T W E E ANATOMISCHE PLANODRUKKEN
MET BEWEEGBARE ONDERDELEN,
U I T G E G E V E N BIJ SILVESTER V A N PARIJS T E A N T W E R P E N
ca. 1540-1550
Elly

Cockx-Indestege

In april 1538 verscheen te Venetie een reeks van zes anatomische
bladen, bekend als de Tabulae sex van Andreas Vesalius (1). Van dat
ogenblik af worden er in verschillende Europese steden anatomische
planodrukken uitgegeven. ten dele geinspireerd zoal niet gekopieerd op de
Tabulae sex, meestal biiiten het weten van Vesalius.
Het betreft bladen — meestal paarsgewijze — in formaat van het
oorspronkelijke vel, langs een zijde bedrukt met een grote houtsnede
voorstellend een mannelijke en een vrouwelijke figuur (soms als Adam
en Eva bestempeld), vergezeld van een verklarende tekst. Voor de uitbeelding van de organen vvordt gebruik gemaakt van op elkaar liggende
beweegbare onderdelen : een vernuftig idee cm de ontlcedkunde te illustreren, ook al weerspiegelen deze pre-Vesaliaanse bladen niet steeds de
eigentijdse kennis; op het einde van de 16de en tijdens de 17de eeuw
worden zij nog steeds gedrukt zonder evenwel rekening te houden met
de verworvenheden op anatomisch gebied sedert 1543. Zij zijn vermoedelijk bedoeld als illustraticf materiaal bij het onderricht in en de studie
van de ontleedkunde (2).
Reeds vroeg is op het bestaan en de verscheidenheid van deze bladen
gewezen, nl. door J. Ludwig Choulant in zijn Geschichte und Bibliographie der anatomischen Abbildung (Leipzig, 1852), p. 39-42, in het Engels
bezorgd door Mortimer Frank onder de titel History and bibliography o/
(1) Tabulae anatomicac sex, Venctiis, B. Vitalis Venetus sumptibus Joannis Stephani Calcarensis prostrant (sic) vero in officinn D. Bcrnardi, 1538. — Zie H. Gushing, A bio-bibliography of Andreas Vesalius. Hamden-London, 19622, II-IA.
(2) Zie S.G. Lindberg, Chrestien Wcchcl and Vesalius; twelve unique medical broadsides from the sixteenth century. Lychncs, 1953, p. 50-52, 91. Zie ook F. Weindler,
Geschichte der g3rnakologisch-anatomischcn Abbildung. Dresden, 1908, p. 104-112;
R.B. Coleman, Illustration of human anatomy before Vesalius. Surgery, gynecology and obstetrics, 90 (1950). p. 500-507: R. Herrlinger, Geschichte der medizi'
nischen Abbildung, I. Antike bis um 1600. Miinchcn, 1967, p. 165-166.
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anatomic illustration (Chicago, 1920), p. 156-167. Intussen zijn verschillende onbekende drukkcn aan het licht gekomen die het mogelijk maken
hun onderlinge verhouding te herzien; dit gebeurde door LeRoy Crummer,
De Lint, McDaniel, Lindberg en in de laatste jaren voornamelijk door
Wells (3). In zijn bijdrage van 1964 heeft Professor Wells als appendix
een iconografische classificatie van de anatomische bladen met beweegbare onderdelen gegeven. Hij onderscheidt verschillende typen of groepen, naar de eerste drukker of uitgever ervan : I. het Guldenmundt-Bos
type (4), II. het Silvester-van-Parijs type, III. het Vogtherr type, IV.
een composiet type, V. een variant van het Guldenmundt type of een
composiet type, VI. Vogtherr of composiet type, VII. R.S. type, VIII.
het Sabio type (5).
Uit de rijke maar onvoldoend bekende verzameling van de vroegere
stadsbibliotheek — thans bibliotheek van het Rijksuniversitair Centrum
— te Bergen, Hng., zijn voor kort twee dergelijke anatomische plano-

