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Apr. Guy Gilias 

inleiding 
In 1994 gaf de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België een vertaling uit van dit 
laatste werk van Andreas Vesalius. Het werk, door 
Vesalius zelf beschouwd als een supplement op zijn 
De humani corporis fabrica libri septem/ verdient 
speciale aandacht. Niet alleen omdat het de 
wetenschappelijke ontwikkeling van de anatoom 
Vesalius belicht, maar ook omdat het inzicht verschaft 
in de psychologie van de fascinerende figuur Andreas. 
Het laatste werk van Vesalius is in feite een zeer lange 
brief die hij aan Gebriel Falloppius geschreven had, en 
die waarschijnlijk niet bedoeld was om als boek te 
worden uitgegeven. 
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Waarom is de analyse van deze tekst zo interessant en belangrijk? 
Bij het lezen van de tekst valt de kleurrijke en plastische verbeeldingskracht van 
Vesalius meteen op: om de toestanden en de vormen te beschrijven die hij 
vaststelde bij het onderzoek van zijn skeletten en bij de dissecties van lijken, 
gebruikt hij prachtige vergelijkingen genomen uit het dagelijkse leven en 
voorwerpen die iedereen kent. Zelfs de oorspronkelijke Latijnse taal die hij 
gebruikt is anders dan de omgangstaal van de studenten van zijn tijd. Hij 
zuivert het arsenaal van woorden uit en neemt afstand van de prozaïsche 
omgangstaal, het logische gevolg van het karakteristieke van de 
wetenschappelijke literatuur van de 16e eeuw. In plaats daarvan voert Vesalius 
weer de terminologie in van lang geleden. Hij neemt een deftige ritmische stijl 

1 Vertaald door L. Blanckaert en herwerkt door C. Gysel, P. Kluyskens, J. Lemli, M. Thierry, J.-P. Tricot, L. Vakaet, 
R. Van Hee, J. Van Laere. Coördinatie door J. Lemli. ISBN 90-75273-01-0 
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aan en een retorische woordkeuze om als eerste anatoom het artistieke proza 
van de antieke Romeinse redenaar Cicero te gebruiken. Dat ligt helemaal in de 
lijn van de humanistische gedachte in deze renaissance periode: de 
herontdekking van de klassieke Oudheid, een open houding en het breken met 
de controle van de kerk op gebied van onderwijs (slecht Latijn vervangen door 
klassiek Latijn en het verbod negeren van het ontleden van lijken) en voor wat 
specifiek Vesalius betreft, een betere kennis opdoen van het anatomisch werk 
van de Griekse anatoom Galenos (2e eeuw). Maar Andreas ontpopt zich 
bovendien tot een kunstenaar die eenvoudige woorden gebruikt om duidelijk 
te maken hoe de anatomie zich voordoet naar vorm en kleur, met een rijke 
verbeeldingskracht om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat hij 
waarneemt. Bij de anatomielessen en het ontleden van lijken waren immers 
niet alleen studenten aanwezig, maar ook het gewone publiek kon van op 
afstand toekijken. Voor al die toeschouwers wilde hij zijn demonstraties 
aantrekkelijk, duidelijk en begrijpelijk maken. 
Robert Delavault, die een biografie schreef van Andreas Vesalius (1999, Le Cri 
Edition), verwoordt het aldus: /Jour après jour, l'auditoire est conquis, séduit 

.. par la précision de ses gestes, les comparaisons pittoresques qui frappent 
l'imagination. Ainsi, Ie muscle trapèze devient un capuchon de moine, Ie 
diaphragme étalé sur la table ressemble à une raie, les va/vu/es de coeur 
évoquent la mitre d'une évèque ... De cha/eureuses applaudissements sa/uent la 
fin de ses démonstrations. N 

(Dag na dag verovert hij de harten van het auditorium dat verleid is door de 
nauwkeurigheid van zijn bewegingen, de schilderachtige vergelijkingen die de 
verbeelding wakker schudden. Zo wordt de trapeziumvormige spier een 
monnikenkap, het middenrif uitgestald op de tafel lijkt op een rog, de 
hartkleppen roepen het beeld op van een bisschopsstaf ... Een warm applaus 
begroet het einde van zijn demonstraties.') 

Het blijft intrigerend en belangrijk vast te stellen hoe een geleerd man als 
Vesalius die de moeilijke klassieke Latijnse taal hanteert, toch in staat is om aan 
de gewone man duidelijk te maken hoe de onderdelen van menselijk lichaam 
er uit zien, dank zij zijn bewonderenswaardige manier van eenvoudige en 
duidelijke vergelijkende beschrijvingen. 

