ANDREAS VESALIUS

DE SIERINITIALEN IN
'DE HUMAN/ CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM'
Apr. Guy Gi/ias

INLEIDING

In 'Verhandelingen XVI nr. 2-3', uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Geneeskunde van België in 1954 publiceert A. Van Driessche een
bijdrage getiteld "Bij de initialen in Vesalius' werk."
Dit artikel boeide me zodat ik in de literatuur op zoek ging naar meerdere auteurs
die dit onderwerp behandeld hebben. Weldra bleek dat er aan de studie van
deze initialen heel wat aandacht werd besteed.
Samuël W. Lambert bood in reeds 1932 de New-York Academy of Medecine een
werk aan over deze merkwaardige sierhoofdletters: "The Initia/ Letters of the
Anatomical Treatise. De humani corporis fabrica of Vesalius".
Dit werk,
verscheen meer uitgebreid in "Three Vesalian Essays to Accompany the /cones
Anatomicae of 1934", waarna het in opdracht van de New-York Academie in
1952 uitgegeven werd door de "The Moe Mil/an Company" te New-York.
In 1935 verscheen in "Hippocrate/1 een gelijkaardige studie over deze initialen
van de hand van Charles Metzer: 'Les /ettrines 'de /'anatomie dans /'oeuvre
d'André Vesale'.
Gérard Chaigneau schreef er over in 1935: "L'illustration anatomique dans
/'oeuvre d'André Vesale/1 en nadien publiceerde Klaus Rosenkranz in 1937 "Die
Initialen in Vesals' Anatomie. Ein Bèitrag zur Geschichte der anatomischen
Abbildung/1, in "Südhoffs' archiv für Geschichte der Medizin und der
Natüwissenschaften ".

Jan van Calcar
De prachtige houtsneden die, naar de tekeningen van Vesalius werden
vervaardigd voor een van de mooiste boeken van de 16e eeuw, namelijk "De
Humani corporis fabrica libri septem/1 (De samenstelling van het menselijk
lichaam.}, werden vervaardigd door Jan van Calcar (1499-1545), een Vlaming en
leerling van Titiaan. Johan Stefan van Kalkar of Giovanni da Calcar (Stephanus
Calcarius), geboren in het district Kleef, was een Renaissance kunstschilder die
vrijwel zijn hele leven in Italië werkte, onder andere in Venetië. Hij was een
leerling van Titiaan en werd volleerd door ook Raphael te bestuderen. Hij
imiteerde deze meesters zo nauwgezet dat hij de meeste critici kon misleiden.
Sierinitialen
Minder bekend maar niet minder mooi zijn de sierinitialen in de Fabrica, die ook
van de hand zijn van van Calcar. Meestal hebben dergelijke boekversieringen
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weinig met de tekst te maken, maar hier ligt het anders. Vesalius vertelt telkens
een uniek verhaaltje in verband met zijn werk als anatomist die dissecties
verricht op lichamen. Sommige sierinitialen tonen technieken voor de
behandeling van patiënten of technieken die hij voor het eerst gebruikt bij de
dissecties beschreven in de Fabrica. De Fabrica handelt immers niet altijd over
zuiver descriptieve anatomie, maar bij de beschrijving van een orgaan worden
allerlei beschouwingen over fysiologische, heelkundige of verloskundige
aangelegenheden toegevoegd.
We zien putti lijken stelen, schedels uitkoken, honden ophangen, een
(vrouwen)lijk van de galg halen en zieken mishandelen. Vol overgave zetten ze
het mes in een levend wezen. Deze kleine illustraties zijn echte miniaturen zwart
op wit, die naam van van Calcar alle eer aandoen
De tekeningen zijn ontleend aan een of ander uitzicht, waarschijnlijk van de
omgeving rond Padua. Daar zijn immers veel architectorale overblijfselen van de
oude Romeinse beschaving te vinden: een overeind gebleven portiek, ruïnes van
een aquaduct, een tempelpand etc ... Vesalius' werk werd in Padua voorbereid
en de omgeving is de illustrator zeker bijgebleven.
De tekeningen vertonen kenmerken van de Renaissance en van de decoratieve
stijl van die tijd, evenals de mythologische legendarische figuren die in die
periode een geliefkoosd onderwerp waren van schilders en beeldhouwers.
Het aanwenden van kinderfiguren voor decoratieve figuren ligt ook helemaal in
de lijn van die tijd en was afgestemd op de smaak van het publiek. Dergelijke
engeltjes en kinderfiguurtjes vinden we terug als de amorini in de
muurschilderingen van Pompeï en aan de putti uit de Florentijnse school van de
16e eeuw.
Die kleine kleuters in de anatomische taferelen van de initialen voeren met een
ernstig gezicht griezelige bewerkingen uit: ze trekken uit op lijkenroof, ze halen
een gehangene van de galg, ze stelen het hoofd van een onthoofde uit de handen
van de beul en zo meer.
Bespreking van de motieven bij de hoofdletters
Bij elke letter geven we in cursief een beschrijving van het tafereel zoals het bij
onze eerste aanblik overkomt en zoals we de details bekijken met een
vergrootglas.
Met de gebundelde beschrijvingen van de hoger vermelde auteurs als
vertrekpunt en een eigen evaluatie, trachten we een verklaring te geven van de
illustraties bij de hoofdletters. Een algemene lijn komt tot uiting, maar
persoonlijke meningen moeten geëerbiedigd worden. Wegens de complexiteit
van de motieven en met respect voor de tijdsgeest is iedere beschrijving voor
interpretatie vatbaar. leder onderzoeker legt immers zijn persoonlijke toets,
waar we respect moeten voor hebben.
Het gezonde verstand van de kritische lezer zal scheidsrechter zijn.
Alle initialen van de tweede editie {1555) zijn opnieuw gesneden om ze beter te
doen passen bij de nieuwe bladschikking. Daarom zien we soms meerdere
uitvoeren van eenzelfde letter. Vesalius heeft de letters opnieuw laten snijden
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voor de editie van 1555 om ze beter te doen passen bij de nieuwe bladschikking.
In de beide uitgaven zijn ze te herkennen aan de omkadering: een dubbele lijn
voor 1543, een enkelvoudige voor 1555.
De laatste tijd denken sommigen dat de afbeeldingen door meer dan een
kunstenaar gemaakt zijn, waaronder Vesalius zelf. Gespecialiseerd onderzoek
zal uitsluitsel moeten geven.