(3) H. LeRoy Crummer, Early anatomical fugitive sheets. Annals of medical history,
5 (1923), P. 189-208; J.G. de Lint, Fugitive anatomical sheets. Janus, 1924, 28, p.
78-91; H. LeRoy Crummer, Further information on early anatomical fugitive sheets.
Annals of medical history, 7 (1925), p. 1-5; H. LeRoy Crummer, Checklist of anatomical books illustrated with cuts of superimposed flaps. Bulletin of the Medical
Library Association, 1932, n.s. 20, p. 131-139; W . B . McDaniel, Two anatomical
fugitive sheets. Transactions and studies. College of physicians, Philadelphia, 1939,
4e scr. 6, p. 341-343; S.G. Lindberg, Chrestien Wechel and Vesalius? twelve
unique medical broadsides from the sixteenth century. Lychnos, 1953, P. 50-74;
L.H. Wells, A remarkable pair of anatomical fugitive sheets in the Medical Center
Library, University of Michigan. Bulletin of the history of medicine, 38 (1964),
p. 470-476 (Wells 1); L.H. Wells, The «Sabio» and «Sylvester» families of
anatomical fugitive sheets: note on a pair of sheets in the National Library of
Medicine. Bulletin of the history of mdicine, 40 (1966), p. 467-475 (Wells 2) ;
L.H. Wells, Anatomical fugitive sheets with superimposed flaps, 1538-1540. Medical history, 12 (1968), p. 403-407 (Wells 3 ) .
(4) Zie in verband met Bos, S. Scheie, Cornells Bos; a study of the origins of the
Netherland grotesque. Stockholm, 1965, p. 149-155.
(5) Zie Wells 1 en 2. Van het Sabio type (eerste verschijnen in 1539 te Venetie).
waarmee het Guldenmundt en het Silvester-van-Parijs type verwantschap vertonen zodat men voor beide laatste aan een Venetiaans prototype heeft gedacht,
is in 1962 een exemplaar op de markt ver.schcnen (A. Brieux, Parijs), naar aanleiding waarvan Dr. P. Boeynaems in jaargang 4 van dit tijdschrift enkele regels
hieraan wijdde (p. 165-167). In 1965 en 1968 is het exemplaar nogmaals opgedoken bij E.P. Goldschmidt & Co.
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W Anathomia,ou particiondu corpsviril,
felon U tonmxtim inttxituxt,
'-^-^^^
'/***^i
v' i .Vy. ^ ' i
|j|^.^^^»^*

Ert i-ng ancien d i c l , * tntre Its liumains cngcommun prouerbe,
Cojnon toy nielines. Icquel me remble vrayeniciic vug tresboii
n^or-CareneonlUrrant
nior.
CareneonlUrrant niuniJincltit.&iioJlregrande
Phuni»incltit,&iio!lregrandi niibeciU
liCt-,aiHiy la Itrieuctc de cclfc vic.dc cjuoy uous nous vcuHont en.