Een studie waard ... 
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Gabriel Falloppius (Fig. 2) 

Fig. 2 

Gabriel Falloppius was in 1551 tot professor in de anatomie benoemd te Padua, 
waar Vesalius gedoceerd had van 1537 tot 1542. Falloppius heeft er een grote 
faam verworven als anatoom en geneesheer. Hij heeft echter nooit de kans 
gehad veel van zijn wetenschappelijk werk te publiceren daar hij, nog geen 40 
jaar oud, in 1562 overleed. Falloppius was geen leerling van Vesalius en hij 
heeft hem ook nooit ontmoet. Nochthans beschouwde hij Vesalius als een 
leermeester door het lezen en het bestuderen van zijn geschriften. 

Falloppius schrijft één jaar voor zijn overlijden een boek te Venetië bij M.A. 
Ulmus, Gabrielis Fal/oppii Medici Mutinensis Observationes Anatomicae, dat hij 
had geschreven op aanraden van zijn vriend, de geneesheer Petrus Manna van 
Cremona. Het boek dat een groot aantal nieuwe anatomische bevindingen 
beschrijft, is echter ook een kritische commentaar op Vesalius' Fabrica , 
waarvan het schema volledig wordt gevolgd. Falloppius is zich ervan bewust 
dat hij nieuwe ontdekkingen gedaan heeft en dat hij Vesalius op vele plaatsen 
heeft moeten corrigeren. In zijn slotwoord biedt hij zelfs zijn 
verontschuldigingen aan, indien hij Vesalius zonder het te willen zou gekwetst 
hebben. 
In augustus 1561 wordt het boek te Madrid2 aan Vesalius bezorgd. Vesalius 
heeft het werk onmiddellijk gelezen en vastgesteld dat het hier om een niet 
onbelangrijke bijdrage tot de anatomische wetenschap ging. Maar veel meer 
was hij natuurlijk getroffen door de kritiek op zijn eigen werk. Hij ging dan ook 
meteen aan de slag om Falloppius een uitgebreid antwoord te schrijven en hij 
was hiermee klaar op 17 december 1561. De gezant die de lange brief aan 
Falloppius moest bezorgen werd echter door oorlogsomstandigheden in Spanje 
opgehouden en toen hij in Padua aankwam, was Falloppius reeds overleden (3 
oktober 1562). 
Bevriende geneesheren drongen bij Vesalius aan de brief te publiceren. 
Vesalius die overleed op een terugreis van Jeruzalem naar Venetië in 1564 op 

2 Vesalius oefende aan het Spaanse Koninklijke hof de functie uit van geneesheer voor de aldaar verblijvende 
Nederlandse burgers. 
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het eiland Zante (Zakynthos), heeft het intussen gepubliceerde boek nooit 
gezien. 

Beschrijvingen 
Bij de beschrijvingen, verwijzen we naar de pagina's in het vertaalde werk. 
De bijgevoegde foto's zijn de tekeningen die voorkomen in Vesalius' werk 'De 
Humani Corporis Fabrica'. 

- Bij de beschrijving van de substanties van de beenderen en de aard van 
de aanhangsels (pag. 14 en 15) vergelijkt hij de poreuze binnenzijde met 
zeer lichte puimsteen, met een spons of met een uitgedroogde zwam. 
Dat de beenderen binnenin met merg gevuld zijn, is zoals bij een brood 
dat binnen los is. De buitenkant dan ziet hij als een schub of een korst. 
Het gewricht dat de aanhechting vormt van de schedel met de eerste 
halswervel beschrijft Vesalius als een wig. De grote beenderen van de 
bovenkaak zijn als holle wassen beelden. 

- Wanneer hij het heeft over uitsteeksels die soms ten onrechte 
aanhangsels genoemd worden (pag. 17) van het schouderblad dan 
noemt men die spontaan naar de vorm van een ravenbek. 

- Het uitsteeksel of tand van de tweede wervel ziet er uit als een 
handstand. (pag. 17). 

- Het stiftvormige uitsteeksel van het slaapbeen (pag. 18) kan vergeleken 
worden met een schrijfstift of met een naald. 

- De soorten beenverbindingen (pag. 19) zijn samengesteld op de manier 
van twee draden, of ze zitten aan elkaar vast zoals een nagel geslagen 
wordt in een paal of een paardenhoef. 

- De structuur van een scharniergewricht (pag. 25) (Fig. 3) is dezelfde als de 
scharnieren waarmee men poorten vasthecht of deuren ophangt. Dit 
gebeurt met behulp van een pin, op de wijze van een mannelijk lid dat 
van de bovendrempel glijdt, zoals in een vrouw. 

