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ERASMUS 

In het jaar 1543 verschenen drie werken, die, op wetenschap-
pelijk gebied, de triomf betekenden van het kritisch onderzoek, 
door filologen zoals Lorenzo Valla en Erasmus gehuldigd in 
hun uitgaven van klassieke schrijvers en kultuurhistorische ge-
schriften ; de Cosjnographia van Miinster, De revolution!bus 
nrhhim coelestium van de Poolse kanunnik Copernicus en De 
humani corporis foJjrica van de Brusselse geneesheer Vesalius. 
Hevige protesten stegen op uit de univcrsitaire middens, de 
laatste verschansingen van de conservatieve geest en de verstarde 
scholastiek. Op grond van experimentele bevindingen werd nu 
getornd aan het absolute gezag van Ptolemaeus en Galenus, de 
twee hoekstenen van de middeleeuwse wetenschap : op het ge
bied van de astronomic en de medicijnen genoten hun werken 
hetzelfde blind vertrouwen als de H. Schrift in geloofsaange-
legenheden. De minste twijfcl aan de letter van hun tekst — 
vaak nog zo corrupt dat hij onverstaanbaar werd — was hei-
ligschennend : de wetenschappelijke vooruitgang in de middel-
eeuwen is ook vrijwel uitsluitend van empirische aard. Men 
hoefde zich niet te bekommeren om theoretische beschouwingen 
en het enge traditionalisme, die het univcrsitaire leven beheer-
sten. 

Het boek van Vesalius, zoals dat van Copernicus, betekent 
een breuk met de traditie, zelfs al verklaart de schrijver, dat 
hij die traditie trouw blijft, en al doet hij zijn uiterste best 
om zich in die traditie in te schakelen ; zoals vele vooruit-
strevende wetenschapsmcnsen van zijn tijd geeft hij er zich 
misschien zelf geen rekenschap van, dat de harde slagen, die 
hij haar toebrengt, haar weldra totaal zuUen doen ineenstorten. 

De wetcnschapnelijke heropbloei van de 16" eeuw is het eind-
punt van een harde strijd, die het literair en filologisch huma-
nisme sedert meer dan hondcrd jaar gevoerd heeft, niet tegen 
de traditie, maar tegen een valse projectie ervan, die de antieke 
bronnen van kennis en schoonheid Jhad vertroebeld. De nauw-
gezette studie van de klassieke Oudheid, het steeds hernieuwd 
tekstkritisch onderzoek der grote schrijvers aan de hand van 
moeizaam verzamelde handschriften, de scherpzinnigheid waar-
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mee de teksten werden verbetcrd, dat alles schiep een klimaat, 
waarin de wetenschap kon gedijen. De kritische geest, die zich 
had gevormd en ontplooid in de filologische en historische dis
ciplines, veroverde weldra de andere gebieden van het mense-
lijke denken. In de Nederlanden werd deze evolutie bespoedigd 
en bcstcndigd dank zij het Collegium Trilingue Lovaniense, bij 
testament door Hiei'onymus Busleiden gesticht. De studenten 
werden er vcrtrouwd gemaakt met de gezonde krit ische metho-
des van het filologisch humanisme en dit kwam niet alleen de 
taalkundc en de geschiedenis ten goede. Juristen, geneesheren, 
wiskundigen, plantkundigen en exegeten deden in hun onder-
scheiden wetenschappen evenzeer beroep op dezelfde scherpe 
criteria, die de studie van de klassieke letteren hadden ver-
nieuwd. Niets schijnt mij onjuistcr toe dan in de geschiedenis 
\ a n het humanisme, lileraire kul tuur en wetenschappelijke geest 
legcnover elkaar te stcllen, zoals sommige Italiaanse geleerden 
het wel eens dedcn. Integendeel, zij vullcn elkaar aan en gaan 
raeestal samen, des te natuurl i jker in een tijd, waarin de we
tenschap nog encyclopedisch was en de geleerden niet aarzelden 
hun nicest gedurfdc dcnkbeelden en abst rakte begrippen in te 
kleden in sierlijke stijlfiguren, aan de klassieke dichters ont-
leend. Copernicus verlaat soms de sterrekijkers voor de schrijf-
tafel om er de Heilige Maagd in sapfische strofen te bezingen ; 
de Siijl van Vesalius zit vol gczochte wendingen en rhetorische 
knepcn, die op het eerste gezicht in tegenstclling staan met zijn 
klinische nauwgezctheid en zijn nuchterheid als wetenschaps-
mens. Dit is misschien een van de meest waardevolle lessen, die 
dc renaissance ons te geven heeft : de ver doorgedreven speciali-
satie mag het algemeen mcnselijke niet op de achtergrond 
verschuivcn, terwijl de meest gegronde kennis kan gepaard gaan 
met een zin voor vormschoonheid en harmonic, die haar in-
schakelt in dc ccnheid van mens en kosmos. 

Thans wordt de Fabrica vooral gczocht om haar prachtige 
platen, waar M'ctenschappelijke nauwkeurigheid gepaard gaat 
met fijne kunstzin en mecslerlijkc uitvoering ; Vesalius' betoog 
zelf is voor ons nog slechls van een zuiver historisch belang ; 
zijn opvattingen over de ontleedkunde zijn na vier eeuwen 
voorbijgestreefd, en wekken enkcl nog onze weetgierigheid op : 
onze kennis gaan we putten in betrouwbare hedendaagsc bron
nen. Dc opdracht aan Keizcr Karel evenwel, die als het ware 
een inleiding tot dc Fabrica vormt, bezit een blijvende waarde. 
Vesalius stelt er met grote gezetheid de beginselen voorop, die 
de medische wetenschap m.oeten schragen : nauwkeurige obser-
vatie der feiten, proefondervindelijke methode, liefde en dienst-
vaardigheid ten overstaan van de medemens. Deze hoofdgedach-
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ten worden dan gehuld in barokke volzinnen ; de stijl is gezocht, 
plechtstatig, soms wat bombastisch. De kerngedachten, in deze 
retoriek omhuld, zijn nochtans gezond en vooruitstrevend; zij 
vormen 4e hoeksteen waarop de moderne anatomic haar kennis 
van het menselijk lichaam heeft gebouwd. 

Zoals al zijn tijdgenoten, had Vesalius een grote bewondering 
voor de Oudheid, doch deze bewondering maakt hem niet blind. 
Wanncer zijn persoonlijke ondervinding hem leert dat de Ouden 
dwaalden, klampt hij zich niet halsstarrig aan hun dcnkbeelden 
vast. De rechten van de rede, zo verklaart hij, kunnen door geen 
enkel gezag, hoe oud en achtbaar ook, worden bepcrkt. Hij 
durft het aan de dwalingen van Galenus openlijk aan te klagen, 
wat hem de vijandschap van de univcrsitaire middens op de 
hals haalt. Zelfs wanneer herhaalde dissecties de juistheid van 
Vesalius' opvattingen hebben aangetoond, geven de tnagistri 
nostri de strijd nog niet op. Jacobus Sylvius, een der meest ge-
prezen vertegenwoordigers der officiele geneeskunde, aarzelt 
niet, van op zijn leerstoel in de Sorbonne, Vesalius' gedragingen 
aan de kaak te stellcn ; indien Vesalius de waarheid aan zijn 
kant schijnt te hebben, zo verklaart hij, betekent dat niet dat 
Galenus zich vergist heeft, maar wel dat de mensen van de 
16° eeuw anders gevormd zijn dan hun Romeinse voorvaderen ! 

In zijn meesterlijke Inleiding toont Vesalius zich bewust als 
een voorstander der universalistische tendens, die wij terug-
vinden bij alle grote geesten van zijn tijd. Hij staat wantrou-
wend tegenover te ver doorgedreven spccialisatie : men moet 
niet bang zijn even over het muurtje te kijken om te zien hoe 
het bij de buurman gesteld is. De halsstarrigheid van de « rab-
bijnen », thans zouden wij zeggen van de « bonzen » der genees
kunde, die weigerig staan tegenover heelkundig ingrijpen, wan
neer dit nodig blijkt, aanziet hij met een kritisch en afkeurend 
oog. Hoe kan men zulke delikate operaties toevertrouwen aan 
eenvoudige barbiers en « chirurgijns », die vaak een grote han-
digheid aan de dag leggen, maar zelden over een voldoende 
verstandelijke ontwikkeling beschikkcn om hun waarnemingen 
te ordenen en ten dienste te stellcn van de medische weten
schap ? Hij zelf aarzelt nooit met eigen hand te opereren. Als 
lijfarts volgt hij de legers van Keizer Karel en treedt zeer actief 
op bij het verzorgen van de gewonden. Bij het beleg van Saint-
Dizier, is Ambroise Pare, de beroemde chirurg, hoofd van de 
Franse gezondheidsdienst. De twee vernieuwers der anatomic 
zuUen elkaar nogmaals ontmoeten in vrcedzamer omstandighe-
den, aan het ziekbed van Koning Hendrik II, die dodelijk ge-
wond werd in een steekspel. 
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Om zich rekenschap te geven van de onwetendheid op anato-
miscli gebied der beroemdste geneesheren van dc tijd, volstaat 
het hun consulta te lezen : hun raadgevingen berusten niet op 
een grondig onderzoek van dc zieke of op klinische waarnemin
gen, maar zijn cenvoudig parafrasen van dc Hippokratische of 
Galenische geschriften, en vaker nog van hun talloze commenta-
toren. 

Dc veelvoudige prakti jk van dc dissectie, de scherpheid van 
geest, waarmede hij zijn proefnemingen voorbereidt en onder-
neemt, de stiptheid van zijn werkmethodes, stellcn Vesalius in 
staat aan de zuiver academische en beschouwende geneeskunde 
de genadeslag toe te brengen, aan een geneeskunde, die niets an
ders betrachtte dan het toepassen van enkele algemene principes, 
eens voor altijd en buiten elke twijfcl vastgelegd. Heel het theo
retische denken van Vesalius berust op de dagelijkse praktijk 
van de geneeskunde en dc daarbij moeizaam verzamelde waar
nemingen ; hij legt aldus de basis van de rationele en experi
mentele wetenschap, die de geneeskunde tenslotte is geworden. 

De aandacht en de voorliefde van Vesalius' tijdgenoten, zowel 
kunstenaars als geleerden, voor het menselijk lichaam is een 
typerend tijdsverschijnsci van de renaissance ; de zuiver spiri-
tualistische beschouwingen van de middeleeuwse denkers zijn 
voor goed voorbij . Het lichaam wordt niet meer louter als het 
werktuig van een hoger, onsterfelijk principe beschouwd ; het 
heeft een nieuwe waarde verworven ; zijn gezondheid en zijn 
schoonheid zijn onontbecrlijk bij het verwezenlijken van het 
schoonheidsideaal van de renaissancemens. De grondige kennis 
van zijn s t ructuur is een eerste s tap op de weg van het socratische 
yvwBi aeavTpv ; noch rcligicuze, noch ethische imperatieven zijn 
machtig genoeg om de zoeker te weerhouden bij het ontsluieren 
van zijn geheimenissen. Aldus is de Inleiding van Vesalius een 
belangrijk document, niet alleen voor de geschiedenis van de 
geneeskunde maar ook voor geheel de moderne cultuur. 