leitntz u'jiiircsanmuulx, A; eiKOitsayaiuz plus d'lnrirmitn & iiiirfro beau
cop p!i;i ijut courci aulcrts crejrurrs. Car tout viujnt animal l^^oJuyt fur terr( sj'portt ta i clturt, .lyant en \ n^ on deux a m i e s Ion plam accroiilemeiir,
».:(;i.vji!« [oure Ta pertedicn torporclle.Seullement riicnune eft nud enj;(ndie
A iijvc,paihnc quali vingt annces auant qu'i! putllc auoir vraye cognojllame
t!t ibyn.eliiies, ioialUrrci\t igi:oraiu le Seigncur.cjuide nenj I'a^t loi<mic, ne
rnteniftntooniircntDieu Ic Createur fi mctueiileukmrnt par tames Sc ntrfi
I'jyt coniomgc A cnlJiiible«ouc.d'oicoiUViiiic,& dcrcau & i:l>airfeiiefti!,&
en iccllccorporclle colligation iullillc A: iiilpircraniedcvie.TDUtlequrldoibe
I'licnienuitt &; lourauoiren men>oiie,doi;nanl bonne diligence d'apprendrcfoynielmei a cognoillrc, Ion Creatcur & RcJenipteur regracurt & louant, &
aii(ryideliraiud',iCcomplir la diuiiie >ouIuiit(;,it aully toulicurstoigntruxdt le
prier inccliainiiient.alhii quM puilVe tcus fcs i»einbres,coip!A aine ainli gou
uerner en ce monJe ptelcnt.A tellemcnt i iui t: a lay Je de la diuine giacc, qii'il
pcultcy«pteseicieulx?tuicen gloire &: ioye pardurable .Amen.
A L J gorge, par laquellc Tair iulljue!! au poulinoii & au cceur forte & entre»
eildiutUecn plulienrs diarneuic&concauitcz.
B LcpouUr.oneltlel.cu<S;gif*educorur. £ t parroppilation d « condiiittz
dupouliiion.vcnancde grolles fioidcs Iiumeurs.eHcaulcelatoiix. Aaullyde
grand luclieur du poiftrine vient la feiclic Si difficile toux. Les iiihrmtttz du
pouiinon lone Pcnpiieiiinortia,& crt de chautdc & iallec fiegiHC,Mcureli*
vient lie la Colcre, V'luliilis Jes deux eft can Ice.
C Le lucur dl la plus cluuldc partie du corpi.ellanCle fcigneuf .Sc gDUii:rnsur
du ling, A dc i'liomine, A: le conlitruatctir de la vie hmnaiuc, gyl JnC loubz la
feneltrc rarCic de la poiftrine.
D Dyaphragnij,eft le moytant Si vne peau ou mcmbrice au millieu du corpi
fcparanttcimeiiibresint'eneuresdeceulxqui loullienncnt Uvie.
E Gula ell ync pallnigc PU voye parou Wbcuuraigc & viande paflcjdelcendant aprcs en rcltomac, & de ia au ventre.
V Lc golier, ou I'orifice dc l'ellomac,en lequci gift I'apperit & le delicicux defir
derUomine.
G L'eftomaceft quafi rn pot.enle^iurf touts viande du foye fe cuyft, duquel
la telle, curur, Sc tout aultres memorei Tone nourrii Sc lubllantiez. Ec aulljr
tout le fang hors reltoinac du foye eft cngcndrc.
H Cecy ell le fond de I'cllomac.lequel li longucment Te reeloit &
referrc iu^^^ucs la vunde loit digeiec a£cuy£le,& fi toft qu'elle
eft digerte.de Iby merniea s'ouure, 5: eft litute au coftc dexcrc.
[ V'oycy IMIue de l'cltonuc,par ou que foite la viandedigerce,
