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HET LEIDS ANATOMISCH ONDERZOEK TEN TU
BE VAN PIETER PAAW EN DIENS UITGAVE VAN 
DE EPITOME ANATOMICA VAN VESALIUS 

H.L. HOUTZAGER 

Na de eerste druk van Vesalius * Opus Magnum, De Humani Corporis Fabrica 
libri Septum, verschenen in 1543 te Basel, zijn er in Europa verschillende heruit-
gaven van dit werk verschenen. Harvey Gushing geeft in zijn Bio-bibliography 
of Andreas Vesalius (1943-1962) een overzicht van alle hem bekende heruitga-
ven die in de loop der tijd van dit anatomisch standaardwerk zijn verschenen. 
Hoewel een aantal van deze uitgaven beschouwd kan worden als plagiaat, is dit 
zeker niet met het merendeel van deze publikaties het geval. Auteursrechten kende 
men niet en zodoende kon men zich straffeloos meester maken van een boek en 
dit opnieuw op de markt brengen; zeker wanneer — zoals dit het geval was met 
de Fabrica — men er van verzekerd kon zijn dat er een groot afzetgebied bestond. 

Ook de epitome-uitgave (1) — een verkorte, goedkopere uitgave die wel alle 
grote anatomische platen bevatte en derhalve gezocht was bij medische studen-
ten en kunstenaars — heeft in de loop der tijden vele herdrukken beleefd. Reeds 
twee maanden na het verschijnen van de epitome kwam bij dezelfde drukker/uit-
gever Joannes Oporinus te Basel een Duitse vertaling uit van de hand van de 
rector der Baselse universiteit Albanus Torinus Von des Menschen CorpersAna-
tomey. Torinus (1489-1550), die een goede vriend van Vesalius was, wijst er in 
de opdracht op, dat Vesalius in deze paar bladzijden — de epitome bestaat uit 
14 bladzijden tekst en 9 grote platen — had gecomprimeerd wat Gaienus over 
24 boeken had uitgespreid. 

De eerste in de Nederlandse taal verschenen druk van deze epitome werd in 
1589 uitgegeven in Brugge door Pieter de Clerck, "Ghezworen Drucker der Gon. 
Maiesteyt". De vertaling werd verzorgd door de "Ghegagiert Medicijn ende Ghi-
rurgijn der stede vander Vere in Zeelat", Jan Wouters (1539- ca. 1599) onder 
de titel " Dat Epitome Ofte Cort Begriip Der Anatomien, Andr. Vesalii. Wt. Het 
Latijn "in neder-Duudsch naer den oprechten zinne ouer-ghestelt". Wouters, 
geboren in Leuven, had geneeskunde gestudeerd aldaar en werd, nadat hij ge-
promoveerd was in 1571, in hetzelfde jaar benoemd tot hoogleraar aan de uni
versiteit van zijn geboorteplaats. In 1578, het jaar waarin zijn vrouw overleed, 
besloot hij het hoogleraarsambt op te geven en theologie te gaan studeren. In 
1593 werd hij priester en kanunnik te Atrecht en later hofkapelaan van Aarts-
hertog Albrecht en Isabella. 

De uitgave bevat slechts een in houtsnede uitgevoerde anatomische afbeelding 
en een portret van Jan Wouters. Door deze Nederlandse vertaling van de Fabri
ca was het ook voor diegenen die de latijnse taal niet machtig waren — en hiertoe 
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behoorden in de eerste plaats het merendeel van de chirurgijns en vroedmeesters — 
mogelijk om kennis te nemen van de nieuwste anatomische inzichten die sedert 
Vesalius' uitgave doordrongen in de medische wereld. 

Het zou tot 1616 duren voordat door een Noord-Nederlander een heruitgave 
van dit werk van Vesalius tot stand zou komen en wel door de Leidse hoogleraar 
Pieter Paaw (1564-1617). 

PIETER PAAW 

In 1575 was Leiden met de stichting van een universiteit beloond voor zijn verzet 
tegen de Spanjaarden. Drie jaar tevoren hadden deze het beleg moeten opbre-
ken, verdreven door het water, waarmee het land rond de Sleutelstad was gei-
nundeerd. 

