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Onlangs is door de Afdeling Kostbare Werken een hoogst waardevol fragment van 
een anatomisch album vcrworven : Omnium hamani corporis partium descriptio seu ut 
vocant Anatomia, van de Straatsburgse arts Gualtherus H. Ryff, verschenen te Antwer-
pen bij Cornelis Bos omstreeks 1542. Oorspronkelijk telt deze uitgave in folioformaat 
twintig bladen, langs een zijde bedrukt, en gesigneerd A-E2, a-e2. Het papier vertoont 
verschillende varianten van een watermerk ; een kan met oor en deksel. Bovenaan elk 
blad staat een korte tekst die uitleg verschaft over de afbeelding van het menselijk 
lichaam daar onder. 

De houtsneden van de vellen A-E (negen) — de «Vesaliaanse3> — stellen voor de 
ingewandcn, de spieren, de aders en het geraamte. Van de tien volgende bladen, a-e, 
zijn er in dit — enig bekend — exemplaar slechts vijf aanwezig (a-b2 en c cntbreken): 
mond- en keelholte, schedel en hersenpan. Deze Anatomia ook Tabulae-decem (tien pla-
novellen nl.) geheten, gaat terug op een Duitse uitgave. In 1541 verscheen te Straats 
burg bij Balthazar Beck een Anatomi, een boek van 74 bladen (Gushing, II-9). Nog in 
hetzelfde jaar kwam er een vekorte Duitse versie van de pers, bestaande uit twintig 
bladen (Cu.shing, 11-10) alsook een Latijnse (Gushing, 11-11). In 1542 zag een Franse 
uitgave het licht te Antwerpen (Verheyden; Scheie); het enig bekende exemplaar hier-
van was destijds in het bezit van de Antwerpse bibliofiel Edmond Dcnie, wiens biblio
theek helaas na zijn dood (14-XII-1944) naar wijd en zijd is verspreid; vermoedelijk 
is het dat exemplaar dat thans in de Universiteitsbibliotheek te Uppsala berust. Het lijkt 
waarschijnlijk dat er ook een Nederlandse uitgave op de markt is gekomen. Een Latijnse 
uitgave van hetzelfde jaar, 1542, is het pas verworven stuk. Het impressum van deze 
laatste luidt : « Antverpiae, imprimebat Cornelius Bos». Bos wordt «drucker of figuer-
snyder» genoemd; als figuersnyder of graveur is hij besiist bekend, maar zijn activiteit 
als drukker van typografische teksten heeft men in twijfel getrokken. Uit het impressum 
van de Franse uitgave «En la maison de Gornelius Bos, en Anvers, en la rue du 
lombars, ces tables se vendent» blijkt nl. dat Bos als boekverkoper optreedt en niet als 
drukker. Die zou misschien wel Antoine des Govs of Goinus (van Terwaan of uit Hene-
gouwen) kunnen zijn, van 1537 tot 1543 te Antwerpen als drukker bedrijvig; van hem 
is het woord vooraf in de Franse versie, die hij trouwens zelf heeft bezorgd. Een 
onderzoek zal — naar wij verhopen — uitwijzen. of de Franse versie wel degelijk door 
Goinus is gedrukt en of ook de Latijnse uitgave van '42 aan deze drukker nioet worden 
toegeschreven, ofwel of de druk van (een van) beide toch aan Bos toekomt, zoals ons 
impressum expliciet vermeldt. 

Eerder dan van de oorspronkelijke Duitse uitgave zelf een ingekorte versie te 
maken, heeft Goinus naar alle waarschijniijkheid het Latijnse epitome vertaald dat wel 
van Ryff zelf kan zijn: het verscheen te Straat.sburg in hetzelfde jaar (1541). Titel 
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en woord vooraf tot de lezcr in het epitome van '41 stemmen overeen met onze uitgave 
van '42; het is dus wel een herdruk van de Straatsburgse editie . 