ffuydant par bas.
K LafoyecrtIarourct*fbntiin<detouiefprin & w r t i i m a t u relz,vnii ent'amble par Tang coaguli, attirant * Toy la plutrubcite
* noble partie de la viandedcleftomac,duquelclJefaittrelcunie
eftant de ce lcpare)du bcau.cler, Sc pur fang Lequel autly eft la
TellieduI'Vel, qui cU lahumidecoletc. Man let lyes &Et:cef du
fang (lequel elt la inelancolie) fe dcparte vcn la rate.
L Le tiel eft pendant au t'oye, Sc rei^it ou attire i Toy beaucop de
t'elcunie aniere du laiig, dc quoy vient la mauuailc touleur aux
liotnmcsaa corpi * mcmbret humam*,* !• i^unilTe quantellc
eft reltrainCle Sc elloupce.
M Cefte eft rne grandc vaine.parlaquelle U viande digtrfe fe piir
ge par my plulieun vainettes vcnantidu foye iufqucs i h rate.
hi Lt rate eft in-.ide Sf fri.-Jj# A-JVda.-c toi«\lewicTrt iu^jiigii*.
laquelle la mclancolie en la poftcrieure partie dc la telle prend
fa lourccA naillance.
O Cefte eft vne grade vaine appellfe Vena KvIi*,Uqucne forte du
foye i-enant au co:ur,& drreclicfdu ctrur parant par my I'efpine
dudot dcfcenden bas.Parlet^uellefangdufbyecngendrt elt departy en tousaucresmembrei,&*dl«^Ydepender let roignoni.
P L « roignonj pendent aux rains, man celle qui pend au dcxtre
cofte.depend vng petit plus hault que celte du fencftre cofle, Sc
ilz font ebaulx A lcc7,parlelqueli I'liumiditi du boyrc St viande palTe, & eft dcporti en la veffic.
CL La Hgure dc vellie eft totallement femblable i vn vain d'ciuc
ou ronde fyoie, laquelle re^oit l*eaue qui i I'liomme eft nuyfable pour fa nounuure, Sc en feuftre aulcuneftbis grand n u j &
douleur dc la pierre.
R Let genitoires dc I'liomme font fort humities Sc chaulti.efquel;^^
le lane venant du cttur& foyceft tranlmuc en fcmcnce virille.
S Ceulx cy lone let Jeux vainei parmy lefqucU la folditte virile
femtncc en I'lruure Sc delidl cliarnel liartc Sc vuyde.
T Cecy eft Ja viriluc de I'liomme, cioilTanteDtre tout membrei
& decroiflan t. Si eft plain de ncrfir, ayanc deux fourcti, I'vne par lequel on fiifl I'eaue, & I'autre renJant la fimence Firile.
V Cculx icy font les petitz boyeaulx.dcfquetz ficnt fouuemcitoit grandc maladic di^e IIiac*jue pafllon, donnant grand douleur e« boyeaulr.
X Cecv eft le grand boyeau, en Icouel I'enecndre la gralfe infirmiti appellee Colica pal^o.
V ley eft vnggran boyeau a la lemblance dVng facq.en lequel eft toute i'excrcicence * onlure ducorpi humain, Sc U ou quM t n t i t , par \k paiTc il auflr.
2 Cecy eft lc dernier Se extreme boyeau.qu'on d i « le boyeau du pys, duque! I'cxtremicc sappelle lc lutidtment, icy I'aioinenenc ttwtei Ics vaines bemoirotdalts,ou let faiiiei d'otcts, ydoioei i purser U fang corrompu de tout lc corps humain.