De medische faculteit van de jonge universiteit had de eerste jaren van haar 
bestaan nog maar enkele studenten, zodat aanvankelijk Gerard Bontius 
(1536-1599) de enige hoogleraar was. In September 1581 zou de medische facul
teit worden uitgebreid met een tweede hoogleraar, Johannes Heurnius (1543-1601), 
die evenals Bontius in Leuven had gestudeerd. Ook hij had na zijn Leuvense stu-
die een peregrinatio academica gemaakt naar Italic. 

Op 9 februari 1589, nog geen vijfentwintig jaar oud, benoemden de Gurato-
ren Pieter Paaw tot Professor extraordinarius. Paaw, geboren in Amsterdam, 
had medicijnen in Leiden gestudeerd waartoe hij zich op 2 november 1581 had 
laten inschrijven als Petrus Pavo. Hij volgde er geneeskundige colleges bij Bon
tius en Heurnius en bij Dodonaeus, welke laatste op 15 december 1582 door de 
Guratoren als gewoon hoogleraar aan de universiteit was verbonden. 

In 1584 vertrok Paaw via de universiteit van Parijs naar die van Rostock, waar 
hij in 1587 de doctorshoed verwierf en enige maanden college gaf in de anato
mic. Evenals Bontius en Heurnius maakte hij een studiereis naar Padua in Italic 
en volgde anatomic-colleges die toen door Bucretius daar werden gegeven. 

Aanvankelijk heeft Paaw als buitengewoon hoogleraar in Leiden botanic ge-
doceerd en de anatomiecolleges overgenomen van zijn collega Bontius. Wat de 
reden hiervan was, is niet bekend. Suringar vermoedt dat Bontius wegens druk-
ke werkzaamheden overbezet was. (2) Mogelijk is het, dat Paaw, die reeds ana
tomic te Rostock gedoceerd had, aan Guratoren voor dit onderwijs geschikt voor-
kwam en zij van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een aangewezen 
persoon een speciaal vak op te dragen om te doceren. (3) Bij wijze van proef 
was Paaw eerst voor de tijd van enkele maanden aangesteld. (4) Toen hij op 9 
februari 1589 om continuering daarvan vroeg, hebben Guratoren hem tot bui
tengewoon hoogleraar aangesteld met een jaarlijkse toelage van tweehonderd gul
den. Reeds op 8 februari 1592 werd hij gewoon hoogleraar (5) en op 10 maart 
daaropvolgend nam hij zitting in de senaat. Uit de Series Lectionum van het 
jaar 1599 blijkt dat Paaw 's morgens om 9 uur anatomic gaf en om 10 uur bota
nic. (6) 

Voor het geven van anatomische demonstraties bezat Leiden aanvankelijk geen 
anatomisch theater. Bekend is dat in 1590 in de Falide Bagijnkerk anatomisch 
onderwijs werd gegeven aan de hand van secties. In december van dat jaar no-
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teert de secretaris van de senaat Jan van Hout in zijn 'Dachbouck' " . . . eene 
nieuwe scrage met twee tafelen in de fall Bagijnenkerck voor de anatomic". (7) 
Dit wijst crop dat er zeker in dat jaar een of meerdere anatomische demonstra
ties hebben plaatsgevonden en wellicht voor 1590 deze ook reeds in de Falide 
Bagijnkerk plaatsvonden. 

Dat vanaf de stichting der universiteit in 1575 anatomisch onderricht werd 
gegeven aan de hand van obductiemateriaal is echter niet waarschijnlijk; pas 
op 21 September 1578 werd de eerste medische student. Jacobus Jaimes, af
komstig uit Engeland, ingeschreven. De eerste Nederlandse student in de medi
cijnen was Joachimus Simonis, afkomstig uit Friesland. Hij promoveerde op 12 
februari 1580 en was op 14 September het jaar tevoren als student ingeschreven. 
Het is maar zeer de vraag of Simonis ook colleges heeft gelopen en of hij zich 
tussen September 1579 en februari 1580 wellicht alleen heeft voorbereid op zijn 
promotie. 