Fig. 3 
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Fig. 4 

- Bij de beenderen met naadvorm (Fig. 4) komen 
verschillende vergelijkingen voor; men 
vergelijkt ze met zagen met tegenover elkaar 
staande tanden, of nog met de verbinding en 
rangschikking van tegenover elkaar geheven 
haken. Een derde keer ziet hij het als 
allerhande aaneen genaaide lappen van 
verschillende kleur en tenslotte als een 
constructie van planken of balken waaraan 
de werklieden de naam muilezelstaart geven. 

- De schedelbasis lijkt op een zeef of een teems. 
- Bij de beschrijving van de benige samenstelling van het gehoororgaan 

(pag. 30 tot 36) (Fig. 5) vindt Vesalius dat het mooi de vorm van een zeer 
oneffen rots vertoont. Het beenachtig kanaal is te vergelijken met een 
ronde cilinder waarin een ijzeren bolletje zit, of met een lege 
uitstaande zak of met een kleine purperschelp. 
Het beenachtig gedeelte met uitsteeksels wil hij dan weer vergelijken 
met zakken die velen aan hun gordels dragen. Het ganse tweede deel 
van het slaapbeen ziet eruit als zilveren of gouden fluitjes van jagers of 
edellieden. Het gehoorkanaal kan je vergelijken met de pijp van een fluit 
en de buidel met de bol van een fluit. De zak in de opening van het 
gehoorkanaal ziet er uit als een lederen buidel waaruit de fluiten van de 
boeren bestaan of als de langwerpige buidels van koopvrouwen. 
Binnenin wordt de buidel ingedeeld als een zeer dichte honingraat. Bij 
het kalf kan men het vergelijken met een uitgedroogde papaverbol. De 
wortel van het been is als het ware een ertsader, waarbij het uitsteeksel 
op een rots gelijkt. De vlakke basis als een schotel, omgeven door een 
dun been, is alsof het geheel een kruik is, om water uit een put te 
scheppen. 
Het kleine derde beentje in het oor vergelijkt Vesalius met de 
stijgbeugels van Napolitaanse ruiters en tevens met het toestel waarin 
men gouden en zilveren munten smelt. Dat beentje is aan de basis iets 
breder als een driehoek waarmee zangers hun liederen begeleiden. Het 
heeft een langwerpige holte als de ingang van een spelonk en een grote 
plaats van een mijn met onderaardse gangen. 
Een ander beentje gelijkt op de opening van het oog van een naald. 
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Naast de openingen vertoont het besproken oppervlakte in zijn achterste 
gedeelte een knobbeltje dat men samen met de daaronder liggende 
ronde opening zou kunnen vergelijken met een kleine schelp die men 
gebruikt bij de versiering van paardenteugels. 

Fig. 5 

In de opening bevindt zich iets als een amandel. In het knobbeltje zit een 
holte die op de manier van een potscherf of een lepel uitgehold is. De 
hoornvormige schelp aan het oor gehouden, klinkt als een trompet. 
Hier ligt ook een kanaal dat men zou kunnen vergelijken met een 
waterleiding. 
D d b 1 . k h t b t· OCTAVA ~\'l~Tl L!Ul HCV• . e ron e o vormige op van e een Je .. .,.,,.,u.,,,;.;&""&"fli""'t,o'-• . n~11:,~,.,.,_,~,.. .. ....-,.. Ni "'f,fli~ 

vergelijken we met een hamer en deze kop · ,,,,,_f!r.-fa,li,r,{l,i,,;u,i .. ,,.r,,. · ·· 
L 

articuleert met een tweede beentje, te vergelijken ~ 

met een maaltand met twee wortels of met een ~ ., 
aambeeld. 
De functies van al deze dingen kan men vergelijken " 
met allerhande instrumenten. 

,. 

- Bij de beschrijving van de holte van de blinde darm · Fig. 6 

(Fig. 6) beschrijft Vesalius het deel van het rotsbeen 
(pag. 38) dat gelijkt op een stuk van een hoorn en het geheel als de vorm 
van de blindedarm van het zwijn. 

- In het hoofdstuk over de beschrijving van de beenderen van de 
bovenkaak (pag. 39) spreekt hij over het tussenschot in de neus dat hij 
vergelijkt met een ploegschaar. Dit been dat wegens zijn openingen en 
zijn functie overeen komt met een teems of een zeef, ondersteunt 
buiten de schedel het onderste deel van het zeefbeen als een koevoet. 
De kaaksbeenderen zelf beschrijft Vesalius als wassen beelden. De 
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laryngeale kaakbeenderen (pag. 41) trekken op de ringen uit hoorn of uit 
ivoor die geoefende boogschieters over de duim schuiven. 