Enkele medische putti houden een patiënt in bedwang terwijl andere putti een
catheder bij hem inbrengen. De zieke lijdt aan urineretentie.
Kinderen of putti nemen de plaats in van de geneesheer en zijn assistenten om
met een catheder de blaas te ledigen van een zieke die aan waterzucht lijdt of
die niet zelfstandig kan wateren. Een stijve of slappe dunne buis wordt via een
lichaamsopening in de blaas geschoven, voor het aftappen van de vloeistof.
Dit is een eenvoudige afbeelding van een veel voorkomende medische
handeling.

1
j

Links: Drie volwassen mannen dompelen een kist met gaatjes in stromend water
of dragen een lijkkist om ze te begraven. De achtergrond is sober: slechts een

troosteloze boom siert de linkse bovenhoek van de tekening.
Rechts: Vier kinderen houden een geperforeerde kist klaar om ze onder te
dompelen in een stromend beekje. Tegen de heuvelhelling op de achtergrond
Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 129 2015

staat een architectonisch motief De scene speelt zich af in een luchtige, bosrijke
omgeving met veel groen.
Beide taferelen geven aanleiding tot verscheidene hypothesen.
Bij de linkse afbeelding veronderstelt Chaigneau dat het een voorstelling is van
een bedrijf van lijken opgravers. Metzger treedt hem daarin bij. Maar
Rosenkranz houdt het bij een scene van een begrafenisplechtigheid, waar de kist
in een open graf geplaatst wordt.
Voor de rechtse prent ziet Lambert het veel eenvoudiger, logischer en historisch
juister. De kinderen dragen een kist waarin gaatjes zijn aangebracht en die in het
golvende water van een beek gelegd wordt. In de kist zitten afgestroopte
beenderen van een ontleed lijk. Die beenderen worden bewaard voor
studiemateriaal en moeten zodoende proper gemaakt worden. De kist met
beenderen wordt onder stromend water gehouden tot alles door de
bacteriën in het water opgelost is. Het doorstromende water voert de afval mee,
zodat na enige tijd de beenderen spierwit en gereinigd uit de kist te voorschijn
komen.
Misschien hebben ze allen gelijk, en bespreken de drie eersten alleen de linkse
letter C, waar stromend water moeilijk te ontdekken is en waar de achtergrond
inderdaad in harmonie is met een begrafenisstemming, terwijl Lambert alleen
het rechtse tafereel beschrijft in de grote C, met stromend water in een vrolijke
omgeving.

Medische putti gebruiken een zaag om het bovenste deel van de schedel door te
zagen
ter voorbereiding van het onderzoek van de hersenen.
Volgens anderen gebeurt hier een post mortem onthoofding.