De samcnsteller van onze uitgave, de polygraaf Gualtherus of 'Walter Ryff, is de 
bekende piagiaris. Onder zijn voornaamste slathtoffers telt hij Vesalius wiens Tabulae 
nnatomicae sex van 1538 (Gushing, l l - l ) reeds van in het volgende jaar geplagieerd 
werden door o.m. Joost dc Necker (ex. Kon. Bibl. Prentenkabinet) en Aegidius Macro-
lios (ex. Kon. Bibl., Prentenkabinet); 'Vesalius klaagt deze misbruiken aan in zijn brief 
aan Oporinus (sept. 1542) die in de Fabrica staat afgedrukt. en het is vnl. de piagiaris 
van Straatsburg, d.i. Ryff, die het moest ontgelden. De Tabulae decem behoren tot 
deze reeks plagiaten. Behalve uit 'Vesalius heeft Ryff ook uit andere — evenmin ge-
nocmde — auteurs geput, zools uit Dryanders Anatomia capitis humani (1536). Ryff 
wist ongetwijfcid af van de bijval die anatomische bladen in zijn tijd kenden, en hij 
greep dus grctig elke kans om er van het beste .soort (die van Vesalius) als product 
van eigen vinding uit te geven. Zoals in dc titel van het epitome aangekondigd staat, is 
deze Anatomia «in tabulas redacta» (misschien konden de bladen ook wel afzonderhjk 
verkocht worden; vergelijk «ces tables sc vendent»), in afbeeldingen samengebald, om het 
voor de studerende aanschouwelijk voor te stellen; misschien zal hij later nog eens 
trachten om met meer kennis van zaken iets instructievers te brengen (zie Ryffs woord 
vooraf). 

Men heeft kunnen aantoncn dat de hout.sneden in de Antwerpse uitgave (de Franse, 
en vermoedelijk dus uck de Latijnse; wij konden beide excmplaren nog niet vergelijken) 
door Bos gekopieerd -ijn naar de Straatsburgse; Bos' houtblokken zijn op hun beurt 
terechtgekomen bij de Parijse uitgever H. de Gourmont, terwijl diens collega, Ghr. 
Wechel in zijn uitgavcn van de Anatomia de Straatsburgse blokken gebruikte (zie 
Gushing, 11-12, -15, -16. -17, -18; Scheie). 

De Straatsburgse uitgaven verschenen met privilegie; aan de andere ontbreekt dit. 
Als piagiaris stelde Ryff er vanzelfsprekend prijs op het privilegie te verkrijgen. Mis
schien was Bos er zich niet eens van bewust dat hij, met Ryffs bladen te kopieren en uit 
te geven, 66k plagiaat pleegde t.o.v. VesaUus! Men kan zich afvragen of Vesalius ook 
van Bos' uitgave kennis heeft gekregen. (Bulletin Kon. Biblioth, ]rg. XIII, nr. 6). 

Tentoonstcllingen, — Van 14.6 tot 24.8.69, «Van diverse Pluimage. Tien eeuwen 
Vogelboeken», Dc tentoonstelling boodt de bezoekers een uitvoerig overzicht over de 
mooiste boeken over vogels gedurende tien eeuwen. Dergelijk opzet kon alleen verwezen-
lijkt "worden door een beroep te doen op de medewerking van de rijkste bibliotheken en 
musea van Belgie en Nederland. De tentoonstelling vormde dan ook een uitzonderlijk 
geheel. Ze begon met een handschrift uit de lOde eeuw, rijk geillumineerd met afbeel
dingen in Karolingische stijl en eindigde met een keur van de mooiste hedendaagse 
ornithologische werken. Natuurlijk kon men er de aloni geroemde «Histoire naturelle des 
oiseaux» van Buffon bewonderen, naast heel wat mooiere werken van minder gekende 
tijdgenoten. Zo is er bijvoorbeeld Audeberts «Oiseaux dores ou a reflets metalliques», 
waarin het plaatwerk overdrukt werd met stipjes goud en zilver om de wonderlijk mooie, 
metaalachtige weerschijn van de kolobries wear te geven. Naargelang van de gezichts-
hoek waaruit men die platen bekijkt veranderen ze van kleur. 