- De pezen aan de beenderen van de voet (pag. 50) glijden erom heen als 
om een katrol. 

- Over de spieren die de ogen bewegen (pag. 53) schrijft hij dat ze rond de 
bovenbinnenzijde van het oog omslaan als teugels. Lang vlees-klierachtig 
weefsel in de binnenste ooghoek is aan het kraakbeen vergroeid zoals bij 
pijlen waarop hoorn aangebracht wordt. 

- De spieren die de thorax bewegen (pag. 63) (Fig. 7) strekken zich zeer 
elegant uit als bladeren van een palmtak. 

Fig. 7 

- Venen of aders (pag. 73) bestaan uit niet meer dan de lederen buidels of 
zakken waarin wijn of olie gedaan wordt. 

- De samenstelling van de zenuwen (pag. 88) doet zich voor als touwtjes 
die recht gespannen zijn. 

- Allerhande kleine zenuwvertakkingen van het eerste zenuwpaar (pag. 95) 
is te vergelijken met koordjes die wij aan kardinaalshoeden zien hangen. 
De knopen aan de zenuwen hebben veel gemeen met de verdikkingen 
van de wortels van de pioenroos en nog meer van olmkruid. 

- Het buikvlies (pag. 99) ziet er uit als een stuk perkament of schrijfpapier. 
- Wanneer Vesalius het heeft over de slokdarm en de maag (pag.103) dan 

beschrijft hij de binnenste laag als een ruw stuk stof. Intussen lacht hij er 
zelf mee dat hij eerder de vezelige structuur van de aders beschreef als 
een kleed zonder naad. In de holten van de magen bij herkauwers zie hij 
structuren als een honingraat. 

- Betreffende het darmvlies (mesenterium) (pag. 107) spreekt hij over een 
kussen dat onder de maagachterwand geschoven is. 
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- De kleur van gal (pag. 109) ziet eruit als een vloeibare substantie, 
gelijkend op slijk of op een zalf, gemaakt uit meel, honing en terpentijn. 
De omhulsels van de teelballen en van de zaadvaten (pag. 114) vergelijkt 
hij met druiven- of komkommerranken. De zaadleider rond de teelbal 
(pag. 115) doet zich voor als een sterk ineen gerolde komkommer- of 
druivenrank of als een ineen gedraaide haarkrul van gecoiffeerde 
vrouwen. Waar het zaadvat dunner 
(pag. 117) wordt vertoont het de 
vorm van vleermuisvleugels. De 
krullen van dat vat vertonen de vorm 
van een houtworm. 
Het tongetje aan het strottenhoofd 
(pag. 118) (Fig. 8} moet worden 
vergeleken met het riet of de bek 
van fluiten. De tong in de mond heeft de vorm van een klimopblad. 

Vesalius beschrijft de zaadvaten naast de blaashals (pag.119) (Fig. 9 en Fig. 

10) als het beeld van twee eikels die op elkaar geplaatst en met elkaar 
verbonden zijn. De substantie die de monding aan het einde van de 
baarmoederholte (pag. 124) omsluit is zo vettig als zeep, dat men zou 
kunnen vergelijken met schilderslijm of gestolde en als het ware 
bevroren saus. 
De vaten die het zaad naar de uterus brengen (pag. 127) (Fig. 9 en 10} 

hebben de kleur en consistentje van tamelijk dikke en wel doorvoede 
wormen en in vorm kan men ze vergelijken met een worst. De 
vleesachtige samenstelling van de zaadafvoerende vaten is in 
samenstelling vergelijkbaar met de samenstelling van het kanaal van de 
vogel krop. 
Boven en rondom de teelbal (pag. 129) (Fig. 9 en 10} heeft het vat de vorm 
van een haarkrul of van een druivenrank, maar aan zijn uiteinde heeft 
het als het ware het brede uiteinde van een trompet. 
De omhulsels ontstaan bij de foetus in de uterus (pag. 133) (Fig. 9 en 10} bij 
de hond beschrijft Vesalius als een hoofdband. ,Het vlies waarvan sprake 
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Fig.9 -10 

gelijkt sprekend op een worst. Maar bij de mens is het een platte schijf 
die gelijkt op een volle maan, terwijl het bij de hoorndragende dieren 
gevlekt is als de huid van een luipaard. 