1- Anatomische planodruk met mannelijke figuur. Bergen. Bibliotheek van het Rijksuniversitair Centrum (Foto : Koninklijke Bibliotheek van Bcigie)
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fi? Anathomia,ou particiondu corpsfemcnin,
i-z;;

ftlon

la conOftutton tts mtnibtts

inttximts.
^ Cerebrum.
A cerueille eft natureHement fmiJe Si humide fur
tout autres membret.

.
Let m.ime!Ici font de raines froiJes & Immidcs,
trembJantcs caincs Si nerfi remplys dc cliair crcule Sc Icgiere, el4]uelz lc fang fe Cranfmue en blanc Eau^.
Par dedens le eorpt y deiVendent dei mamcUet, cnueri la luatricedeux vatnei,par IcIqucUcs t'cnfant eliantcucorct au vciute
eft foHftenu ftaliinentc.
^Dyapliragmi.
Dyapbragma, eft vne moycnnante j'eau.departantlet membrei
inrencurcsde ceulx qui foullienncnt la vie.
% Puimo.
tipnuIiTion eft la place auquelle coi'nr liafagiftt. F-tparl'oppilation des conduiitz du poulmon, venant de r'roides buineuti,
eft caulee la toux. Sc dc grand (ticlicur de la poiilrinc vicnt lc lei;
Si gneftoulTer. Lcs maladies du poulntou lont Penpncuinonia,
Sc ei\ de cbaulde rieugme lallce, Clcurelie de la L'olere ell caulee,
Phtlntis venant dctdcux.
^Stoniactiul,
L'eftomaccftquaft vrvpor,en l©quel toute la vianJcJu foyefe
Cuytl, de quoy ta Celte, lc iivur, A coo^ a.ilttes menibiSi font alimentcz Sc noutris. t t auily tout le fang eft Uon reilonuc du
foye eiigendre,
^ Cor.
Leoccureft Icplutcbaultniembredu corf>i,lefi05e i!k fcuilcdcBiourance de I'aine Sc noftrc vie.
^lecur. K
La foye eft la fburce & fonraine de tout efpritz A cerhu nam •
relz.vnisenfamMe parfan^eoij;uIi:, attttaiica loy UpUislubtdc
ftnoblcpartiede la viande Jereftomac,duqoi:lcl!efau(leki;me
cftant de ce I'eparc)du beau, cler, & pur (a^g. Lequel aiilly el^ la
vchicdulVcl.oui clUaliUiiiiJecolere. Mais les lyes & fccct du
fing (lequel fit la ntelancolie] le dcparce vers la rate.
q Lien. K.
La rate eft fi-otde £: feiclieArrordure totillemeiu du Qnt^.de
Uquelic ia melaiicolie c:i la poftcncuie panic d^: la telle pii:iid
falource Sc luiU'ance.
^ Renes. P
Les roignons font niturellcment cliaultl A ffci, par tcr*|uel2
touce rbutniditu dc I'eftomac en la yeflie palVe Sc dclcend.
f Matrix.
La Matricc eft vng vaficau de Dicu le creatctir crJonnc pour
ciit'ansconrepuoir, nourrif, & illecq en corps liuin,un cftrtcwufcurmc. A la matrices depend vne veltietcc on vng petit vafleiu
en lequel le fang menftrual dci fcmmei, ou le lai-igde la fo>«,s'a(famblc.qui par le col de la inatrice,i qiioylavefhe tier,i fon t*mp^_
fedeliureA purge. Aulfi eft lamatricei dcux^illescbarncl;t,i>it
bendesiideuxcofte^anncxce. AUfquel^^deuxfurdit^dcpeodent
les viiTeauxfjiermaticquci.
« Vcfica Q i
La forme dc laveflie eft femblable a vng voire d'caue.ou »ne
ronde pliyole, appendant a la matrice, Laquelle toutenbit point
(edciiure par la minice, mail pmnierementpar lc col du tiicmbrefemenin,iicomme auilifont &. I'epur^ent lei flux menftruel^
(Jcifinnmet. Cat la inatricegilt pluspaifunde intericurcment en
etieconcluc, laquelle au tauipi propreder-.ruutedu detift cliarnel fc ouure, Sc apres de rechiet fe rcndoft tretferniement.
^ Mcnftrua.
Mcnftruafontmoit & riux dcfeniinei, prenantileur foutcedc
la foye par vne raine qui dels paflc iufquet aucoidclaiiiatticet
coniuieicypoueza plain veoir.
Au bojwau extreme qu'on appelle le b o ^ a u du p j t tiennent
cincq vainej, appellees heinorrhoidalet ou vainesd'orcCi, & font
appcflez brocbes quant ilz s'ouurenc & rcUiclient, defquelz beiu
cop de mauuais Un^ eorrumpu par nature ic rcllbult & purge.
Ainli comnie lc fai^parla maladic aux fcmmcs.
Icy eft aulFy demonftrce vne aultre vaine,di6le Vena tylit- Lauellc vame derncreent au corp* fur I'efpine du dot eft delcenante iufquet a la matricc, U o u qu'elle IcdepaiTcen deux (femblable au porceau) I'f ne au feneftre,0" I'autre vcn U dextre cuy ffe
tendanre.

