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VESALIUS CONTRA SYLVIUS 

H.L. HOUTZAGER 

In het begin van 1546 bracht Karel V een bezoek aan de Nederlandse ge-
biedsdelen van zijn uitgestrekte rijk. Na in januari van dat jaar het Kapittel van 
het Gulden Vlies in Utrecht voorgezeten te hebben, vertrok hij op 1 februari met 
zijn uitgebreide gevolg via Zutphen, Nijmegen en Gennip naar Maastricht, waar 
hij van 19 februari tot 2 maart verbleef. Via Luik, Luxemburg, Wallerfangen en 
Saarbriicken reisde de Keizer verder langs de Rijn, met de bedoeling om nog 
voor de vastentijd Regensburg te bereiken. Hier verbleef hij wegens de Rijksdag 
van 10 april tot begin augustus van dat jaar (1). 

Zijn lijfarts, Andreas Vesalius (1514-1564), wiens familie uit het nabij Nijmegen 
gelegen Wesel afkomstig was, vergezelde de Keizer maar gedeeltelijk op deze tocht 
door de Nederlanden. Hij had namelijk de opdracht om de Venetiaanse gezant 
Bernardino Navagero (1507-1564), die zich in het gezelschap van de Keizer bevond 
en die in Nijmegen ernstig ziek was geworden aldaar te verzorgen. Aldus verbleef 
Vesalius enige maanden in Nijmegen in gezelschap van deze Venetiaan, om later 
— en dat zou pas begin juni worden —, na herstel van Navagero zich weer bij 
de Keizerlijke hofhouding in Regensburg te voegen (2). 

Nog maar relatief kort tevoren, in 1543, was Vesalius' opus magnum : De 
Humani Corporis Fabrica Libri septem, bij de drukker/uitgever Joannes Oporinus 
te Basel verschenen. Met de uitgave van dit werk was de studie over de men-
selijke anatomie in een nieuwe fase van ontwikkeling gekomen. In feite was er 
een definitieve streep gezet onder Galenus' opvattingen over dit onderwerp in 
de geneeskunde. 

Maar zover was het in 1546 nog lang niet en het zou nog vele jaren duren, 
voordat de geleerde wereld geheel overtuigd was van de juiste inzichten op dit 
gebied, die de 27-jarige Vesalius in 1543 aan het papier had toevertrouwd ; sterker 
nog, uitgaven van en commentaren op de werken van Galenus zouden nog ge-
durende lange tijd een groot lezers-publiek trekken. Galenus' werken hadden in 
Vesalius' tijd nog niets van hun oude glans verloren, integendeel, een herleefde 
belangstelling voor de klassieke geneeskunde, van een ernstig streven om de kennis 
der Grieken, geput aan de bron zelf te bestuderen, stimuleerde geleerden als 
Johann Winther van Andernach (1505-1574) en Jacobus Sylvius (1478-1555), ye-
salius' Parijse leermeesters, uitgaven van deze compilator der antieke geneeskunde 
het licht te doen zien. De bibliografie van Jacobus Sylvius wijst erop dat hij een 
groot vereerder van Galenus is geweest en aangezien hij in de geschiedenis van 
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de geneeskunde bekend staat als een bekwaam anatoom, vraagt men zich af hoe 
het mogelijk is geweest dat hij niet in botsing is gekomen met de inzichten van 
zijn door hem verafgode uit Klein-Azie afkomstige voorganger. 

De drukke werkzaamheden aan Karels hof en de talrijke reizen, waarop hij 
de Keizer moest vergezellen gaven Vesalius te weinig gelegenheid en tijd om zich 
met wetenschappelijk onderzoek bezig te houden en met coUegae over medische 
vraagstukken van gedachten te wisselen. "Gij zelf weet het, hoe in de eerste tijd 
na mijn komst aan het hof, mij mijn studie in de anatomie, die tegenwoordig 
geheel in verval is geraakt, en de pubhkatie van de resultaten, in de weg hebben 
gestaan", schrijft Vesalius in 1546 aan de medicus Joachim Roelants (1496-1558) 
in Mechelen (3). 

De medische verzorging van Navagero in Nijmegen nam zijn tijd natuurlijk 
niet volledig in beslag, zodat Vesalius de gelegenheid te baat nam zich te bezinnen 
op een aantal problemen ; onder meer op zijn positie in de wetenschappelijke 
wereld en zijn naam als anatoom. Reeds bij zijn leven had zijn boek naast veel 
waardering ook scherpe kritiek ondervonden en vele anatomen, die van zijn werk 
oppervlakkig kennis hadden genomen waren vooral getroffen door zijn gebrek 
aan ontzag voor Galenus, dat op verschillende plaatsen in zijn boek aan de dag 
trad. Hoewel Vesalius waarschijnlijk wel wist dat zijn leermeester Sylvius met 
gemengde gevoelens zijn Fabrica zou beoordelen, wilde hij diens oordeel over 
zijn werk toch wel definitief weten. In verband hiermee schreef Vesalius aan 
Sylvius een brief waarin hij hem vroeg zijn oordeel te geven over zijn boek. Sylvius 
heeft Vesalius in een brief die hem nog in Nijmegen bereikte, uitvoerig gein-
formeerd over zijn mening aangaande de Fabrica. 