- Bij de bespreking van het oog (pag. 140) heeft Vesalius het over het wit 
van een hardgekookt ei. Het glasachtig vocht vertoont de vorm die we 
zien aan de oppervlakte van afgekoeld was of vet. Het kristalhelder 
vocht in het midden is als een bal die op het water drijft. Bij het 
samendrukken of uiteen rukken van het vocht neemt hij iets waar als een 
spinrag (pag. 141). Om het glasachtig vocht te beschrijven dat boven en 
onder en opzij in het rond ruimer is dan in de rechte lijn, neemt hij een 
bol als voorbeeld, waarvan men uit het centrum een stuk zou hebben 
weggenomen en de rest nadien terug samengevoegd. 
Dat oogvocht lijkt op de substantie die gevormd wordt door geklopt 
eiwit. Bij de beschrijving van de klieren die bij het oog liggen (pag. 138) 
ziet hij dat men aan pijlen iets hoornachtigs bevestigt. Het gedeelte van 
de harde oogbekleding (pag. 139) wordt vergeleken met de hoornachtige 
substantie die men gebruikt voor het vervaardigen van lampen. Soms is 
het bij oogziekten gevuld met etter en puilt uit als een darm. Een deel is 
echter zo helder als ongekleurd glas. 

- Bij de beschrijving van de benige samenstelling van het gehoororgaan 
(pag. 34) spreekt Vesalius over de holte van een kanaal dat doet denken 
aan een mijngewelf. 
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- De hersenvliezen en hun bloedvaten (pag. 144) zijn dubbel als twee 
huiden die aan elkaar kleven en de vorm van de plooien zijn te 
vergelijken met kanalen die door stokjes, touwtjes of koordjes gevormd 
worden tussen de twee huiden. 

Besluit 

Vesalius was een kind van zijn tijd, geboren aan de drempel van de wonderbare 

16e eeuw, waarin als een hoorn van overvloed de bonte Renaissancecultuur 

over West Europa werd uitgestrooid. Door zijn studie van de oude talen in het 

Collegium Trilingue te Leuven, werd zijn geest humanistisch geschoold. Hij 

werd overstelpt door de klassieke woordenvloed van onder andere Jacobus 

Sylvius tijdens zijn studies in de geneeskunde te Parijs. De geest van de 

Renaissance spreekt niet alleen uit de geschreven teksten van Vesalius in zijn 

grote werken, maar ook uit zijn brieven die soms echte dissertaties zijn. De stijl 

. en de zinsbouw zijn naar de trant van de antieke schrijvers, soms niet steeds 

met dezelfde letterkundige waarde en vaak niet altijd even helder en duidelijk. 

En toch slaagt de geleerde Vesalius er in om zijn teksten begrijpelijk te maken 

voor iedereen. Dank zij de duidelijke beschrijvingen en verwijzingen naar 

alledaagse dingen kan elke lezer zich voorstellen hoe het bepaalde anatomisch 

stukje van ons lichaam er uit ziet. 

Het is bovendien de verdienste van Vesalius om de anatomische beweringen 

van Galenos te weerleggen of te verbeteren, iets wat niemand gedurende 14 

eeuwen aangedurfd heeft. Ook in deze brief blijft Vesalius strijdlustig en 

weerlegt hij klaar en duidelijk de stellingen van Falloppius. 

Dank 

Een woord van dank, tenslotte, aan prof. em. J. Lemli, die me in dit werk wees 

op de soms pittoreske vergelijkingen en de rijke verbeelding van Vesalius. 

Apr. Guy Gilias 

Milsestraat 33, B-3053 Haasrode 
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Summary 

In a long letter, Andreas Vesalius reacts to the comments made by Gabriel 

Falloppius to his work 'De Humani Corporis Fabrica'. In this letter, he proves 

Falloppius wrong in a number of assertions and corrects him on more than one 

occasion. In doing so, Vesalius as a renaissance humanist uses a classic Latin 

language with long elegant sentences in the style of the old Roman orator 

Cicero. Remarkably interesting is the fact that this whole argumentation is 

spiced with comparisons and examples from daily life. To make it clear to the 

reader what a certain part of the skeleton looks like, he compares this part with 

an object everybody knows. All parts of the human body are depicted in such 

an almost graphic way that even an interested reader without any medical or 

anatomie education can picture them. And Vesalius is very creative in doing so, 

an artist as it were with a very rich imagination. 

Moreover, it's remarkable how the famous anatomist manages to put himself 

on the level of any ordinary person, using comparative images on that level. 

This last work of Vesalius, which he himself considers to be a supplement to his 

De Humani Corporis Fabrica, deserves special attention, not only because it 

illustrates the scientific evolution of the anatomist Vesalius, but also because it 

offers an insight in the psychology of that fascinating scientist Andreas Vesalius. 
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