Wij hebben dit klcinc meesterwerk laten volgen door een brief 
van Vesalius aan de Bazelse drukker Johannes Oporinus, en die 
in beide uitgaven van de Fabrica is terug te vinden. Hierin wordt 
een andere zijde van Vesalius' persoonlijkheid belicht, op hem 
is nl. het Romeinse adagium de minimis non curat prcetor niet 
tocpassclijk. Dezelfde nauwgezctheid, die hij steeds bij zijn we
tenschappelijke arbeid aan de dag legt, treffen wij ook hier weer 
aan : hij is angstvallig en bekommerd zijn Fabrica op correcte 
en elegante wijze te zien uitvoeren. Geen enkel detail ook van 
technische aard ontsnapt hem : typographic en graveerkunst zijn 
voor hem geen geheim. In deze brief worden wij bovendien op 
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pittige wijze, over de zeden en gebruiken van de vrijbuiters uit 
de zestien-eeuwse drukkerswereld ingelicht. 

Deze twee Vesaliaanse docunienten zijn zonder twijfel de aan
dacht van de moderne lezer waard. Tal van onbeduidende lite-
raire teksten worden tot het louter genoegen van enkele tien-
tallen liefhebbers uit de vergetelheid gered en gepubliceerd, ter
wijl monumenten van het wetenschappelijk denken — en daar-
onder kunnen wij beslist Vesalius' prcefatio rangschikken — in 
zelden doorbladerde folianten verborgen zitten. Wij durven hopen 
dat deze bescheiden proeve van vertaling, de aandacht van de 
hedendaagse lezer zal wekken voor een der voorlopers van de 
moderne wetenschappelijke opbloei, die niet alleen onszelf maar 
ook ons wereldbeeld volledig heeft gewijzigd. 

De hier vertaalde tekst werd ons overgeleverd in twee verschillende versies ; 
1) deze van de editio princeps (A) : Andreas Vesalii Dc humani corporis fabrica 
libri septem, Bazel, J. Oporinus, 1543; 2) deze van de herdruk, bij dezelfde drukker 
verschenen in 1555 (B). Vesalius heeft de eerste tekst verbeterd met de hem eigen 
nauwgezetheid en heeft er belangrijke wijzigingen aan toegebracht. Deze wijzigingen 
gaan niet alleen uit van een angstvallig gevoel voor literaire volmaaktheid : zij lichten 
ons in over Vesalius' veranderde betrekkingcn met zijn leermeesters en coUega's, 
Jacobus Sylvius b. v., na het verschijnen van de Fabrica. Wij hebben B als basis 
voor onze vertaling verkozen; de lezing van A werd alleen aanvaard, wanneer de 
lezing B een drukfout of een vergissing daarstelt. Wij hebben de tekst, die in beide 
uitgaven een ononderbroken en massieve blok vormt, in paragrafen onderverdeeld 
om verwijzingen en nota's mogehjk te maken. 

INLEIDING VAN ANDREAS VESALIUS TOT ZIJN BOEKEN 
OVER DE ANATOMIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM, AAN 
ZONE DOORLUCHTIGHEID KAREL DE VIJFDE, MACHTIGE 

EN ONVERWINLIJKE KEIZER, OPGEDRAGEN. 

1. Hoe verscheiden ook de hinderpalen, die het beoefenen van 
kunsten en wetenschappen storend in de weg staan, hun grondige 
en uitvoerige studie belemmeren en ook hun praktische uitsla-
gen verminderen, ben ik de mening toegedaan, genadige Keizer 
Karel, dat ze sterk lijden onder een te scherpe splitsing van de 
disciplines, die om het even welke wetenschap ten dienste staan, 
en meer nog onder de pijnlijke verdeling van de technische taken 
tussen verschillende uitvoerders, in zoverre dat iemand, die de 
kunst in haar geheel wenst te veroveren, zich zodanig door een 
van haar onderdelen laat in beslag nemen, dat hij de andere, die 
in hoge mate hetzelfde doel beogen en er niet van te scheiden 
zijn, geheel verwaarloost en nooit lets merkwaardigs presteert ; 
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daar hij steeds het gestelde doel mist, wijkt hij voortdurend af 
van het wezen zelf van de kunst. 
2. Om over de andere te zwijgen, zal ik even stilstaan bij de 
wetenschap, die over de gezondheid van de mensen waakt en van 
alle, die het menselijk vernuft schiep, de meest nuttige en meest 
onmisbare is, maar dan ook vec! moeite en inspanning vergt. 
Geen verdcrfelijkcr kwaal dan die welke ecrtijds de geneeskunde 
begon aan flarden te rukken, voornamelijk na de inval der Goten 
(1) en na de dood van Al-Mansoer (2), koning van Boekhara 
in Perzic (w^ant zolang deze regeerde bleven de Arabieren (3), 
en met hen de Grieken, ons vcrtrouwd en genoten het verdiende 
aanzien) ; het voortreffelijkste werktuig van dc geneeskunde, de 
heelkundige tussenkomst in dc bchandeling, werd zodanig ver-
waarloosd, dat men ze ging toevertrouwen aan mannen uit het 
gepeupel, zonder cnige vorming in de hiilpwetenschappen van 
de medicijnen. 

(1) De humanisten gebruikcii de uitdrukking Gotthorum illuvies zeer vaak als ze 
spreken over de invallen dor Barbaren en de daaropvolgende onlusten, die 

harde slagen toebrachten aan de klassieke cultuur van het Westen. Gotthus 
was voor hen ecu synonicm van barbarus. 

(2) Aboe Dja far al-Mansocr, tweede kalief der Abassiden (745-775). Hij onder-
drukte de opstand der ketterse sekten van Oost-Perzie en der Aliden in Arable: 
hij slaagde er echter niet in het gezag van het kaUfaat in Spanje te herstellen. 
Al Mansocr onderhield ononderbroken betrekkingen met de Christene vorsten 
\'an het Westen, onder meer met Pepijn de Korte : hij hoopte aldus de macht 

van de Spaanse Ommeyadenemirs te ondermijncn. Zijn regering is van grote 
bccekenis op culturcel gebied. Mccr nog dan zijn voorgangers moedigde hij de 
geleerden aan tot hot vertalen der grote wetcn.schappelijke werken van de 
Grickse Oudheid. 

(3) Zowcl dc geleerden van de renaissance als van de middeleeuwen begrcpen en 
wanrdeerdeii de rol van de Arabieren bij het overlevercn van de weten-
.sehappeiiike en filosofische erfenis van Hellas. De Univcrsiteit van Padua, waar 
Vesalius stiidecrdc en later professor werd, stond wijd open voor de Arabische 
invloed. Een van Vesalius' jeugdwerken is een uitgave van de Latijnse ver
taling van een Arnbisch tractaat over pathologic. Dit werk kende vijf her-
drukkcn : Paraphrasis in nonum librum Rhazae ad rcgem Ahnansorem, dc 
affcctuum singfularium corporis partium curationc Andrea Wesalio autore 
(Leuven, 1537; Bazel, 1537, 1544, 1551; Wittenberg, 1586, 1592). De rol van 
de Arabieren bij het overleveren der Griekse wetenschap aan het Westen 
wordt op meesterlijke wijze belicht door R. R. Bolgnr in The Classical Heritage 
and its Beneficiaries, Cambridge. 1954, biz. 165-8 en 224-5. 
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er ecrtijds drie geneeskundige scholen (4) bloeiden, 
:, de Empirische en de Methodische, waren niettemin 
rs het eens om hun kunst in haar geheel een enkel 

wijzen : het behouden van de gezondheid en het 
van de ziekte; daarop richtten zij, ieder naar de 
n van zijn school, alles wat nodig bleek tot het ver-
hun taak. Ze deden daarbij beroep op drieerlei mid-
dieet, het gebruik van alle geneesmiddelen en ten-
:elkunde. Deze leert ons met een subtiele omzichtig-

geneeskunde voor alles er in bestaat het ontoerei-
te vullcn en het overbodige te verwijderen ; nooit 
ons haar medewerking in de bchandeling van de 
;n, die wij ontmoeten bij het kwijten van onze me-
: hoe heilzaam haar weldaden zijn voor het mense-
: hebben tijd en ondervinding ons geleerd. 
drievoudige therapie waren de geneesheren van welke 
;rtrouwd ; telkens de aard van de aandoeningen het 
len zij hun eigen handen ten dienste van de verple-
den daarbij dezelfde ijver aan de dag als bij het 
i.'an een dieet of het kiezen en bereiden van genees-
eer nog dan in zijn andere werken stelde de godde-
rates (5) dit in het licht, in de volmaakte traktaten, 
ef over de plichtcn van dc geneesheer alsook over de 
ken, ontwrichtingen en andere kwalen van die aard. 

Ucndc medische scholen, die hier worden opgesomd, ontwikkelden 
nde de Alexandrijnse periode. De geneesheren legden de natuurlijke 
en uit in functie van hun filosofische opvattingen aangaande het 
e scholen vertonen dan ook meer verschillen op zuiver theoretisch 
in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde. De logische of dog-
hool sloot zich nauw aan bij het stoicisme, de empirische school 
jrisme, de methodische bij het scepticisme. 
ng van zijn werk over de geneeskunde schetst Celsus een geschied-
zicht van deze verschillende scholen ( maar vooral van de dogma-
ipirische) tot op zijn dagen. De methodische school is ons vooral 

een Numidisch geneesheer van de 5e eeuw, Caelius Aurellanus, 
vaarschijnlijk niets meer is dan een vertaling van het Griekse werk 
van Ephese. 

lie de traditie aan Hippokrates toeschrijft, behoren in werkelijkheid 
lende periodes. De twee volledigste uitgaven van het Corpus 
n zijn reeds oud ; 1) C. G. Kuhn, 1821-1833, 20 delen; 2) E. Littre. 
0 delen. Een meer recente uitgave is minder volledig, maar zeer 
it de tekst, een Engelse vertaling : W . H. S. Jones en E. T . 
1922-1931, vier banden van de Loeb Classical Library. 
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Beter nog, Galenus (6) , na Hippokrates de prins der medicijnen, 
beroemt cr zich bestendig op, dat aan hem alleen dc verzorging 
van de Pergameense gladiatoren werd toevertrouwd. Reeds op 
een gevorderde leeftijd weigerde hij nog het villen van de apen, 
die hij zou ontleden, aan zijn dienaren over te laten ; steeds her-
haalt h i j , om het ons in te prentcn, welk genoegen hij vond in 
de heelkundige techniek en hoe vlijtig hij zich hierop met andere 
geneesheren van Azie op toelegde. Ten andere, de Ouden, zonder 
ondersheid, schijnen niet minder aandacht te besteden aan de 
overlevering van de heelkundige methodes aan het nageslacht, 
dan aan die van dc bchandeling door middel van dieet of ge
neesmiddelen. 
5. Na de verwoestingen door de Goten aangericht, gingen alle 
wetenschappen, vroeger zo weelderig bloeiend en naar behoren 
beoefend, ten gronde. Het begon in Italic waar, naar het voor-
beeld van dc oudc Romeinen (7) , de aanzienlijkste geneesheren 
de neus ophaaldcn voor handwcrk en de heelkundige ingrepen, 
die ze voor hun zieken noodzakclijk achtten, op dc rug van hun 
knechten schoven : zij zelf stonden er, als bouwmeesters , bij te 
kijken. Geleidelijk ontrukten ook de andcrcn zich aan de onge-
makken, die de ervarcn geneesheer te beurt vallen, zonder noch-
thans maar icts aan hun winsten of honoraria te tornen : weldra 
waren zij de vroegcre geneesheren onwaardig. Het bereiden van 
het vocdsel, ja , zelfs het voorschrijven van het dieet lieten ze 
helemaal over aan de ziekcnbewakers, de samenstelling van de 
geneesmiddelen aan de apothekers, dc heelkundige bewcrkingen 
aan de barbiers ; met vcrloop van tijd werd geheel het therapeu-