In december 1591 werden voorbereidingen getroffen om het achterste gedeel-
te van de Falide Bagijnkerk af te schermen van het voorste deel. Hiertoe werden 
100.000 stenen aangekocht. In het koorgedeelte zou het anatomisch theater ko
men ; in het voorste deel van de kerk de universiteitsbibliotheek en de Engelse 
kerk. (8) Het is zeer waarschijnlijk dat deze verbouwing mede onder invloed en 
op instigatie van Paaw heeft plaatsgevonden. Deze had immers in Padua open-
bare secties bijgewoond die daar toen in het sedert 1584 aanwezige theater door 
Hieronymus Fabritius ab Aquapendente (ca. 1533-1619) werden gegeven. (9) Ge-
durende bijna drie eeuwen tot 1860 zou deze ruimte benut worden voor anato
misch onderwijs. In 1597 werd begonnen met de inrichting van het anatomisch 
theater en werd de collectie anatomische preparaten daar opgesteld. 

In Leiden werden secties als zulk een bijzonderheid beschouwd, dat het gehe-
le academisch onderwijs er voor stil werd gezet; soms twee of drie dagen achter-
een. Deze demonstraties waren niet alleen voor de studenten bestemd; heel offi-
cieel Leiden was er bij aanwezig, met de magistraten vooraan. Er is zelfs eens 
sprake van geweest, ze door een concert op te luisteren. (10) Omtrent die secties 
deelt Orlers het volgende mede: 

"Meest alle jaren in de maand December of Januari, wanneer het vriest en zeer koud is, word 
alhier een lichaam, 't zij van Man of van Vrouw, geanatomiseert, ten aanzien en in de tegen-
woordigheid van den Magnificus Dominus Rector, Assessoren, Professoren, Doctoren, Chirur
gijns en Studenten in de medicijnen, mitsgaders veele andere personen, die lust tot de kennisse 
der menschelijke lichaamen en de onderwijzinge van dezelve hebben. Hetweike op zekere uuren 
van den dag, daartoe door den Professor, die anatomiseert geordineert en bestemt wezende, met 
groote aanzienlijkheid uitgerecht en gedaan word en nu veele jaren aan den anderen gedaan is 
door de kloeke en verstandige handen van den Hooggeleerden en Welspreekenden Heer D. Pie
ter Pauw, eerste Professor en Doctor in de Medicijnen, Botanicus en Anatomicus van de Leyd-
sche Academic, alhier ter eere genoemt welke alhier ter plaatze met groote lof en eere, veele en 
verscheiden lichaamen van Mannen, Vrouwen en verscheiden gediertens geanatomiseert heeft, 
tot onuitspreeklijk nut en profijt van degene die zulks te recht gezien, verstaan en waargenomen 
hebben". (11) 

De eerste keer dat de lessen stil stonden "van wege de anatomic, die Dr. Paeuw 
aengevangen had", was 21 en 22 november 1591. Wegens het grote belang dat 
daaraan gehecht werd, gebeurde het wel eens, dat de academische vakantie Ian-
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ger was dan gewoonlijk. Zo vermelden bv. de Acta van de Senaat op 3 februari 
1604, dat er in die week geen lessen zouden zijn, wegens het doen van een sectie 
in de anatomic, die de enige was die dat jaar gedaan werd en daarom door een 
grote massa studenten zou bijgewoond worden. 

Men kan zich voorstellen dat Paaw het voor de studenten noodzakelijk vond 
te beschikken over een aantal boeken die gebruikt konden worden om de aan 
de hand van een kadaver gedemonstreerde menselijke anatomic, nader te bestu-
deren. Hiertoe verscheen in 1615 van zijn hand: Primitiae anatomicae de huma
ni corporis ossibus (anatomische beginselen over de beenderen van het menselijk 
lichaam). Voor ons onderwerp ' Vesalius' is van belang de fraaie prent, getekend 
door Jaques de Gheyn D.J. (1565-1629) en gegraveerd door Andries Jacobsz. 
Stoc (cfl. 1580-ca. 1648). De ets vergunt ons een blik te werpen op de amphithea-
trisch opgebouwde anatomische sectiezaal met in het midden de draaibare sec-
tietafel, waarop het lijk ligt dat Paaw voor een grote schare toeschouwers aan 
het demonstreren is. 