Hoewel deze brief van Sylvius aan VesaUus niet bewaard is gebleven, kunnen 
wij uit het antwoord dat Vesalius hem toezond toch wel vermoeden wat er in 
heeft gestaan. Vanuit Nijmegen schreef Vesalius aan Sylvius een lange brief, ei-
genlijk een uitvoerige anatomische verhandeling, waarin hij zijn standpunt aan
gaande zijn inzichten over de menselijke anatomie natuurlijk ten voile hand-
haafde. Deze brief het hij via Roelants te Mechelen en diens zoon, die met de 
bijgevo&gde aanbevelingsbrieven van Vesalius in Parijs medicijnen ging studeren 
bij Sylvius, afgeven. Vanwege de haast in verband met het vertrek van een bode 
uit Nijmegen naar Mechelen, heeft Vesalius geen tijd meer gehad om een vol-
ledige kopie van zijn brief aan Sylvius te maken. 

Toch zijn wij door Vesalius zelf langs indirecte weg geinformeerd over zijn 
Nijmeegse repliek op Sylvius' kritiek. Nadat Vesalius namelijk zich in het voorjaar 
van 1546 samen met Navagero bij de Keizer in Regensburg had gevoegd, beant-
woordde hij daar een brief van Roelants, waarin deze hem vroeg om inlichtingen 
over de geneeskrachtige eigenschappen van de chyna-wortel, waarover Vesalius 
wellicht beter dan iemand anders op de hoogte geacht diende te zijn, omdat hij 
de aan jicht lijdende Karel V hiermede had laten behandelen. Daarnaast heeft 
de nieuwsgierige Roelants, Vesalius in deze brief gevraagd wat hij nu wel als 

3. H. PINKHOF en E.C. VAN LEERSLIM, Brief van Andreas Vesalius, behelzende de aanwending 
van het decoct van Chynawortel (Opuscula Selecta Neerlandicorum de arte Medica, III) 
Amsterdam, 1915, 35. 



VESALIUS CONTRA SYLVIUS 125 

antwoord aan Sylvius had geschreven in de brief die zijn zoon aan deze in Parijs 
had overhandigd. Beide vragen heeft Vesalius uitvoerig in zijn "Brief over de 
chyna-wortel" beantwoord (4). 

Allereerst bevatte de brief een uitvoerige uiteenzetting over Vesalius' ervaring 
met de chyna-wortel en zijn oordeel over de geneeskrachtige werking ervan, maar 
daarnaast wordt ongeveer vier-vijfde van de brief ingenomen door uitvoerige ana
tomische verhandelingen. 

Het verhaal gaat, dat Franciscus, de jongere broer van Andreas Vesalius, die 
in Ferrara studeerde, een afschrift van deze brief in handen heeft gekregen en 
deze zonder medeweten van zijn broer bij Oporinus in Basel heeft laten drukken 
en uitgeven. Op deze wijze werd de repliek van Vesalius op Sylvius' kritiek over 
de Fabrica als een gedrukt traktaat, opgedragen aan Cosimo de Medici wereld-
kundig gemaakt (5). 

Volgens Lindeboom is Andreas zelf de initiatiefnemer geweest tot het laten 
drukken van zijn brief over de chyna-wortel en zou de oorspronkelijke brief niet 
naar Roelants zijn verzonden, maar direct naar zijn Baselse drukker/uitgever 
Joannes Oporinus (6). Op 25 april 1547 zond de agent van de Medicis aan het 
keizerlijke hof, een exemplaar van dit boek naar Cosimo met een begeleidend 
briefje, dat "il Vessalio Anathomista" onder de naam van zijn broer dit "operetta 
della china" aan de hertog had opgedragen uit dankbaarheid voor vroeger door 
hem ondervonden gunsten. Vesalius is, zoals dit destijds meer gebeurde, zelf op 
de achtergrond willen blijven en heeft zogenaamd zijn broer het initiatief laten 
nemen zijn antwoord op Sylvius' kritiek wereldkundig te maken. 

In grote trekken komt Vesalius' weerwoord aan Sylvius erop neer, dat hij ant-
woordt dat : "Galenus niet de bouw van het menselijk lichaam heeft onderwezen, 
hoe ernstig en verbazingwekkend dit van zo'n groot schrijver ook moge klinken ; 
en dat het ook niet waarschijnlijk is, dat hij ooit een lijkopening heeft bijgewoond 
... Maar toch staat het vast", zo schrijft Vesalius, "dat hij zijn beschrijvingen niet 
aan mensen — doch aan apenbeenderen heeft ontleend, hetgeen men vooral dui-
delijk kan zien op die plaatsen, waar Galenus de bouw en structuur der beenderen 
zo duidelijk beschrijft, dat ons de gelegenheid wordt geschonken, zekere ver-
schillen op te merken tussen de lichaamsdelen en hun ligging bij mens en aap" (7). 

Zoals bekend heeft Sylvius revanche genomen ; enige jaren later verscheen 
van hem een boek vol kritiek op het werk van Vesalius. Reeds in de titel liet hij 
zich tot een kwaadaardige woordspeling verleiden door bij de aanvallen op 
Galenus niet Vesalius te noemen, maar een zekere Vesanus, een dwaas (8). Deze 
wetenschappelijke pennestrijd tussen Vesalius en Sylvius is uiteindelijk beslecht 
in het voordeel van Vesalius. 
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SUMMARY 

Following the publication of his De Humani Corporis Fabrica, Vesalius asked his former 
teacher, the Parisian professor Jacobus Sylvius, for his opinion. Their letters have not been 
preserved, but Vesalius summarized his arguments in De radice chinae epistola, published 
with or without his consent in 1546. 