(6) Galenus (129-199) werd geborcn te Pergamon. Hij leefde lang te Rome onder 
de regering van Marcus Aurelius. Meer dan honderd van zijn werken werden 
bewaard. De schrijver put in de geschriften van alle medische scholen, met een 

voorliefde nochtans voor de dogmatische. Zijn leerstellingen zijn teleologisch en 
finalistisch getint. Galenus beoefende de dissectie van talrijke diersoorten: 
apen, honden, beren, vnrkens, enz. Hij bouwde een physiologisch systeem op, 
dat de latere eeuwen zonder de minste kritiek aanvaardden. Alleen de op-
merkingen van Vesalius stcunend op daadwerkelijke dissectie slaagden erin 
de autoriteit van Galenus aan t wankelen te brengen. Cfr. Ch. Daremberg, 

CEuvres anatomiqucs, physiologiques et medicates de Galien, Parijs, 1845, 2 dl. 
(7) Vesalius spreekt steeds met minachting over de Romeinse chirurgie. Zoals in 

alle andere takken van de wetenschappen, stelden de Romeinen zich tevreden 
met het navolgen van de Grieken. Vele Griekse geneesheren waren te Rome 
werkzaam. Nochtans, de Romeinse geneesheren brachten veel verbetering in 
dc chirurgische praktijk. Celsus (boek VII) beschrijft tal van gevaarlijke en 
moeilijke heelkundige tussenkomsten. 
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tisch systeem ellendig uiteengerukt, in zoverre dat de artsen prat 
liepen op de titel van fysicus maar zich tevreden stelden met het 
voorschrijven van geneesmiddelen en dieet voor inwendige ziek-
ten. De rest van de geneeskunde lieten zij over aan dc zogenaam-
de chirurgijns, die nauwelijks in staat zijn knecht te spelen : al
dus versmaadden zij dc voornaamste en oudste tak van de medi
cijnen, wcllicht dc cnige, die op de zorgvuldige waarneming der 
natuur berust. Terwijl het nochtans, heden ten dage, bij de 
Indiers vooral de koningen (8) zijn, die de heelkunde beoefenen ; 
de Perzen (zoals destijds het geval was bij de familie (9) der 
Asklepiaden) vermaken ze bij erfrecht aan hun kinderen ; de 
Thraciers, en zij niet alleen, huldigen en houden haar in ere. 
Dit onderdccl van de geneeskunde werd helaas volkomen ver-
waarloosd ; vroeger reeds had men herhaaldclijk beweerd dat 
de heelkunde uitgedacht werd om de mensen beet te nemen en 
in het verderf te storten en men verbande haar uit de staat, 
onder voorwendsel dat zij zonder bij stand van de natuur geen 
enkel afdoend resultaat kon bereiken, maar integendeel, door 
haar poging om deze in haar strijd tegen de ziekte bij te staan, 
haar dikwijls ten val bracht en haar taak vcrijdelde (10). Het 
is voornamelijk aan zulke mentaliteit dat wij de gebruikelijke 
schimpwoorden te danken hebben, die zo vaak naar het hoofd 
van de geneesheren geslingerd worden, evenals het feit dat met 
de meest geheiligde aller kunsten de draak wordt gestoken. In-
tussen laten mannen, gevormd in de schone kunsten en de we-

(8) De meeste primitieve volkeren beschouwden het koningschap als zijnde van 
goddelijke oorsprong. Het ging gepaard met uitzonderlijke magische gaven, 

waarvan de macht zekere ziekten te genezen niet de minste was. Cf. J. G. 
Frazer, The Golden Bough, abridged edition, ch. VI. In de middeleeuwen en 
zelfs in de moderne tijden, treffen we nog sporen aan van deze primitieve 
opvattingen, Zo geloofde men b.v. dat de Koning van Frankrijk, na zijn zalving 
te Reims, de kliergezwellen door handoplegging kon genezen, 

(9) A en B : Asdcpiaduni ars. Indien we deze lezing aanvaarden heeft de zin geen 
betekenis. Zekere zestien-eeuwse lezers hadden de moeilijkheid reeds opgemerkt : 
in een exeraplaar van B, in t bezit van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, 
heeft een hunner ars geschrapt en vervangen door familia. Deze verbetering, 
die ons logisch en gegrond schijnt, lost alle moeilijkhcden op. 

(10) Heel deze passus zit vol ironische zinspelingen op de « Hippocratiche » leer-
stelling voiiaaiv <pvaiQ irjTQdg (uis medicatrix naturae) : de enige rol van 
de arts is de natuur te helpen in haar genczingsproces ; artsenijen, die zonder 
doorzicht worden voorgeschreven, maken dikwijls de ziekte ongeneesbaar. 
Deze theorie werd steeds beschimpt en bekampt door de voorstanders van 
een aktieve therapie. 
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lenschappen, toe dat juist dit deel van dc geneeskunde hun 
schandelijk ontrukt wordt, dat steeds haar grootste roem zal 
uitmaken. 
6. Wanneer Homerus, bron van alle inspiratie, verzekert dat de 
geneesheer boven vele andcren uitmunt (11), en, met alle dich
ters van Griekenland, Podalyrius en Machaoon (12) bezingt, dan 
worden deze zonen van de goddelijke Aesculaap niet vcrheerlijkt 
omdat zij een koortsvlaag verlichtten, die de natuur alleen, zon
der tussenkomst van een geneesheer, gemakkelijker pleegt te ge
nezen, dan wanneer hij er wordt bijgeroepen (13), noch omdat 
zij een drankje toedienden in geval van inwendige en ongenees-
lijke ziekte, maar wel omdat zij de verzorging op zich namen 
van ontwrichtingen, breuken, kneuzingen en dergclijke, alsook 
van bloedstortingen, en voorts om de voortreffelijke soldaten 
van Agamemnoon te hebben verlost van pij len en schichten (14) 
en andere ongemakken van die aard, die de oorlogen in eerste 
plaats met zich meebrengen en steeds de hulpvaardige hand 
van een geneesheer vergen. 
7. Dat men nu niet denke dat ik een medische methode aanprijs 
ten nadelc van een andere : de samenhang der drievoudige the
rapie, waarover ik reeds sprak, kan niet verbroken of uiteenge
rukt worden en elke geneesheer dient haar in haar geheel te 
beoefenen. Om dit op een oordeelkundigc manier te kunnen 
doen, dienen alle onderdelen van de geneeskunde, zonder onder-
schcid, zo geordend en geschikt te worden, dat dc praktische 
resultaten elk hunner steeds beter zijn, naarmate de arts 
ook op de andere beroep heeft gedaan. Zeer zelden immers staan 
wij voor een ziekte, die niet aanstonds het aanwenden van onze 
drievoudige zorgen vergt: het voorschrijven van een gepast dieet 
en geneesmiddelen en tenslotte een of andere heelkundige be-
werking. Dat is zo waar, dat men de leerlingen in onze kunst 
op alle manieren dient te waarschuwen geen acht te slaan (mo-
gen de Goden mij horen !) op het voorbeeld van beruchte medi
casters, maar veclecr het pad der Grieken te bewandelen en 
de gegronde voorschriften van onze kunst en van de rede te 
volgen door eigenhandig aan de verzorging mee te werken ; zo 
kan men verhinderen dat een halve geneeskunde een onheil 

( 1 1 ) Dias, X, 514 : irjTQds ydg ivf/g noiX&v dvrdStos dWAwv. 
(12) Podaleirios en Machaoon, zonen van Asklepios, waren de veldgeneesheren van 

de Grieken voor Troje. Cf. Ilias, II, 732 -.Ifixfjo" atpaOw IIodaXelQioe, ijdi Maxdmv 
en Dias, XI, 833. 

(13) Herinnert aan de uis medicatrix naturae, cf. voetnoot 10, biz. 144. 
(14) Cf. Ihas, XI, 828-835. 
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wordt voor het leven, dat alle mensen toebehoort. Daartoe wor
den zij het ijverigst aangespoord door de meest rechtschapen 
en geleerde artsen van onze tijd (15), dezelfde die 'wij de heel
kundige operaties als de pest zijn mij den, omdat zij voor alles 
vrezen bij het dwaze gepeupel door de kopstukken van het vak 
voor barlDicrs te worden uitgescholden en, zoals deze laatste, 
zich te mocten vei genoegen met halve honoraria, om niet te 
spreken over de ec.Tbetuigingen en de achting, die daarbij ge-
lijkerwijze slinken, vanwege het onkundige volkje en zelfs van-
wege de notabelen. Inderdaad, vooral deze verfoeilijke mening 
van de massa is het die ons verhindert, zelfs nog in deze eeuw, 
ons naar behoren van onze medische taak te kwijten. Door ons 
te beperken tot dc verzorging van de inwendige ziekten, wat — 
om het kort en goed te zeggen — dc mensheid niet steeds ten 
goede komt, leggen wij ons slechts op een gering onderdccl van 
de geneeskunst toe. Immers, van het ogenblik af, dat geheel 
de samenstelling \'an de geneesmiddelen aan de apothekers is 
overgclaten, verloren de geneesheren weldra, en niet zonder 
schade, de hun zo noodzakelijke kennis van dc natuurlijke art
senijen ; hun font was het, dat de apotheken met zoveel genees
middelen, bestemjicld met barbaarse en zelfs valse namen, wer
den volgepropt en dat talloze keurige voorschriften van dc Ou
den verloren gingen en ons nog steeds onbekend zijn ; een on-
uitsprekelijke arbeid stapelden zij aldus op voor de geleerden van 
onze tijd, die zich met zo'n weergaloze ijver wijdden aan de leer 
der kruiden, dat hun pogingen om haar terug in haar oude luister 
te herstellen, voor een groot deel althans, met veel succes schij
nen bekroond. De noodlottigc verdeling echter van de heclme-
thodes tussen verschillende specialisten betekende een ramp, 
een nog ergere ondcrgang voor de tak van de natuurfilosofie, 
die gewijd is aan de natuurlijke historic van de mens en met 
recht moet beschouv.'d worden als dc basis van de gehcle genees
kunde en als het grondprincipe van haar ordening ; de natuur
filosofie werd door Hippokrates en Plato zozeer op prijs ge
steld, dat zij niet aarzelden haar dc hoofdrol in de medicijnen 
toe te kennen. Eertijds legden de geneesheren er zich heel bij-
zonder op toe en spanden al hun krachten in om meesters in 
dit vak te worden : helaas, de inzet van een ellendig verval toen 
de chirurgische praktijk aan andcren werd overgclaten, bete-