3

J ^ Homme nait de la femme.viuant rng penttanipz,cft remply depfuffiers mlferf j Sc c.*.lamitez;tequel furcroUtcomnQeIaacur,&fcconrume,pairintcommelIiombre,neiamaiai(irrcftanteu vng lieu, lob,

2. Anatomische planodruk met vrouwelijke figuur. Bergen, Bibliotheek van het Rijksuniversitair Centrum ( F o t o : Koninklijke Bibliotheek van Belgie),
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drukken aan het licht gekomen (6). Zij behoren tot het Silvester-vanParijs type, met de tekst in het Frans. Hier volgt de beschrijving :
1. Anathomia, ou particion du corps viril, / / selon la constitution
interieure. / / [In een cartouche] Imprime en Anvers / / sur la Lombardeveste / / par Silvestre de Paris / / tailleur des Formes. / / PI", 405 x
315 mm, drukvlak 322 x 119/98/235 mm. eenzijdig bedrukt, gotisch,
romeins en cursief Icttcrtype, initiaal (hsn.) C. De linker helft van het
blad is in beslag genomen door de tekst, de rechter door de houtsnede.
De tekst vangt aan met een inleiding (20 regels). Bij de afbeelding,
waar elk orgaan gemerkt is van A tot Z (zie afb. 3), hoort een
legende (62 regels), volgend op de inleiding. De houtsnede, ca.
293 X ca. 164 mm (max.), stelt een mannelijke figuur voor,
naakt en gezeten op een met groen begroeide stronk. In de
rechter hand houdt hij aan een lus een schildvormige cartouche waarin
het impressum is gedrukt. De torso laat de ruggegraat en de ribben zien;
de figuur is voorzien van zes beweegbare, op elkaar liggende onderdelen.
Van binnen naar buiten stellen zij voor de ingewanden ( V - Z , langs
onder vastgehecht), de waterwegen en de geslachtsorganen ( P - T ) ,
milt, gal en lever (K-N, vastgehecht op voorgaand onderdeel; de O is
niet zichtbaar), de maag (F-I, gehecht op voorgaande flap), de luchtwegen en het hart (A-E, langs boven vastgehecht) en ten slotte de
romp zelf. De houtsnede is naderhand gedeeltelijk en vrij onhandig met
de hand gekleurd : haar, stronk en twijgen mosterdgcel, de blaren goudgeel, de losse stenen op het voorplan donkerrood.
2. Anathomia, ou particion du corps femenin, / / selon la constitution des membres interieures. / / [In een cartouche] Imprime en Anvers /,•'
[sur la Lombardveste] / / par Sylvestre de Pa//ris taiileur des / /
Formes. / / PI", ca. 385 x ca. 310 mm, drukvlak 297 x 98/163 mm, eenzijdig bedrukt, gotisch, romeins en cursief lettertype, initiaal (hsn.) L.
De tekst (72 regels) staat hier op de rechter helft van het blad. Er is
geen inleiding en elk orgaan wordt met de Latijnse benaming, vooraf-