De compositie van deze prent komt sterk overeen met de houtsnede die Stefa-
nus van Calcar maakte voor Vesalius' Fabrica in 1543; hoewel de architectuur 
van de ruimte waarin de sectie plaatsvond in Leiden veel cenvoudiger is dan het 
Renaissance bouwwerk met zijn zuilen en bogen, waarin Van Galcar Vesalius 
laat werken. Bij De Gheyn wordt de aandacht van de toeschouwer meer gecon-
centreerd op het eigenlijke gebeuren, de sectie, dan dit het geval is bij Van Cal
car. Wat op de plaat van De Gheyn, waarop Paaw anatomic onderwijst het meest 
treft, is de zeer uiteenlopende nationaliteit der aanwezigen. Hoeveel fantasie er 
ook bij moge zijn, geheel uit de lucht gegrepen is dit niet en De Gheyn heeft 
terecht in beeld gebracht dat de Leidse universiteit toen door studenten uit alle 
oorden van Europa bezocht werd. (12) 

Reeds een jaar na het verschijnen van de Anatomische Beginselen heeft Paaw 
een herdruk van Vesalius' Epitome het licht doen zien: Andreae Vesalii Bruxel-
lensis Epitome Anatomica. Opus redivivum. cui accessere, Notae ac Commen-
taria P. Paaw Amstelodamensis in Lugduno-Batava Academia Professoris Ana-
tomici. 

In het voorwoord tot het boek zegt Paaw onder meer dat hij met opzet tot 
deze uitgave is overgegaan nu de ster van Vesalius in Italic aan het tanen is, om 
op deze wijze Vesalius de eer te geven die hem toekomt. Niet alleen om Vesalius' 
werk te eren en opnieuw onder de aandacht te brengen, maar zeker ook als hand-
leiding voor de studenten bij hun anatomische studie heeft Paaw deze uitgave 
verzorgd. Dat hij daarbij heeft gekozen voor de epitome en niet voor het voUedi-
ge werk wijst er des te meer op dat het Paaw er in de eerste plaats om ging een 
leerboek voor studenten uit te geven en niet een bibliofiele kostbare uitgave. 

Op die plaatsen waar Paaw meende dat Vesalius of te oppervlakkig de stof 
had behandeld, of onduidelijk was geweest in zijn beschrijving heeft hij voor 
zover hem dit noodzakelijk leek korte commentaren toegevoegd. 

Het boekwerk is dpgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam en voor-
zien van een lofdicht op Paaw van de hand van Henricus Florentius medicinae 
doctor {ca. 1590- ca. 1636). (13) Florentius was reeds op 12-jarige leeftijd inge
schreven in het Album Studiosorum van de Leidse universiteit. Het ingeschre-
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ven zijn als student had verschillende financiele voordelen; het is moeilijk voor 
te stellen dat deze knaap op zo 'n jeugdige leeftijd al colleges Hep. 

Toen Paaw op 1 augustus 1617 overleed werd zijn taak voor wat betreft de 
botanic en de prefectuur van de Hortus overgenomen door Everardus Vorstius 
(1565-1624), die al sedert 1599 hoogleraar in de geneeskunde was. Om een op-
volger te vinden voor de anatomische demonstraties, die door Paaw waren ver
zorgd, hadden de Guratoren meer tijd nodig. Secties vonden in de wintermaan-
den plaats wanneer door de natuurlijkc koude het lichaam van de overledenc 
minder snel aan ontbinding onderhevig was. Op 8 augustus 1617 besloten Gura
toren: " Sijnde het exerceeren van de anatomic ende 't doen van de lessen daer-
toe noodig als nog gehouden in bedenken, in dien verstande nogtans dat zoo de 
tijt toeliet ende hem eenig bequaam subject presenteerde, Doctor Henricus Flo-
rentij toegelaten zal weesen om daer aen een proeff te doen". (14) Of met die 
proef bedoeld werd dat Florentius eventueel in aanmerking zou komen voor op-
volging van Paaw als hoogleraar in de anatomic blijkt nergens uit. 