(15) Onder de vooraanstaande geleerde artsen van zijn tijd meldt Vesalius, in A, 
Gerardus Vucldbik, « sccretaris van Zijne Majcsteit, die zich onderscheidt door 
zijn cruditic in verschillende wetenschappen, zijn grondige kennis van de talcn, 
en die zeer onderlegd is in de natuurlijke historic van de mensenrassen.» 
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kende ook het tcloorgaan van alle experimentele kennis van de 
Anatomic. 
8. Immers, daar dc geneesheren meenden, dat alleen de ver
zorging van de inwendige ziekten hun aanbelangde en oordeel-
den, dat de kennis der ingewanden alleen meer dan volstond, 
verwaarloosden zij, als zonder enig belang zijnde, de s t ruktuur 
van beenderen, spieren en zenuwen en van de aders en slagaders, 
die zich door beenderen en spieren strengelen. Geheel de prak
tijk werd daarbij aan de barbiers toevertrouwd, zodat niet al
leen de juiste kennis van de ingewanden de geneesheren ont-
snapte, maar ook hun ijver voor de dissectie teloor ging, zoda
nig zelfs dat zij ze in het geheel niet meer beoefenden ; dc chirur
gijns echter, aan wie zij de heelkundige bewcrkingen afstonden, 
waren te ongeletterd om de geschriften van de meesters der 
heelkunde te begrijpen ; het schcclde weinig of deze ingewik-
kelde techniek, die wij hun hadden overgeleverd, werd voor 
ons bewaard door mensen van dat slag ! Als gevolg van de 
erbarmelijke vei-snippcring van de geneeskunde drong bijna in 
alle universiteitcn het vcrfoeilijk gebruik binnen de dissectie 
van het menselijk lichaam te laten uitvoeren door barbiers, ter
wijl de profcssoren dc natuurli jke historic van de organen uit-
legden. Als eksters (16) ratelen zij over zaken, die ze niet door 
persoonlijke crvaring kennen, maar uit andermans boeken in 
hun gehcugen hebben geprent, zonder wat beschreven werd ooit 
onder ogen te nemen ; met een preutse voornaamheid verkopen 
zij vanop hun verheven katheder hoogdravendc woorden. De 
andcren echter beschikkcn niet over dergelijke taalkennis, zo
dat zij onmogelijk aan dc toeschouwers over de blootgelegde 
delen van het menselijk lichaam uitleg kunnen verschaffen ; het 
gebcurt zelfs soms dat zij de organen, die zij aan flarden rijten, 
op voorschrift van de mecster moeten laten zien ; de ar ts zelf, 
die immers nooit een hand aan dc dissectie heeft toegestoken, 
bepcrkt zich tot zijn commentaar en bestuur t zijn bark met 
een strak gelaat. Zo wordt alles verkeerd onderwezen en de 
dagen gaan voorbij met het behandelen van belachelijke vraag-
stukken : te midden van al dat rumoer, wordt aan de aanwezi-
gen minder voorgeschoteld dan een slager, op dc markt , aan een 
geneesheer zou kunnen tonen ! En ik zwijg dan maar over de 
universiteitcn waar om zo te zeggen de gedachte nooit bij iemand 
is opgekomen het menselijk lichaam open te snijden : zoveel 
ging er sinds jaren van de antieke luister der medicijnen teloor ! 
9. En verder, toen, dank zij de gunstige omstandigheden van 

(17) Zinspeling op dc label van Phacdrus 1, 3 : Ne gloriari libcat alienis bonis 

146 



onze eeuw (17) (waarvan de goden de regering toevertrouwden 
aan Uw wijs beleid) de geneeskunde, zoals trouwens alle andere 
wetenschappen, sinds geruime tijd kon herleven en het hoofd 
uit de diepste duisternis oprichten, zodat zij ontegensprekelijlj 
in meer dan een univcrsiteit haar oude glans schijnt herwonnen 
te hebben, was er niets, dat haar meer ontbrak dan de verloren 
gegane, grondige kennis van het menselijk lichaam. Aangespoord 
door het voorbeeld van een schare uitmuntende mannen, dacht 
ik haar herstel als taak op mij te moeten nemen met al de 
middelcn waarover ik beschikte. Om niet ledig te blijven terwijl 
alien het een of het ander, de gemecnschappelijke studieen ten 
bate, succcsvol ondcrnamen en om mijn voorvaderen, die aan-
zienlijke geneesheren waren, niet onwaardig te zijn, bcsloot ik 
deze tak van de natuurfilosofie terug in het leven te roepen : 
zo wij die niet met dezelfde glans konden omgeven dan destijds 
bij de oude meesters der dissectie, konden wij het toch zo ver 
brengen zonder schaamte te mogen vcrklaren, dat onze dissectie-
methode met die der Ouden mag vergeleken worden en dat er 
in onze tijd geen vak was op het punt te verdwijnen en tevens 
zo snel in zijn gaafheid herstcld, als dc Anatomie. 
10. Mijn inspanningen waren echter vruchteloos geweest, had 

(17) Zeer vaak vcrhecrlijktcn de rcnaissancemenscn hun tijd in hun werken. Ze 
v>'nren er van overtuigd dat de opbloei van letteren, wetenschappen en kunsten, 
de stoffelijke en zedclijke vooruitgang van de mensheid zou ten goede komen. 
Bartholomacus Latomus van Aarlen, eerste professor in de Latijnse welspre-
kendheid aan het College Royal te Parijs. drukt die gedachte op een treffende 
manier uit in zijn inaugurale toespraak van 1534. Vergeten wij ook de 
gcestdriftige uitlating niet van Rabelais in het zcvende hoofdstuk van zijn 
Pantagruel: « Maintcnant toutcs disciplines sent restituees, Ics langues instau-
rees, grccque, sans laquelle c'est hontc que personne se die sgavant, hebraique, 
caldalque, latine. Tout le monde est plein dc gens savans, de preccpteurs tres 
doctes, de librairies tres amplcs, ct m'est advis que, ni au temps dc Platen, ni 
de Cicf-rcn, ni dc Papinian, n'estoit telle commodite d'estude qu'on y voit 
maintcnant » En men zou tientallen andere voorbeelden kunnen aanhalen. 

(18) Vesalius doorliep de klas.sen van het voorbereidend hoger onderwijs aan het 
College van het Kasteel, te Lcuvcn: daarna volgde hij waarschijniijk de cur-
."-ussen van hot Collegium Trilingiic. Voor zijn studien in de geneeskunde ging 
liij naar Parij.s. waar hij verblccf van 1533 tot 1536. Hij werd er per brief 
warm aanbevolen door Nicolaus van Florenncs, keizerlijk geneesheer en vriend 
van zijn vader, Vesalius' beroemdste leermeesters waren : 1) Gualterius van 
Andernach, vcrtaler van een werkje van Galenus' school over de sectie, De 
Anatomivis Adm-nistrationibus, verschenen in 1531 (later hcrzien en verbe
terd doo.'- Vesalius zelf voor dc volledige uitgave van de Opera van Galenus, 
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ik niet, toen ik te Parijs (18) medicijnen studcei-de, persoonlijk 
de hand geslagen aan dat soort werk, zonder me voldaan te 
achten met het bekijken van enkele ingewanden, die aan mijn 
kameraden en mij, gedurende een of andere dissectiecursus, 
terloops door onbenullige barbiers werden getoond, want he
laas ! op zo'n oppcrvlakkige manier werd de anatomie gedo-
ceerd, zelfs in die univcrsiteit waar wij voor het eerst de genees
kunde weer zien gedijen. Ik ocfende mij op mijn eentje door hef 
opensnijden van enkele dieren ; op de derde dissectiezitting, die 

verschenen bij de Junta te Venetie in 1549); 2) Johannes Fernel, die mccr voelde 
voor beschouwende wijsbcgccrte dan voor medische praktijk; 3) Jacobus Du
bois van Amiens, beter bekend onder zijn gelatiniseerde naam Jacobus Sylvius. 
In A heet Vesaliu.s hem cclebcr ac nunquam sads laudatus uir lacobus Sylvius, 
maar schrapt die lofbctuiging in B. Jacques Dubois ging door voor een van de 
beste geneesheren van zijn tijd. Hij werd geboren te Amiens in 1478. doorliep 
de humanioraklasscn onder leiding van zijn breeder Francois en werd daarna 
leraar aan het college te Doornik. Hij legde zich vooral toe op de studie van 
de klassieke talen en kreeg lessen in het hebrceuws van Vatable. Aangetrokken 
door de medicijnen, bestudeerde hij deze wetenschap uit een zuiver filologisch 
oogpunt. Aandachtig lezer van Hippocrates en Galenus veroverde hij de titel 
van baccalaureus in de geneeskunde (1531) en begon dadehjk, op zijn beurt, 
dc kunst te onderwijzcn. In 1550 werd Sylvius benoemd tot professor in de 
raedicijnon aan het College Royal en zijn cursus kende een groot .succes. 
Ziehier wat een van zijn toehoorders. Vaevraeus, er over zegt in een Latijns 
gedicht : 

Queni ccrta mcthodo mcdicis de rebus agentem, 
Assidue in ludo totius principe terrac, 
Mille acri assidue spectabant lumina visu... 
Sylvius was een polygraaf. Zo laat als 1634 nog vcrscheen te Geneve een uit
gave van zijn Opera omnia, verzorgd door Rene Moreau. Sylvius was een eng 
traditionalist en had een godsdienstige eerbied voor de Ouden. Hij slaagde 
erin een zekere crde te brengen in de anatomische kennis van zijn tijd en een 
rationolc terminologic te doen aanvaarden. Dc zinsncde, die Vesalius in B 
heeft geschrapt, is het beste bewijs dat hij ook met bclangstelling en bewon
dering naar dc le.'-.sen van Sylvius heeft geluisterd. Alleen dc halstarrigheid van 
de meester die, ongestoord door Vesalius' bevindingen, steeds voortging de valse 
theoricn van Galenus te verdedigen en te onderwijzen, was de schuld van dc 
vriendschapsbrcuk tu.ssen dc twee mannen. Het verschijnen van Fabrica ont-
ketende een heftige pennctwist tussen Vesalius, Sylvius en hun onderscheiden 
volgelingen. Men vindt hicromtrent meer bijzonderheden in het Dictionnairc 
historiquc et critique van Pierre Bayle, die onder meer getuigt: «Sylvius ne 
gfarda aucunes mcsures. » 
Sylvius was niet alleen beroemd om zijn wetenschap, maar ook om zijn gierig-
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ik mocht bijvvonen (zij bleef, zoals naar gewoon te, bepcrkt tot 
dc ingewanden), werd ik door mijn medestudenten en mijn 
meesters aangemoedigd en verrichtte dc dissectie zelf, — en 
beter dan men er aan gewoon was. Bij mijn tweede optreden 
trachtte ik de spieren van dc hand te tonen en de dissectie van 
de ingewanden met meer nauwkeurige zorg uit te vocren. In
derdaad, behalve de acht buikspiercn — en dan nog in een ver-
keerde orde schandelijk opengcscheurd — heeft niemand mij 
ooit, in der waarheid, een spier, een been en veel minder noq 
het net van dc zenuwen, aders en slagaders getoond. 
11. Weldra noopten de oorlogsonlusten mij terug te keren naar 
Leuven (19) ; daar hadden sommige doktoren sinds achttien 
jaar zelfs niet meer aan Anatomie gedacht ! Om mij ver dienste-
lijk te maken bij dc studenten van de Univcrsiteit en ook om 
me zelf te bekwamen in een moeilijk vak, dat mij meer dan 
welk ander ook een onmisbaar onderdccl van de geneeskunde 
lijkt, legde ik met nog meer zorg dan te Parijs de structuur van 
het menselijk organisme op het opengelegd lichaam uit, in zo
verre dat de jongere professoren van deze Univcrsiteit nu grote 
en ernstige pogingen schijnen te doen om tot een juiste kennis 
van de mcnselijke organen te komen ; zij beseffen al te goed 
welke buitengewone stof tot nadenken deze kennis hun biedt. 

heid. Hij Icefdc op droog brood en stak in de winter nooit vuur aan, Bij zijn 
dood plakten zijn studenten volgend distichon van de Schotse dichter George 
Buchanan op zijn deur ; 
Silvius hie situs est, gratis qui nihil dedit unquam, 
Mortuus et gratis quod legis ista dolet. 
W a t Henri Estienne dadclijk in het frans narijmdc : 
Id git Sylvius auquel onq en sa vie 
De donncr rien gratis nc prit aucun' envie, 
Et ores qu'il est raort, et tout rongc dc vert 
Encore ha depit qu'on lit gratis ces vers. 
In een dialoog, Sylvius Ocrcatus, verschenen onder dc deknaam Ludovicus 
Arribavenus, maar waarvan de schrijver waarschijniijk niemand anders is dan 
Henri Estienne, wordt Sylvius voorgesteld op zijn doodsbed, tot aan de knieen 
gelaarsd : aldus uitgerust zal hij dc Acheron droogvocts kunnen oversteken 
zonder een stuiver aan Charoon te moeten overhandigen! 

