzien 
hadden, en het boek dan als een nieuwe druk op de markt 
konden gebracht hebben. Deze veronderstelling gaat niet op, 
de uitgave van 1604 werd helemaal opnieuw gezet, doch zo ge-
trouw mogelijk nagebootst op die van 1568. 

Er zijn toch enkele differenticle kenmerken. De tekcningen 
van de lettrines zijn verschillend, zij zijn ook zwaarder ge-
drukt. De lettcrtypes verschiilen meestal in de titels en de on-
dertitels. Er zijn meer samentrekkingen in de druk van 1568. 
De randnota's liggen niet aliijd op dezelfde hoogte in de twee 
edities. Drukfouten zijn verdwenen, terwijl andere verschijnen. 
Fig. 99 (1604) staat verkeerd, zij staat goed in 1568. Bladzijde 
147 ontbreekt in 1604 ; de spierman die zij moest weergeven 
staat op biz 153 ; tabula X staat op biz 148, tabula VIII op 
biz 149, tabula IX op biz 151, tabula VII op biz 153, tabula XI 
op biz 156 ; daarna is alles weer identiek. De Griekse lettertypes, 
waar die gebruikt worden, zijn verschillend in de twee uitgaven. 

In zijn geheel beschouwd is de vierde uitgaaf van Vesalius' 
Fabrica, op wat typografische verschiilen na, dezelfde als de 
derde uitgaaf. Dezelfde rcdeiien die tot een herdruk in 1568 
hadden aanleiding gegeven lieten zich in 1604 opnieuw gelden. 
Wij willen er slechts de nadruk op leggen dat de Galenische 
anatomie in de vierde druk nog even het hoofd opsteekt in de 
toegevoegde tabellen waar een beroep gedaan wordt op oude 
anatomen, zogezegd om beter het belang van de door Vesalius 
gebrachte vernieuwing te laten uitkomen, maar in de grond 
omdat de opvattingen zich nog niet helemaal van het oude had
den bevrijd. 
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RESUME 

En 1568, quatre ans apres la mort de Vesale, limprimcur venitien Franciscus 
dc Franciscis, publie une troisieme edition de la Fabrica de I'anatomiste Bruxel-
lois, Gettc edition, d u n format in-folio reduit, compte 510 pages. Elle a integrale-
ment repris le texte de la seconde edition (1555). En vtie de cette nouvelle edition 
les figures, et notamment les grandes planches bien connues de la Fabrica, ont 
toutcs etc retaillees par Jean Griegher, sculpteur pomeranien. En 1604, les fils de 
Franciscus de Franciscis se chargent de donner une nouvelle edition de la Fabrica, 
clle parait egalcment a Venise. Elle ne differe que par quelques details typogra-
phiques de I'edition de 1568. Les deux editions ont ete entreprises dans le but de 
mettre, moycnnant un prix modique, a la disposition d'un plus grand nombre d'in-
teresscs, un traite d'anatomie dont on commengait a entrevoir a cette ^poque I'lm-
portance primordiale, II est hors de doute que ces deux editions, malgre quelques 
defauts de presentation, inherents a leur moindre dimension, ont servi la cause du 
qrand anatomiste necrlandais, 
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