Eerst op 27 november 1617 werd door Guratoren aan de Leidse praktizeren-
de geneesheer Florentius en aan de studenten Adrianus van Valkenburg en Hu-
bertus Byleus verlof gegeven om in het theatrum anatomicum enige ontleedkun-
dige demonstraties op lijken te doen. Van de drie kandidaten werd tenslotte Van 
Valkenburg uitverkoren om benoemd te worden tot lector anatomiac. Uit de aan-
stelling van Van Valkenburg blijkt dat de benoeming alleen geschiedde om Heur
nius' taak te verlichten. (15) 

Paaw heeft zich als hoogleraar in de botanic voor de Leidse universitaire ge-
meenschap zeer verdienstelijk gemaakt; voor de aanleg van de hortus botanicus. 
Maar ook voor het geneeskundig onderwijs heeft hij zich met hart en ziel inge-
zet. Niet alleen is onder zijn supervisie het definitieve theatrum anatomicum tot 
stand gekomen, maar ook heeft hij een tweetal anatomische leerboeken het licht 
doen zien, waarvan de heruitgave, met commentaar voorzien, van de epitome 
van de Fabrica tot de belangrijkste behoort. Door aanschouwelijk onderwijs te 
combineren met een heruitgave van Vesalius' epitome — het meest revolutionai-
re leerboek voor de medische student in die tijd —, heeft Paaw het medisch on
derwijs tot ongekende hoogte gebracht en mede daardoor de medische faculteit 
der Leidse universiteit tot de meest geavanceerde gebracht in de Lage Landen. 

Van der Dussenweg 14 
NL-2614 XE Delft 

Bijlage 
Aanstelling van Paaw 

Opt gunt bij de heere Justus Lipsius, professor der historien, als rector der voorlede jaeren den cura-
teurs van der universiteyt ende burgemeesteren der stadt Leyden is voorgestelt, als dat D. Petrus 
Paeu, doctor der medicynen, geboren burger van Amsterdam, de welcke eenige jaeren in der univer
siteyt alhier heeft gestudeert, synen dienst der universiteyt heeft aangeboden, omme de professie der 
medicinen aen te nemen ende sulx hem te laten gebruycken in de uijtlegginge der cruijderen oft yet 
anders, daertoe hij bevonden mocht werden bequaem te sijn, is bij de voorsz. curateurs ende burge
meesteren verstaen ende geresolveert, dat naer dien 't getal der studenten in de medecinen alhier merc-
kelyck groot is, jae grooter dan 'tselve in der universiteyt van Loeuen in haer meeste fleur ende bloeysel 
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is geweest, in vougen dat omme deselve in haer studien te vordere noch wel vereysschen soude een 
derde professeur der medicinen, daertoe sij raetsamer vinden te vorderen ende mittertijt op te queec-
ken een geboren lantsaet, in de universiteyt alhier gestudeert hebbende, dan een vreemde, sijiuijden 
tevreden sijn ende voor soo veele in hem is mits desen bewilligen, dat de voorn. D. Petrus Paeu op 
een prouve ende voor een tijt van vier, vijf of ses maenden hem tot de voors. professie in der univer
siteyt alhier sal mogen begeven ende gebruyken laten, omme middelentijt, gesien sijne bequaemheyt 
tot de voors. professie, de naersticheyt bij hem aengewent ende vordernisse vant studium medicinae, 
ter naester vergaderinge van de heeren curateurs ende burgemeesteren op de vereeringe, de voors. 
D. Petro Paeu ter saecke voorseyt toe te vougen, naerder te werden gelet ende gedisponeert gelyck 
bevonden sal worden te behooren. 
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