(19) Vesalius kwam terug naar Lcuvcn zonder te Padua te hebben gepromoveerd. 
In 1537 krceg hij van het Magistraat der stad de toelnting een sectie op een 
menselijk door te voeren in 't bijzijn van zijn studiekameraden. In februari van 
hetzelfde jaar promoveerde hij tot licentiaat in de geneeskunde met een proef-
schrift, Paraphrasis van Rhazes. opgedragen aan zijn beschermer Nicolaus van 
Florennes. 
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12. Te Padua (20) cindelijk, in de beroemdste univcrsiteit van 
heel dc wcreld (dc Anatomie behoort er tot de leerstoel van de 
heelkunde, die mij vijf jaar gclcden reeds werd toevertrouwd 
door de doorluchtige Raad van 'Venetie, die uiterst ingenomen 
is met de studie van de wetenschappen), wijdde ik me geheel 
aan navorsingen over de s t ructuur van de mens ; ik liet de be-
spottelijke methodes der andere universiteitcn varen om de 
anatomie te beoefenen en te doccren op een manier die niet 
moet onderdoen voor wat de Ouden ons overleverden. 
13. Aan de onverschillighcid van de geneesheren is het Ic wij ten 
dat de geschriften van Eudcmus, Herophilus, Marinus, Andreas, 
Lycus (21) en van de andere voorlopers der dissectie voor ons 
zijn verloren gcgaan ; geen fragment, geen bladzijde van zovele 
bei'ocmde auteurs is ons overgebleven ; en nochtans, Galenus 
somt er meer dan twintig op in zijn tweede commentaar bij 
Hippokrates ' boek over de mcnselijke natuur . Erger nog, van de 
anatomische werken van Galenus zelf bleef amper de hclft van 
dc ondcrgang gevrijwaard. Wat dc \'olgelingen van Galenus be-

(20) Vesalius vcrlict Lcuscii voor It.ilie. Hij vcrwiert dc doctorstitel te Padua op 
5 dccembcr 1537, cum ultima diminutionc. De Raad van Venetie gelastte hem 
weldra met het onderwijs van de heelkunde en de anatomie. Gedurende zijn 
vcrblijf te Padua schreef Vesalius zijn belangrijkste werken. 

(.?!) Eudcmus en Lycus zijn voor ons slechts namen. Herophilus van Calchedonie 
IK ons beter bekend. Hij was een der meesters van de dogmatische school en 
Icefdc in de derde eeuw voor Christus. Wij bezittcn van hem enkele frag-
monten, waarin het accent gelegd wordt op het belang en de waarde van de 
procicndervindclijke methode. De praktijk van de geneeskunde vooral boezemt 
hem belang in, niet de filosofische beschouwingen, die rond die praktijk opwoe-
kercn. De gezondheid, zcnt hij, is de enig mogelijke basis van het fysisch en 
inlellertueei ocUik. Herophilus beoefende dc sectie van het menselijk lichaam 
en vatte zijn waarnemingen samcn in een handboek, waarin hij vooral uitwijdde 
over de ogen. dc her.senen, dc lever en de sexuele organen. In 1838 werden de 
howanrde fragmentcn van Herophilus uitgegeven door K. F. H. Marx. J. F. 
Dob.son x'crtaaldo ze in het engcls en voorzag ze van een intelhgcnt commen
taar. Cf. Pro'-ccdings of the Royal Socict>' of Medicine, 1925. — Marinus was 
ocn Alexandriin:; anatomist. Hij wordt vaak door Galenus gecitccrd. Zijn wer
ken gingen verloren. maar we v.'cten dat hij 'AvaTOfiixal 'EyxsiQi^aei; 
I'.chrcef en ook een ander werk over anatomie in twintig boeken. — Andreas 
wa.s lijfarti van Ptolemaeus IV Philopator. Hij schreef een werk over phar-
macopee en een pamflet, waarin hij populair bijgeloof en kwakzalverij heftig 
onder de roede necmt. Alleen dc titel bleef ons bewaard : JIBQI Tan> 
tpevdux; Ttejtiareo/iivujv.— Ly.iis van Rhegium leefde circa 300 voor Christus. 
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trcft, en daaronder reken ik Oribasius (22), Theophilus, de 
Arabieren en sommigen onder ons (23), komt het mij bij het 
overwegen van alles wat ik van hen te lezen kreeg, voor dat 
(mogen zij mij deze woorden vergeven!) telkens zij een blad
zijde geschreven hebben die het lezen waard is, zij het pad van 
de meester hebben verlaten. En, bij Jupiter, als men zich actief 
met ontleedkunde bezig houdt, merkt men dadelijk op, dat er 
hun niets vreemder is dan de dissectie ; hun kopstukken hou
den van ik weet niet welke stijl en blijven evenzeer een onver
schillighcid ten overstaan van de dissectie aan de dag leggen als 
hun voorgangers. Zij verspillen hun tijd met Galenus in on-
noemlijke compendia samen te vatten, zonder ooit maar een 
duimbreed ook van zijn opvattingen af te wijken ; integendeel, 
in de titel van hun werken leggen zij er de nadruk op dat deze 
een samenwcefsel zijn van de stellingen van Galenus en hun 
eigen mening zelfs schrijven zij hem toe ! 
14. Allen stcllen zo'n blind vertrouwen in Galenus, dat er geen 
enkel arts is te vinden die zou vcrklaren, dat in de anatomische 
werken van de Meester ooit de minste fout werd ontdekt of 
zelfs maar een zou kunnen ontdekken. Ondertussen (afgezien 
van het feit dat Galenus aan eigen werk dikwijls verbcteringen 
aanbracht en, door ondervinding geleerd, meer dan eens in zijn 
latere geschriften zijn tekortkomingen van vroeger onderstreept, 
en aldus over een korte afstand tegenstrijdige dingen onderwijst) 
hebben de herboren kunst van de dissectie, de zorgvuldige in-
terpretatie van Galenus' teksten en de gewettigde tekstverbete-
ringen op vele plaatscn (24) het ons duidelijk gemaakt dat 

(22) Oribasius van Pergamon was een lecrling van Zeno van Cyprus. Hij was lijf-
van Julianus de Apostaat. Bij de dood van de Keizer, werd hij verbannen. 
Eunapius en Suidas hebben ons enkele bio-bibliografische bijzonderheden over 
hem bewaard. Hij vatte de leerstellingen van Galenus samen in een compen
dium. Wij hebben niet kunnen uitmaken over welke Theophilus Vesalius het 
hier heeft. 

(23) Zonder twijfel zinspcelt Vesalius hier op twee van zijn leermeesters : Jacobus 
Sylvius (zie hoger), van wie alle boeken de naam van Galenus in hun titel 
ten toon spreidcn en Gualterius van Andernach, ander filoloog die naar de 
geneeskunde overliep en een uitgave bezorgde van Galenus. 

(24) De tekstcritischo verbcteringen der humanisten lokten soms heftige kritiek uit 
vanwege de conservatieve univcrsitaire middens. Erasmus zelf voelt de nood-
zakehjkheid aan zijn critische arbeid te rechtvaardigen (cf. Allen, Opus Epis-
tolarum Erasmi, II, ep. 373) en te wijzen op het belang een correcte tekst van 
de Bricvcn van Hieronymus te bezitten (ibid., ep. 396, opdracht van de 
Hicronymi Opera, Bazel, 1516, aan William Warham) . 
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Galenus zelf nooit een vers mensenlijk heeft opengesneden. Op 
een dwaalspoor gebracht door zijn apen (laten wij dan nog 
aannemen dat hij ze als uitgedroogde mensenlijken beschouwde 
gereed voor een beendcronderzoek), laakt hij dikwijls, geheel ten 
onrechte de oude meesters die bedreven waren in de mcnselijke 
ontlcedkunst. Bedenkclijker is dat men bij hem zeer talrijke 
valse gevolgtrekkingen kan vaststellen wat de apen zelf betreft. 
En dan zeg ik niets over het verbazendwekkend feit dat van 
de talloze en oneindige verschillen, die het menselijk organisme 
onderscheiden van dat van de aap, Galenus er geen enkel heeft 
opgemerkt, tenzij in de vingers en het kniegewricht ; en ook 
dit zou hem zonder twijfel zijn ontgaan, zoals het overige, ware 
het hem niet opgevallen, buiten de dissectie van een mensen-
lichaam om. 
15. Op dit ogenblik ligt het evenwel niet in mijn bedoeling de 
valse thcorieen van Galenus, de eerste onder de meesters in de 
dissectie, te bespreken, des te meer omdat ik niet voor ondank-
baar zou v.dllcn doorgaan ten opzichte van de grondlegger van 
ons aller goed, noch me oneerbiedig tonen jcgens zijn gezag (25). 
Inderdaad, ik weet heel goed hoe diep de geneesheren (daarin 
verschillen zij radicaal van de volgelingen van Aristoteles (26)) 
getroffen worden wanncer zij, in dc loop van een enkele dis
sectie, zoals ik die in de universiteitcn doorvoer, bemerken dat 
Galenus mccr dan tweehonderd maal van de juiste beschrijving 
van de samenhang, de functie en de werking van de lichaams-
delen afwijkt ; met beter verlangen dan hem te verdedigen, 
bekijken zij nochtans met kritisch oog de klcinste deeltjes, die 
ik voor hen opensnijd. Ook zij worden bczield door liefde voor 
de waarheid en laten stilaan hun heftigheid varen om meer ver
trouwen in eigen ogen en eigen redencring te stellcn (27) dan 
in de geschriften van Galenus. Deze paradoxale waarheden is 
geen samenraapsel uit andermans ondervinding en zij berusten 
niet alleen op het gezag van vele andcren (28) ; de dokters zetten 
die waarheden dan ook grondig uiteen in de bricvcn, die zij naar 

(25) Zuiver platonisihc toegeving van Vesalius; bij hem gaat de eerbied voor de 
Ouden gepaard met een scherpe zin voor persoonlijk onderzoek. 

(26) De aanhangcrs van dc aristotelischc leer, gehuld in het kleedje van de schola-
•stick, waren dc koppigstc tegcnstanders van alle vernieuwing. Voor hen was 
dc wetenschap een louter verbaUsme geworden. De humanisten maken ze dan 
Gok vaak bclachehjk in hun satirische geschriften. 