De tentoonstelling bcvatte ook enkele unica, zoals de tekening van de Wit te Dodo 
door Pietcr Holsteyn, Sr.. die deze uitgestorven vogel waarschijnlijk naar levend model 
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vereeuwigde. Citeren we ook nog twee waterverftekeningen van Henri-Joseph Redoute, 
even talentvol, maar minder bekend dan zijn vermaarde broeder. Het meest spectaculaire 
stuk is ongetwijfeld Audubons «The Birds of America*, het grootstc vogelboek (ca. 
100 X 70 cm) ter wereld. Ten tijde van zijn uitgifte kostte dit werk zo maar even 
1.000 dollar. 

De rijk geiliustreerde catalogus met zijn 146 beschrijvingen is opgevat als een 
geschiedenis van het ornitologische boek. Hij toont ons hoe de vogelillustratie afhankelijk 
was van de taxidermie en hoe de vogelafbeeldingen verbeterden naarmate deze weten-
schap vorderde. Voor de belangstellende leek en de vogelliefhebber wil de catalogus een 
aangename en onderhoudende gids zijn. Voor de wetenschapsmens en de gespecialiseerde 
kenner zal hij, aldus wordt gehoopt, een nuttig werkinstrument blijven, rijk voorzien 
van bibliografische gegevens. 

(id. ibid.) 

Van 18.9 tot 20.10.69, «Philjppe Vandermaelen, 1795-1869», in de Internationale 
Zaal. Deze tentoonstelling wordt gehouden n.a.v. de honderdste verjaardag van de dood 
van de wereldbefaamde Belgische cartograaf, PhiUppe Vandermaelen (1795-1869), lid 
van de koninklijke Academic van Belgie en van de Societe de geographic de Paris. 
Auteur van een zeer gewaardeerde Atlas universel (1825-1827), speelde Philippe 
Vandermaelen een belangrijke rol in het wetenschappelijke leven van ons land in de eer
ste jaren van de onafhankelijkheid .In 1830 richtte hij het Etablissement geographique 
de Bruxelles op, een voorbeeldig instituut, dat in de 19de eeuw een aanzienlijke weten
schappelijke en handelsbetekenis had. Vandermaelen stichtte er een documentatiecen-
trum bestaande uit een bibliotheek, kaarten verzameling, atlassen, specimens van dag-
bladen en een rijk kaartsysteem met bibliografische referenties alsmede een museum. Het 
Etablissement geografique overleefde zijn stichter slechts enkele jaren. Het werd in 1878 
gesloten en in 1880 werden de verzamelingen verspreid. Gelukkig zijn lithografieen (al-
gemene en particle gezichten) en plans van de verdiepingen van het gebouw bewaard 
gebleven. De tentoongestelde documenten weerspiegelen in ruime mate de activiteit van 
het Etablissement geographique. Vandermaelen publiceerde er niet alleen zijn eigen 
kaarten, maar ook kaarten voor administratieve en particulieren. 

Onder zijn voornaamste werken vermclden wij een Atlas de I'Europe, Carte de la 
Belgique d'apres Ferraris, Atlas cadastral du royaume de Belgique, Atlas parcellaire de 
la Belgique, topografische kaarten op l/20.000e en l/80.000e, talrijke kaarten met de 
wegen, mijnen en spoorwegen. Het Plan geometrique dc la Villc dc Bruxelles door Willem 
B. Craan en de Carte geologique du sol de la Belgique door Andre Dumont zijn even-
eens uit zijn werkplaatsen afkomstig, evenals kabinetsgloben, waarvan een exemplaar 
op de tentoonstelling zal staan. Op het gebied der aardrijkskunde danken wij aan 
Vandermaelen de reeks aardrijkskundige woordenboeken van onze provincies, waarvan 
alleen het volume over Brabant ontbreekt. Een catalogus zal de beschrijving geven van 
de tentoongestelde werken, zodat de bezoeker een idee zal krijgen van de rijkdom en 
verscheidenheid van Philippe Vandermaelens werk. Een inleiding zal een overzicht bie-
den van de ontwikkeling der wetenschappelijke cartografie voor Ph. Vandermaelen. 

(id. jrg. XDI, nr. 7) 
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