(6) Mijn dank gaat hier uit naar Mej. G. Glorieux dij mijn aandacht op deze bladen
vestigde en naar Mej. C. Pierard, conservator van genoemde bibliotheek, die mij het
kostbare document uiterst bereidwillig in bruikleen afstond. Ik moge hier aan
toevoegen dat de oorspronkelijke bedoeling was over deze bladen uitvoerig te
schrijven samcn met L.H. Wells, professor in de anatomic ann de Universiteit te
Kaapstad en onbetwistbaar de deskundige ter zake. In afwachting dat hij tot een
grondigcr bestudering van het onderwerp kan overgaan, zijn wij overeengekomen
dat ik hier deze korte mededeling over het document zou publiceren.
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3. Fragment van afb. 1. met bovenste gedeelte van de romp opgolicht en met zicht op
de verschillende onderdelen. Bergen, Bibliotheek van het Rijksuniversitair Centrum
(Foto : Koninklijke Bibliotheek van Belgie)
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gegaan door een paragraaftekentje, aangeduid : Cerebrum, enz.; slechts
enkele hiervan worden gevolgd door een letter van het alfabet die verwijst naar het afgebeelde orgaan (zie afb. 4). Onderaan het
blad een citaat uit Job. De houtsnede, 298 x 162 mm (max.), stelt de
tegenhanger voor : een vrouwelijke figuur, driekwart naar links gewend.
Het geheel vertoont dezelfde karakteristieken, met een paar varianten :
in de rechter hand houdt zij een bloem, over de schoot ligt een doek gedrapeerd en een schildvormige cartouche (verschillend van de eerste)
met het impressum, is geklemd tussen de rechter voet en het linker
been. De torso laat eveneens ruggegraat en ribben zien, waarop zeven
analoge beweegbare onderdelen zijn vastgehecht; waterwegen en geslachtsorganen vormen elk een afzonderlijk onderdeel. De houtsnede is
op dezelfde wijze gekleurd.
Het watermerk, in beide bladeii zichtbaar in het bovenste gedeelte,
is een hoge, smalle kroon met dubbele beugel, parels, drielobbig getopt
kruis en met onderaan een bijmerk, i.e. een fabricagemerk. Dit laatste
wordt aangetroffen van 1534 tot 1566 (7). Het watermerk staat dicht
bij Briquet 5030 (8), bij Piccard IX 45 en 46 (9) en bij Heawood 1134
en 1148 (10).
Van dit Silvester-van-Parijs type, door Wells aldus gekarakteriseerd : «Rustic setting : figures not identified as Adam and Eve; female
with drapery across thighs; both with scrolled cartouches* (Wells 2),
signaleerde Choulant — Frank, p. 161-162 een Latijnse editie, Viscerum
hoc est interiorum corporis humani partium descriptio, Antverpiae, apud
Sylvestrum Parisium (Wells 1, Ila), waarvan echter geen exemplaar
bekend is. In 1964 werd het bestaan in de Medical Center Library van de
Universiteit te Michigan bekend gemaakt (11) van een tweetalige uitgave met als opschrift, voor de mannelijke figuur Viscerum, hoc est, interiorum corporis humani partium, viva delineatio, voor de vrouwelijke
figuur Lcbhafftige Abmahlung und Conterfcyung... (Wells 1, lib; Wells
2, lie); er is geen impressum. maar dc bladen zouden volgcns Wells te
Bazel kunnen zijn gedrukt. In de National Library of Medicine te Bcthesda. Md., worden twee — helaas sterk geschonden .— Nederlandse Sil(7) G. Piccard, Kroneawasserzeichen. Stuttgart, 1961, p. 31.
(8) C M . Briquet, Les filigrancs... A facsimile of the 1907 edition with supplementary
material... edited by Allan Stevenson. Amsterdam, 1968, 4 din.
(9) Zie noot 7.
(10) E. Heawood, Watermarks... Hilversum, 1950.
(11) Zie Wells I; Wells 2, p. 473; Wells 3, p. 405-406. Vgl, de mannelijke figuur in
Karl und Faber, Auktion 103 (1966), nr. 303.
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4. Fragment van afb. 2. met bovenste gedeelte van de romp opgolicht en met zicht op
de verschillende onderdelen. Bergen, Bibliotheek van het Rijksuniversitair Centrum
(Foto : Koninklijke Bibliotheek van Belglie)
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vester-bladen bewaard (12): Anathomia oft deylinghe eens mans lijfs,..
en Anathomia... eens wijfs lijfs.... Tantwerpen by Silvester van Parijs
(Wells 2, lib). De Fransc bladen uit Bergen vulien nu dc reeks aan. Geen
van deze Silvester-uitgaven is gedateerd en de drie bekende exemplaren
vertonen alle over elkaar liggende beweegbare onderdelen.
De datering van deze planodrukken is niet gemakkelijk. Professor
Wells heeft dit probleem op grond van de punten van overeenkomst en
verschil tussen tekst en houtsnede, en in samenhang met de herkomst en
de onderlinge filiatie van al deze bladen, in zijn drie opeenvolgende artikelen onderzocht. Silvester van Parijs I was van 1528 tot ca. 1570 te
Antwerpen werkzaam als graveur, drukker van prenten en boekverkoper.
Behalve de anatomische planodrukken is er nog een andere, in twee
uitgaven bekende planodruk met het adres «en Anvers sur le pont du
Camerport...», evenmin gedateerd, maar omstreeks 1535 gesitueerd (13).
Het impressum op de Nederlandse Silvester-bladen luidt : «op de Lombaerde veste int root huys». Wanneer — en tot wanneer — de drukker
daar heeft gewoond is niet bekend; navorsingen op het Antwerpse Stadsarchief waren vruchteloos. Ver verhuisd is hij zeker niet : «...troothuys
gestaen ende gelegen opde Lombaerde veste alhier tusschen thoechuys
aende Cammepoortbrugge gestaen aen deen zijde ende thuys genaempt
den swerten arent aen dander zyde...» (14). Durling (15) geeft als vermoedelijke datum op : ca. 1539. De Franse bladen sprekcn slechts van
«la Lombardveste*. Voor het overige .— ook wat de tekst betreft —
schijnen de Nederlandse en de Franse versie van de Silvester-bladen
geheel overeen te stemmen; zij zijn hoogst waarschijnlijk op hetzelfde
tijdstip gedrukt. Het watermerk (zie boven) schijnt er na een vluchtig
onderzoek op te wijzen dat alleen de jaren 1540-1550 in aanmerking kunnen komen (16).