(27) De iietekcnis van dc proefondervindelijke methode bij het opbouwen van 
wetenschappelijke iheoriiin zal nooit meer met dezelfde nadruk bevestigd wor
den voor dc Instauratio Magna van Francis Bacon (1620). 
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alle kanten aan hun vrienden schrijven, met de bede ze aan hun 
onderzoek te ondcrwerpen. Met zulk een geestdrift en zulk een 
vriendschap leidcn zij hun collega's op de weg van de ware 
Anatomie, dat er hoop bestaat, dat dit vak weldra aan alle uni
versiteitcn met dezelfde ijver zal worden beoefend als weleer 
te Alexandrie. (29) 
16. Ten einde deze hoop in vervulling te zien gaan, onder nog 
gunstiger auspicien van de Muzen, heb ik getracht, naar mijn 
vermogen (om niet te gewagen over werken, die ik over hetzelfde 
onderwerp (30) elders publiceerde en letterdieven, die mij 
ver van Duitsland waanden, daar onder hun eigen naam lieten 
verschijnen), de natuurlijke historic van de delen van geheel 
het menselijk lichaam samen te vatten in zeven boeken, in de 
orde, die ik pleeg te volgen in mijn uiteenzettingen voor een 
schare geleerde mannen zowel in deze stad als te Bologna en 
te Pisa. Op deze manier zuUen al degenen, die mijn dissecties 
bijgewoond hebben, in het bezit zijn van een commentaar over 
wat zij te zien kregen en zullen zij met minder moeite de ont
leedkunde kunnen onderwijzen. Opdat mijn werk voorts ook 
voor hen, die de rechtstreekse waarneming moeten ontberen, 
van belang zij, heb ik bepaalde passages verder uitgewerkt, 
namelijk daar waar het gaat over het aantal van de lichaams
delen, de ligging, de vorm, de substantie ervan, de verbinding 
met andere organen, de functie en over dergelijke bijzonderhe
den meer, die wij bij het opensnijden onderzoeken ; ik heb ook 
de nadruk gelegd op de disscctietechniek van dode en levende 
lichamen ; ik heb tenslotte in de uiteenzetting zelf afbeeldingen 
aangebracht, die zo waarheidsgetrouw zijn dat zij als het ware 
een opengesneden lichaam onder de ogen brengen van degenen 
die zich verdiepen in de werken van de Natuur. In het eerste 
boek, heb ik de natuur van alle beenderen en van het kraakbeen 
uitgelegd : daar zij de andere lichaamsdelen, waarvan de be
schrijving volgt, schragen, moeten zij eerst ter kennis van de 
studenten in de anatomie gebracht worden. Het tweede boek 

(28) Niet alleen de middeleeuwen huldigden het autoriteitsprincipe, de humanisten 
bleven er niet vreemd aan, voor zover tenminste de «auctoritates» Griekse 
of Latijnse klassicken waren. Vesalius werpt hier op, maar met veel voorzich-
tigheid, dat geen enkele «auctoritas» bestand is tegen feiten, die door proef-
neming gekontroleerd werden. 

(29) In de Alexandrijnse school vormde de anatomie de basis van het onderwijs. 
(30) Vesalius heeft het hier over zijn Tabulae Anatomicac VI verschenen te 

Venetie bij B. de Vitalibus in april 1538. De helft tenminste van de platen 
werden gegraveerd door Jan van Calcar. 
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behandelt de gewrichtsbanden, die beenderen en kraakbeen ver-
binden, en daarna de spieren, die de door de geest besliste be-
wegingen uitvoeren. Het derde boek omvat het dichte net van 
aders, die het gewone bloed naar spieren, beenderen en andere 
lichaamsdelen stuwen om ze te voeden, en ook het systeem van 
slagaders, die de warmte van dc inwendige gloed en van de 
levensgeest temperen (31). Het vierde boek handelt niet alleen 
over de zenuwen, die de spiritus animalis naar de spieren over-
brengen, maar ook over alle organen van die aard. Het vijfde 
bock is gewijd aan dc organen, die de vocding bij middel van 
drank en spijzen ten dienste staan ; hierbij laten wij aansluiten 
— omdat zij vlak bij liggen — de werktuigen, die de Opperbouw-
heer schiep ter voortplanting van het geslacht. Het zesde boek 
behelst de studie van het hart, haard van de levenskracht, en 
van de lichaamsdelen, die zijn werking bevordercn. Het zcvende 
behandelt de hersenen en de zintuigen, doch de zenuwbundels 
die van de hersenen vertrekken en waarover reeds in het vierde 
boek sprake was, zijn hier weggelaten. Bij het opmaken van 
het plan van deze boeken, heb ik de opvatting gevolgd van 
Galenus, die van oordeel is dat slechts na de natuurlijke historie 
van de spieren, een aanvang kan gemaaakt worden met de 
anatomische studie van aders, slagaders, zenuwen en tenslotte 
van dc ingewanden. Degenen echter die met reden, en ik denk 
vooral aan de beginnelingen in deze wetenschap, snel een toe-
reikende kennis van de indeling van bloedvaten en ingewanden 
zouden willen verwerven, kunnen mijn Epitome (32) ter hand 
nemen : dit werk is opgevat als een samenvatting van deze boe
ken en een korte inhoud van wat er in behandeld is ; het is op
gedragen aan zijn doorluchtige Hoogheid Prins Philips, zoon van 
Uwc Majcsteit, levend toonbeeld van zijns Vaders deugden. 
17. Hier schiet me de uitspraak te binnen van zekere lieden, die 
het feit aan studenten in de natuurwetenschappen tekeningen 
voor te leggen, hoe uitstekend ook, van planten en mcnselijke 
lichaamsdelen onherroepelijk veroordelen : dergelijke stof dient 
aangeleerd, niet bij middel van afbeeldingen, maar door zorg
vuldige dissectie en rechtstreekse waarneming der zaken zelf. 
Deze mening zou ik delen, zo deze natuurgetrouwe afbeeldingen 
van de organen (laat ons hopen dat de drukkers ze nooit be-

(51) Deze inhoudstafel geeft ons een denkbeeld van de zonderlinge theorieen over 
de bloedsomloop. die in Vesalius' tijd nog gangbaar waren. 

(32) Terzelfdertijd als de Humani Corporis Fcbrica vcrscheen een compendium van 
dat werk : Andreae Vesalii suorum dc humani corporis fabrica librorum epi
tome. Dit werkje bevat een eigen titelblad en negen platen van de Fabrica. 
Het is opgedragen aan prins Philips, zoon en opvolger van de Keizer. 
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derven ! (33)) in de tekst aangebracht waren met de bedoeling 
de studenten volledig te bevredigen en ze van de dissectie ver-
wijderd te houden ; maar dit is hier niet het geval, want met 
alle middelen waarover ik beschik spoor ik de kandidaten in 
de medicijnen aan zich op deze praktijk toe te leggen. Ik geef 
toe dat, ware het gebruik der Ouden, die van huize uit de jon-
gelingen in de dissectie oefenden zoals in het tekenen en het 
lezen tot op onze dagen in voege gebleven, we best niet alleen 
de platen, maar ook alle commentaar, zouden kunnen missen, 
zoals de Ouden zelf. Deze zetten zich slechts aan het samenstellen 
van boeken over de disscctietechniek op het ogenblik dat zij het 
billijk achtten niet alleen aan eigen kinderen, maar ook aan 
deze mannen, wier deugdzaamheid zij waardeerden, de geheimen 
van hun kunst mede te delen. (34) 
18. Van het ogenblik af dat men de jonge mensen niet langer 
in de dissectie ocfende, werd de studie van de Anatomie minder 
vruchtbaar, en het practicum, waaraan zij zich van kindsbeen 
af plachten te wij den, verwaarloosd. In zoverre dat, toen de 
kunst niet meer bepcrkt bleef tot het geslacht der Asklepia
den (35) en gedurende eeuwen steeds meer in verval raakte, 
men boeken nodig had om de leer in haar geheel te bewaren. 

(33) De gegraveerde houtblokken van de Fabrica bleven bewaard tot in de tweede 
wereldoorlog. Na Oporinus' dood, kwamen ze in 't bezit van de drukkers-
familie Froben. Ze bleven daar tot in 1603, datum van de overname der be
roemde drukkerij door Ludwig Konig. De blokken kwamen waarschijniijk in 
t bezit van de Augsburgse drukker Andreas Maschenbauer. Z e werden terug-

gevonden circa 1770 door de geneesheer von Wollter, die ze naar Crusius, 
een uitgever van Leipzig, zond. Deze echter deinsde terug voor de kosten 
van een heruitgave en vertrouwde de blokken toe aan een Beiers anatomist, 
H. P. Leveling, die twee nieuwe drukken van de platen liet verschijnen (1781 
en 1783) te Ingolstadt. Toen deze plaats in 1800 door de Fransen werd in
genomen, werden de blokken verborgen te Landshut en daarna overgebracht 
naar de Universiteitsbibliotheek te Miinchen, waar ze vernietigd werden ge
durende de tweede wereldoorlog. Cf. J. B. de C. M. Saunders and Charles 
D. O'Malley, The Illustrations from the Works of Andreas Vesalius of 
Brussels, Cleveland and New 'y'ork, 1950, biz. 10. 

(34) Bij de Grieken, tenminste gedurende de archaische periode, werden de geheimen 
der geneeskunde slechts aan familieleden medegedeeld. 

(35) Niettegenstaande zijn vooruitstrevende bonding op weten.schappelijk gebied, 
schijnt Vesalius nog geloof te hechten aan het bestaan van een «gouden 
eeuw » aan het begin van de historische evolutie. Deze opvatting was gemeen-
goed van de klassieke oudheid en van het Christendom (aards paradljs); 
gedurende de middeleeuwen voedde zij de diepzinnige beschouwingen van 
Kabbahsten en beoefenaars der occulte wetenschappen. 
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Er is niemand, die niet persoonlijk heeft ondcrvonden, hetzij 
in de mcctkunde, hetzij in andere wiskundige vakken, hoezeer 
tekeningen het begripsvermogen kunnen helpen : zij doen ons 
de zaken inzien met meer nauwkeurigheid dan de volledigste 
uiteenzetting. Wat er ook van zij, met heel dit werk strcefde ik 
slechts een enkel doel na : deze weinig toegankelijke en niet 
minder gcmakkclijke studie ten dienste te stcllen van zoveel 
mogelijk mensen. Ik heb getracht zo getrouw en zo volledig 
mogelijk de natuurl i jke historie van het menselijk organisme, 
dat samengestcld is, niet uit ticn of twaalf (zoals het de oppcr
vlakkige toeschouwer zou kunnen voorkomen) , maar uit meer 
dan duizend verschillende delen, te behandelen ; ik hoop aldus 
bij te dragen tot het juiste begrip van Galenus' boeken over dit 
onderwerp, die, mccr dan welk ander zijncr werken, uitleg van 
een leermccster vergen. Mogen de kandidaten in de medicijnen 
uit dit alles nut trekken. 
19. Intussen ontgaat het me niet dat, met het oog op mijn 
leeftijd — ik ben nog niet ten voile negen en twintig jaar — 
mijn onderneming aan gezag te kort zal schicten. Ter wille van 
mijn herhaalde aantijgingen van Galenus' valse stellingen, zal 
haar de bijtende kritiek niet gespaard blijven van degenen, die 
zich niet zoals v/ij, aan de Italiaanse universiteitcn ijverig op 
de anatomie hebben toegelegd ; ook niet van de ouderen, die 
door jaloersheid gckweld ijverzuchtig worden, wanneer een 
jonge man een juiste ontdekking doet, en zich, met de andere 
volgelingen van Galenus, over hun blindheid zullen schamen, 
om niet eens te hebben opgemerkt wat wij hun thans voorlcggen, 
niettegenstaande de grote geneeskundige faam, die zij zich aan-
iTiatigen. Deze aanvallen kunnen alleen verijdeld worden, indien 
mijn bock het hcht zict, aanbevolen, zoals het dc gewoonte is, 
door het beschermheerschap van een goddelijke majcsteit (36). 
Aangczien geen naam groter en onstcrfclijkcr is dan deze van 
de doorluchtige Karel, onze onverwinlijke en machtige Keizer, 
en niemand mijn werk meer veiligheid en luister kan bijzetten, 
smeek ik Uwe Majcsteit te gcdogen dat, onder Uw leiding en 
luisterrijke beschcrming, dit jeugdwerk, dat U om allerhande 
redenen zoveel vcrschuldigd is, onder de mensen in omloop 
gebracht worde, totdat ik met mijn oordeel en geleerdhcid, door 
de ondervinding en de jaren gerijpt, het een vorm geven kan 

("56) De opdracht aan Keizer Karel was niet geheel belangloos. Als de druk van zijn 
werk voltooid is, verlaat Vesalius Bazel om zich naar Spiers te begeven, waar 
de Keizer verblijft. Hij biedt hem een excmplaar op perkament van zijn Epi
tome aan voor prins Philips. Dit excmplaar werd bewaard in de Leuvense 
llniversitfit.sbibliotlu-ek en verdwcen in do brand van 1914. 
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die de opperste en beste der Prinsen waardig zij of Hem een 
nieuw waardevol werk opdragen aan de bronnen van de Kunst 
geput. Ik vermoed zelfs dat, op het uitgestrekte gebied van de 
medische wetenschap, ja, van geheel de natuurfilosofie, niets 
door Uwc Majcsteit met meer dankbaarheid verwelkomd zal 
worden dan de natuurlijke historie, die ons het lichaam en de 
ziel, de bijna goddelijke kracht die uit hun harmonic opwelt, 
meer nog, onze eigen natuur leert kennen, want die kennis is 
werkclijk dc mens waardig. Vele redenen laten mij dit gissen, 
maar vooral het feit dat van de talrijke boeken, die aan Uw 
grootvader, de grootste der Roomse Keizers, Maximiliaan zaliger 
gedachtenis, werden opgedragen, geen enkel meer op prijs werd 
gesteld dan een werkje over dit onderwerp. En ik zal ook nim-
mer vergeten met welk genoegen Gij mijn Anatomische Taj els 
(37) hebt bekeken, en met welke weetgierigheid Gij voor elk 
hunner nadcre uitleg gcvraagd hebt, toen mijn vader Andreas, 
zeer trouwe dienaar en eerste apotheker van Uwe Majesteit, ze 
U eens ter inzage overhandigde. En dan rep ik niets over Uw 
grenzeloze bclangstelling voor alle wetenschappen, maar in het 
bij zonder voor de wiskunde en die tak, die het heelal en de 
hemellichamen bestudcert, noch over Uw bevoegdheid op dat 
gebied, bewonderenswaardig voor een krijgsheld zoals Gij. Het 
lijkt me dan ook onwaarschijnlijk dat alleen de Kosmologie 
U bclangstelling zou inboezemen en Gij niet door de studie van 
het organisme van het volmaakste schepsel zoudt geboeid wor
den en geen behagen in het grondig onderzoek van de schuil-
plaats en het werktuig tevens van onze onsterfelijke ziel zoudt 
scheppen ; de Ouden, omwille van zijn merkwaardige overeen-
stemmingen met het Heelal, noemden het lichaam terecht mi-
crocosmos. Ik heb het niet nodig geoordeeld hier de kennis op 
te hemelen, die de mens de meeste waardigheid en het grootste 
nut verleent, namelijk de kennis van zijn lichaamsbouw, waarop 
de vooraanstaande Romeinse politic! of wijsgeren zich in alle 
omstandigheden op toelegden. De befaamde Alexander de Grote 
(38) indachtig, die niet wildc geschilderd worden tenzij door 

(37) De Tabulae anatomicae VI. 
(38) De figuur van Alexander de Grote bewaarde in de renaissance de luister waar

mede de middeleeuwen haar hadden omkranst; ze verloor alleen haar legenda-
rische opsmuk. — Apelles was beroemd voor zijn portrctten van Philippus en 
Alexander. — Lysippus was een beeldhouwer uit Sicyone afkomstig. Zijn 
portret van Alexander de Grote werd circa 340 gehouwen en we kunnen er 
ons een idee van vormen naar enkele bewaarde kopijen (Hermes van het 
Louvre, bronzen beeldjes van hetzelfde museum, hoofd van het British 
Museum). 
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Apelles, in brons gegoten tenzij door Lysippus, in steen gehou
wen tenzij door Pyrgatelcs, is het niet mijn bedoeling geweest 
Uw lof te verkondigen : mijn droge en onbeholpen stijl zou U 
eerder in de schaduw stcllen dan in het licht ! Vooral dat ik 
een beslist tegenstander ben van de gewoonte, die maar al te 
vaak in inleidingen wordt gevolgd (39) en er in bestaat, aan 
alien, zonder enig onderscheid, afgezien van hun ware verdienste, 
terwille van een onbeduidende beloning, in een beeldrijke en 
conventionele taal, een achtenswaardige geleerdhcid toe te schrij
ven, en verder een uitzonderlijk inzicht, een verbazende goed-
heid, een scherp verstand, een onuitputbare mildheid, een won-
derbare sympathie voor geleerden en studie, een rijpe beslistheid 
in de daad, in t;en woord, heel de deugdenschare. Welnu (ik hoef 
het hier niet te vcrklaren) cr is niemand, die er niet van over
tuigd is dat, in dit opzicht, Uwe Majesteit alle stervelingen over-
treft: niet alleen de waardigheid en het geluk van Uw leven 
staan daar borg voor, maar ook de triomfen, die Uw heldendaden 
bekroonden. Ook wordt Gij, tijdens Uw leven nog, als een god 
geeerd. Ik bid de goden dat zij U, de studien en de hele mens
heid ten bate, alle afgunst mogen besparen, U beschermen en 
U zeer lang nog voor dc stervelingen behouden. 

Padua, Kalenden van Augustus van het jaar onzes Heren 
M.D.XLII. (40) 

(39) Deze veroordeling van de encomiastiek der inleidingen is zeer amusant Ve
salius bereikte zijn doel — in keizers dienst opgenomen te worden ' - zonder 
er beroep op te doen. 

(40) 1 augustus 1542. 
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BRIEF AAN JOHANNES OPORINUS (41) OVER DE 

UITGAVE VAN DE ANATOMIE. 

Vesalius aan zijn zeer dierbare vriend Johannes Oporinus, 
professor in de Griekse Letteren te Bazel. 

Weldra zult gij, beste Oporinus, door toedoen van de Milanese 
kooplieden Danoni (42) de houtblokken ontvangen, die gesneden 
werden voor mijn de Humani Corporis Fabrica en voor het 
Epitome ervan. Ik hoop dat ze Bazel veilig en gaaf zullen be
reiken. Geholpen door de graveur en door Nicolaas Stopius (43), 
een jonge man die zich vooral met de studie van de humaniora 
bezighoudt, heb ik ze zorgvuldig ingepakt, opdat ze van elke 
beschadiging door wrijving zouden gevrijwaard worden en op 
generlei wijze onder het vervoer zouden lijden. Tussen de reeks 
platen in heb ik een drukproef ervan geschoven met het bijho-
rende onderschrift, voorzien van een merkteken, dat hun plaats 
in de reeks aanduidt : dit om te voorkomen dat de volgorde en 
de verdeling van de platen voor U of uw werklieden een moeilijk
heid zouden opleveren en dat de illustraties niet in de juiste 
orde zouden gedrukt worden. 

(41) Zowel in A als in B, wordt de brief aan Oporinus ingeleid door enkele woor
den van de drukker. Oporinus trekt de aandacht van de lezer op het belang 
van deze brief: Vesalius toont er een angstvallige bezorgdheid voor de 
korrekte typografische uitvoering van zijn werk en vooral voor het zorgvuldig 
drukken van de platen. Deze brief werpt ook een schel licht op de wan-
toestanden, die de namakers of contrafactorcs in de drukkerswereld van de tijd 
in het leven hadden geroepen. Zij waren een echte plaag en berokkenden de 
grootste schade, niet alleen aan de auteurs, maar vooral aan de eerlijke en 
gewetensvolle drukkers. — Johannes Oporinus (Herbst) was de zoon van een 
arm schilder. Hij werd in 1507 te Bazel geboren. Zijn ouders waren te arm 
om hem naar school te sturen; zijn vader zelf leidde dan ook zijn eerste 
stappen in de Latijnse spraakkunst. Weldra echter kreeg de jonge Oporinus 
een beurs, die hem toeliet te Straatsburg ernstige klassieke studien te onder-
nemen onder de leiding van de humanist Hieronymus Gebwyler. Na vier jaar 
keerde hij naar Bazel terug en werd er kopist en drukproevencorrector bij 
Froben, Hij trad in het huwelijk met een oude en rijke weduwe, die weldra 
overleed, zonder hem echter de verhoopte erfenis achter te laten. Hij ondemam 
medische studien onder Paracelsus, een van de meest zonderlinge en omstreden 
geneesherenfiguren van de renaissance, bij wie geniale intuitie en bijgeloof 
gepaard gaan en elkaar verdringen. Oporinus gaf weldra de geneeskunde prijs 
voor het onderwijs : hij doceerde latijn en grieks aan de Univcrsiteit van zijn 
geboortestad. In 1536 richtte hij een vennootschap op met Thomas Platter, 
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Op het proefexemplaar zult gij dadelijk bemerken waar een 
ander lettertype moet gebruikt worden : inderdaad, dat deel van 
de tekst, dat de natuurlijke historie van de organen behelst en 
een doorlopende uiteenzetting vormt, onderverdeeld in hoofd-
stukken, is door een lijn gescheiden van de noten, die beant-
woorden aan de bij de afbeeldingen gegraveerde letters en 
daarom de titel kregen van Index der platen en hun verwijzings-
tekens. In de doorlopende tekst, waar geen enkele maal naar de 
illustraties wordt verwezen, gebruikt gij best het kleine letter-
type, in de drukkerijen onder de naam van superlineares bekend, 
om te verwijzen naar de noten, die ik in de binnenmarge heb 
aangebracht (ze hebben me minder geestelijke inspanning ge-
kost dan wel arbeid en verveling !) en voor de lezer als 't ware 
een commentaar zijn en hem aanduiden op welke plaat hij het 
behandelde lichaamsdeel te zien krijgt ; wat de noten in de 
buitenmarge betreft, deze vormen een overzicht en een samen
vatting van mijn betoog. Om het kort te maken, telkens ik ver-
wijs naar een af bedding, die voor aan het hoofdstuk staat waar
in de noot voorkomt, heb ik als regel aangenomen het nummer 
van het hoofdstuk te verzwijgen ; ik vermeld het wel, wanneer 
de afbeelding aan een ander hoofdstuk is toegevoegd. Op dezelfde 
manier verzwijg ik bij de plaat het nummer van het boek wan
neer zij tot hetzelfde boek behoort als de noot. De redenen, die 
mij er toe brachten een plaat op een gegeven plaats tussen te 
voegen, zult gij verklaard vinden in de titels van de boeken en 
de lijst der afbeeldingen. Als merktekens bij de verschillende 
delen van de illustraties zijn in de houtblokken letters gegra
veerd, die in de drukkerijen algemeen worden gebruikt: eerst 
Latijnse hoofdletters, daarna kleine letters, verder kleine Griekse 
letters, eindelijk Griekse hoof dieters, voor zover ze niet met de 