(12) Wells 2; R.L Durling. A catalogue of sixteenth century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda, Md., 1967, nr. 219.
(13) Re.x Thunissae, [1535 of later?]; zie Nijhoff-Kronenberg, Nedcrlandsche biblio'
graphic van 1500 tot 1540, II. 's-Gravenhage, 1940, nrs. 3798 en 3799.
(14) Stadsarchief Antwerpen, Schepcnrcgistcr 336, fol. 25 v".
(15) Zie bij noot 12.
(16) Briquet 5030, naar een document uit 1536 en een reeks «variantes similaires*
gaande van 1525 tot 1555. wijst op ca. 1540; Piccard IX, 45 en 46 en Heawood
1134 en 1148 schijnen eerder op ca. 1545 te wijzen.
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Toen zij ontdekt werden, zaten de twee planodrukken vastgehecht
en in vieren gevouwen achteraan in een bundel van vier medische geschriften : 1. Galenus, De ossibus, Ferdinando Balamio Siculo interprefe...
Parisiis, Christianus Wechelus, 1548, f", 19 p.-l ongen. p. — 2. Lodoicus
Vassaeus Catalaunensis, In anatomen corporis humani, tabulae quatuor...
Parisiis, Michael Faezandat, 1542, f", 4 ongen. f.-40 f. (Caput, Thorax,
Venter, Artus). — 3. G.H. Rijff, Anatomica omnium humani corporis
partium descriptio,... in tabulas redacta, opera & diligentia Gualtheri H.
Ry[[... Parisiis, Christianus Wechelus, 1545, f", ill., 43 p.-l ongen. p. — 4.
Theophilus Protospatarius, In Galeni de usu partium libros epitome, quam
de corporis humani [abrica inscripsit. Junio Paulo Crasso Patavino interprefe. Parisiis, Christianus Wechelus, 1548, f", 59 p.-l ongen. p. De band
van deze bundel bestaat uit soepel perkament; er zijn vier ribben, en sporen van twee snoeren; geen dek- of schutbladen. Onderaan op de rug,
een blauw etiket, nr. 3075, over een rood etiket been geplakt. Inventarisnummer en signatuur van de band : 3075, R 7/C.
De vier drukken vertonen elk afzonderlijk het eigendomsmerk, in
handschrift, van Levinus van der Piet; de planodrukken niet, maar op de
binnenzijde van het achterplat staat nogmaals te lezen «Sum Levini vander P!et», met erboven, in donkerdere inkt : «Gaudere 6 bene facere».
Hieruit kan men afleiden dat de twee bladen later, en in elk geval na
1548, aan de bundel zijn toegevoegd (17). Levinus van der Piet (Livinus
vanderpietius) stamt uit een adellijk Gents geslacht. Hij w^as theoloog en
kanunnik van het aartsbisdom Kamerijk, maar ook rechtsgeleerde en
talenkenner. Hij stierf in 1580 te Dowaai waar hij professor was. In de
opdracht tot Philips II in zijn boekje over het welzijn van studerenden
(18) haalt de Rijselse arts Joannes Sylvius (Dubois) L. van der Piet aan
te midden van een schare geleerden die van het toenmalige Dowaai een
intellectueel centrum maakten (19). Onderhavige bundel medische traktaten levert het bewijs dat Van der Piets belangstelling ook naar de
geneeskunde uitging. Destijds was het niet ongebruikelijk illustratief materiaal, als deze bladen, achteraan in geneeskundige werken te schuiven
(20). Op te merken valt dat het hier meer bepaald om geschriften over
ontleedkunde gaat, dat van de vier Parijse drukken er drie van Wechel
(17) Zij werden onlangs uit de band vcrwijderd en vakkundig gerestaureerd door de
h. A. D'Haeseleer, verbonden aan het Prcntcnkabinet van dc Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
(18) De studio scrum... tuenda valetudine, Duaci, Joannes Bogardus, 1574, fol. 8 r'^.
(19) Zie L. Tierenteyn in Biographic nationale, XVII. Bruxelles, 1903, kol. 485-486.
(20) Zie S.G. Lindberg, Chrestien Wechel and Vesalius. Op. cit., p. 91.
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bij zijn (Wechel was gespecialiseerd in geneeskundige drukken) en dat
er een Anatomia van Rijff bij is (21).
Uit het voorgaande moge blijken dat de vondst te Bergen belangrijk
te noemen is; bovendien is zij a.h.w. de bevestiging van het vermoeden
dat er van de Antwerpse Silvester-bladen, behalve een Latijnse en een
Nederlandse, ook een Franse versie moest bestaan. Wells' classificatie
toont duidelijk aan dat er van de anatomische planodrukken edities in
het Latijn en in de volkstaal het licht hebben gezien. Dit geldt trouwens
ook voor andere werken die een zekere graad van populariteit beoogden
— of genoten —, zoals o.m. ook de reeds genoemde Anatomia van Rijff.
SUMMARY.
In the University Library at ^•lons, Belgium is kept a unique copy of a pair of
anatomical broadsides, entitled Anatomical, ou particion du corps viril... and... Anathomia du corps feminin, printed in Antwerp by
Silvester van Parijs. probably between
1540 and 1550. The male figure has si.x, the female seven superimposed flaps. A Latin
edition of the Silvester-van-Parijs type is described by Choulant but no copy is recorded. The Medical Center Library of the University of Michigan has a Latin-German
edition and in the National Library of Medicine at Bethesda, Md., a Flemish edition has
come to light. The latter seems to be very close to our French version; both were
most probably published at the same time. Prof. L.H. Wells, a specialist in the field
of anatomical fugitive sheets, will pick up again the study of them in the light of this
recently discovered document in Mons.

(21) Van dit laatste werk verscheen er o.m. een Franse en een Latijnse uitgave te
Antwerpen bij Cornelis Bos ; hierover hopen wij in de tockomst nog lets te publiceren.
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