Balthasar Ruch — beter bekend onder zijn gelatiniseerde naam Lazius en 
Robertus Winter (Chimerinus) om een drukkerij te stichten. In 1539 werd het 
vennootschap ontbonden en Oporinus ging voor eigen rekening werken, 
niettegenstaande drukkende financiele moeilijkhcden. Hij trok zich uit de zaken 
terug in 1566 en stierf op 6 juli 1568. Oporinus bhjft de traditie van de grote 
Bazelse drukkers getrouw; zijn filologische onderlegdheid laat hem toe betrouw-
bere uitgaven van de grote klassieke auteurs in het licht te zenden; hij voorziet 
ze van een geleerd apparaat, van tekstcritische en historische noten. — De 
brief van Vesalius aan Oporinus werd in het engels vertaald door J. B. de 
C. M. Saunders en Charles D. O'Malley in The Illustrations from the Works 
of Andreas Vesalius of Brussels, Cleveland en New York, 1950, biz. 46 a 48. 
Deze vertaling steunt op A. 

(42) De Danoni waren exportateurs van Milaan. 
(43) Nicolaus Stopius : een jonge vriend van Vesalius. 
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Latijnse overeenstemmen. Aangczien dit alles echter nog niet 
volstond, hebben wij ook nog cijfers gebruikt, alhoewel andere 
verwijzingstekens in de algemeen gebruikte lettertypes voorkwa-
men. Bij de interpretatie van deze kenletters dient met volgende 
regel rekening gehouden : telkens een letter slechts naar een 
enkele plaats verwijst, werd zij zonder leesteken in de rand ge-
plaatst; integendeel, heeft zij geen betrekking op een bepaalde 
passus, dan heb ik er een punt achter gezet, opdat haar beteke
nis, zoals die der andere verwijzingstekens van de reeks, voor 
de lezer heel duidelijk weze. 

Nu rest er mij niets meer dan U aan te moedigen en U ter
zelfdertijd met aandrang te verzoeken alles zeer fraai en vlug 
te drukken : door mij te helpen in mijn onderneming zult gij 
de verwachtingen, die icdercen in uw drukkerij, zo pas, onder 
gunstige auspicien van de Muzen, ten bate van alle studerenden 
gesticht, niet beschamen. Ik dring er op aan dat de grootste 
zorg besteed zou worden aan het drukken van de houtsneden : 
zij zijn niet van een alledaags en klassiek type en beperken zich 
niet tot eenvoudige omtreklijnen. Nergens mag het belang van 
het beeld uit het oog verloren worden (behalve, misschien, on 
enkele plaatscn waar de tekening van commentaar vergezeld 
gaat). Op dit gebied stel ik voile vertrouwen in uw oordeel ; uw 
vlijt en toewijding staan borg voor de uitslag ; ik durf U alleen 
dit te vragen : bij het drukken zo nauw mogelijk aan te sluiten 
bij de proef, die de graveur zelf gemaakt heeft en die gij samen 
met de houtblokken zult ingepakt vinden ; zo zal geen enkele 
bijzonderhcid, hoe verborgen ook, de nauwlettende en ijverige 
lezer ontgaan. Zo komt dan ook tot zijn voile waarde, wat in 
deze tekeningen getuigt van het fijnste kunstgevoel en me steeds 
vergenoegt, wanneer ik ze bekijk : de zekerheid van de trek en, 
op bepaalde plaatscn, de fijne schakering van de arceringen. 
Maar onnodig U verder raad te geven : het hangt voor alles af 
van de fijnheid en de korrel van het papier en ook van de toe
wijding van uw werklieden, of alle exemplaren, die uw druk
kerij verlaten en in de handen van het publiek terecht komen, 
voortreffelijk zijn en door velen als een kostbaar bezit zullen 
beschouwd worden. 

Ik zal mijn best doen U binnen kort te komen opzoeken en 
zal te Bazel blijven, misschien niet tijdens de gehcle duur van 
het drukken, maar toch voor een hele tijd. 

Ik zal een kopij meebrengen van het decreet van de Raad 
van Venetie, waarbij het dnakken van mijn gravures verboden 
wordt zonder mijn toestemming, evenals de nadruk van mijn 
werken, onder welk voorwendsel ook. Mijn mocder zal U uit 
Brussel een Keizerlijk Privilcgie laten geworden, aangczien gij 
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er in alle boeken, die gij voor het eerst laat verschijnen, een 
afdrukt. Het is reeds een tijdje geleden dat men er voor mij 
een heeft kunnen verkrijgen, maar ik heb mij de moeite niet 
getroost er een nieuw, dat voor meer jaren geldig zou zijn, aan 
te vragen. Dc bisschop van Montpellier (44), gczant te Venetie, 
zal voor mij een privilegie van de Koning van Frankri jk beko-
men. Van die kant maak ik me geen zorgen, integendeel, ik ben 
de mening toegedaan dat geen bladzijde druks moet verspild 
worden aan het afdrukken van privilegics. De waarde, die de 
drukkers — en op onze dagen rijzen er op alle straathoeken 
drukkerijen als paddcstoelen uit de grond — hechten aan de 
prinselijke decreten, blijkt heel duidelijk uit het lot dat mijn 
Anatomische Tafels (45) te beurt viel : ze werden voor het eerst 
gedrukt te Venetie, drie jaar geleden, en vervolgens, niettegen
staande de hoogdravendc privilegics die het werk sierden, ge-
woonweg op verschillende plaatscn nagedrukt. In de Augsburgse 
uitgave, bij voorbeeld, werd mijn opdracht weggelaten ; ik weet 
niet welke razende kerel cr een voorrede in het Duits bij schreef, 
waarin hij, zonder aanleiding, in hevige bewoordingen, tegen 
Avicenna en de andere Arabieren uitvaart ; hij rangschikt me 
onder dc doodgewone verkorters van Galenus en, om klatergoud 
voor de ogen \'an de koper te doen schitteren, bevestigt hi j , zon
der enige schijn van waarheid, dat ik, wat Galenus in meer 
dan dertig boeken langdradig uiteengezet heeft, in zes afbeel
dingen heb saniengcbalci. Hij vocgt er aan toe, dat hij de Latijnse 
tekst in het Duits heeft vertaald, en beweert, dat hij dc Griekse 
en Arabische termen cr zelf heeft tussengevoegd ; in werkelijk
heid heeft hij ze geschrapt en daarenboven uit het betoog zelf 
alles weggelaten wat hij niet kon vertalen en wat tot de bijzon-
dere waarde van de Tafels bijdroeg, dan nog gezwegen over de 
onhandige nabootsing van de Venetiaanse platen. Nog ruwer en 
onbeholpencr dan de Augsburgse graveur is de man die te Keulen 
zich met deze platen bemocide ; een onbekende schreef noch
tans, om de drukker ter v/ille te zijn, dat mijn platen een nauw-
keuriger studie van de lichaamsbouw toelieten dan de dissectie 
van het menselijk organisme zelf en dat dc kunstenaar mijn 
zeer smaakvolle illustraties nog had verbeterd ; helaas ! de af
beeldingen werden helemaal bedorven door er op een lompe ma
nier de voorstelling van de zenuwen aan toe te voegen, die ik 
aan de hand van een vlugge schets gemaakt had en samen met 

(44) Ambassadeur van de Franse Koning bij de Republiek van Venetie. 
(45) De TabiJae Anatomicac VI, verschenen te Venetie bij B. de Vitalibus. in 

april 1538. De meeste platen zijn het werk van Jan van Calcar, Icerhng van 
Titiaan. Slechts twee exemplaren van dit werk zijn bekend. 
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een lijstje van wetenswaardighcden aan een paar vrienden ge-
zonden, die er mij naar gevraagd hadden, toen het werk ter 
perse lag. Te Parijs werden de drie eerste platen behoorlijk 
gedrukt, maar, zowel in de Latijnse als in de Franse uitgave, 
werden de overige weggelaten, naar ik vermoed, omdat ze te 
veel moeilijkhcden opleverden bij het graveren : de studenten 
echter hadden het beter zonder de eerste kunnen stellcn. Wat 
de plagiaris van Straatsburg (46) betreft, hij heeft de studie 
wel een zeer slechte dienst bewezen : de afbeeldingen, die men 
de studenten voorlegt kunnen nooit te groot zijn, maar hij heeft 
de mijne aanzienlijk gereduceerd en allerslordigst gekleurd; er 
omheen heeft hij zonder de minste methode de Augsburgse 
versie geschikt en het geheel aldus gepubliceerd. Zijn roem 
scheen hierbij een splinter in het oog van hem, die zonder enig 
doorzicht, teksten en afbeeldingen uit verschillende werken van 
andcren samenplundert en niet ophoudt, te Marburg en te Frank
fort, dergelijk plagiaat de wcreld in te zenden. Dat alles brengt 
er me toe genoegen te scheppen in die goddelijke en fijne gees-
tigheid van de Italianen en hun zienswijze te delen, wanneer zij 
andermaal de veroordeling eisen van de meeste Duitse genees
heren omdat deze zich door bepaalde schraapzuchtige drukkers 
laten omkopen : om hun meesters enkele povere stuivers af te 
zetten, eigenen zij zich, zonder onderscheid, om 't even welk 
geschrift toe, bewcrken het en, om de schijn te redden en het 
voor prinselijke decreten te vrijwaren, aarzelen ze niet deze 
platte navolging onder hun naam te pulaliceren. 

Ik schrijf U dat alles om U te doen inzien hoe weinig belang 
ik hecht aan het toevoegen van privilegies aan deze druk ; ik 
voel me veclecr verplicht te bekennen dat ik, wat mij betreft, 
liever mijn houtblokken aan om 't even welke zorgzame drukker 
zou toevertrouwen en hem aldus de vesprciding van mijn werk 
in de gelctterde kringen overlaten, dan deze kunstwerken, die 
met zoveel moeite in het gemeenschappelijk belang der studenten 
zijn vervaardigd, door een of andere dwaas te zien namaken 
(tegen zulke praktijken zal ik me steeds met alle macht ver-
zetten !) en in omloop te brengen, onder een ronkende titel en 
vergezeld van een verkeerde samenvatting van mijn natuurlijke 
historie van het menselijk lichaam. Dat is wel de voornaamste 
reden, die er mij toe bracht de afbeeldingen op eigen kosten te 
laten graveren : daarom durf ik U nogmaals vragen uw werk
lieden aan te zetten ze gaaf en ongeschonden te bewaren. 

Ik groet U. Venetie, de negende dag van de Kalenden van 
September. (47) Uw vriend Andreas Vesalius. 

(46) Dezelfde namaker had ook een werk van de plantkundige Fuchs nagedrukt. 
(47) 5 September. 
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