Met grote zorg en concentratie voor hun werk scalperen de geneesheren een
lijk, uitgestrekt op een tafel, om de hersenen bloot te leggen, waarna ze kunnen
bestudeerd worden. Het tafereel speelt zich blijkbaar af in open lucht, wellicht
in de buurt van een galgenplaats. De vallei op de achtergrond laat inderdaad
vermoeden dat het gebeuren zich afspeelt op een heuvel.
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Drie geneesheren-putti (of studenten?) gebruiken een tractie toestel om het
ontwrichte of gebroken been van een volwassen man terug op zijn plaats te
brengen. De kleinste putti voert met inspanning de handeling uit, terwijl beide
collega's er plezier schijnen in te hebben. De rechtse putti houdt een verband in
de hand.
Het tractieapparaat of glossocomum (Duits: eine Beinlade, Engels: fracture box),
is een chirurgisch instrument bij het zetten van gebroken benen. Het was
oorspronkelijk een fluitendoos die aangepast werd tot chirurgisch toestel. Het
systeem van de windas mechanisme werd eraan toegevoegd.
Deze ingreep werd regelmatig toegepast.

De letter Fis een variant van de vorige letter E. Een jonge putto-chirurg en twee
putti-assistenten maken gebruik van een tractietoestel om het gebroken of
ontwrichte been van een volwassen man te zetten.

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 129 2015

25

De letter H is versierd met twee verschil/ende tekeningen van dezelfde ingreep.
Links zien we een chirurg die met een gloeiijzer of een heet ijzeren doorboord
plaatje met twee handvaten de schedel(huid) van een patiënt dichtschroeit
(cautserisatie). Deze wordt stevig vastgehouden door een helper. Een putto
houdt het vuur heet, dat dient voor het verhitten van het gloeiend instrument.
Het interieur blijft beperkt tot de stoel van de patiënt.
Rechts speelt zich dezelfde scène af in een weliswaar rijkelijker en typisch decor.
Hier zijn vier putti aanwezig: eentje voert de ingreep uit, de tweede houdt de
patiënt vast, de derde wakkert het vuur aan en de vierde assisteert ijverig.
Beide taferelen werden wel eens beschreven als een trepanatie, namelijk het
maken van een boorgat in de schedel, maar de gloeiende vuurbekkens op beide
prenten weerleggen deze theorie en bevestigen de cauterisatie.
Het cauteriseren, uitbranden met een gloeiijzer, werd trouwens in de tijd van
Vesalius, die zelf chirurg was, veel gebruikt. De ingreep diende om vuile
ulceraties, verzwering van wonden, cysten en dergelijke aandoeningen te
genezen. Het was hygiënischer dan het opleggen van vuile verbanden en
stinkende zalven waartegen Vesalius zich herhaaldelijk verzette.
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De letter I vertoont drie taferelen.
Links: In de uitgave van 1543 staan vijf chirurgen als putti een barende vrouw
bij. Twee chirurgen houden zich met de vrouw bezigJ terwijl de drie helpers rechts
op het toneel een schaal vasthouden waarop de placenta geplaatst wordt.
Midden : Omheen deze letter I is een tafereel van lijkenroof voorgesteld. Het is
alsof de kinderen een spel aan het spelen zijn waar echter een zekere ernst bij te
pas komt. Rechts op de voorgrond staat een kind met een schild in zijn rechter
hand. Hij kijkt van het tafereel weg. De bende kinderen is op veroveringstocht
begeleid door een wapperende banier. De drager springt enthousiast in de lucht.
De aanvoerder draagt een helm met vizier en steekt dreigend een speer omhoog.
Hij schijnt een bevel uit te schreeuwen. Een klein ventje is in de graftombe
afgedaald en draagt met al zijn krachten een lijk uit de kuil terwijl de anderen
helpen om de vracht omhoog te krijgen. Dat gebeurt in het licht van een fakket
gehouden in een stevig vuistje. De straling van de vlam is duidelijk
geaccentueerd. Het gaat hier duidelijk over het clandestien opgraven van een lijk
in de verborgenheid van de duisternis.
Het geheel speelt zich af onder de bogen van een aquaduct of op de binnenkoer
van een kathedraalJ aan de voet van een portiek
Rechts: Deze inkleding van de letter I stelt het zelfde tafereel voor als prent
links. Hier zien we de prent uit de tweede uitgave van de Fabrica waarin de
tekening veel mooier voorgesteld is en duidelijk de laatste fase van een verlossing
in beeld brengtJ namelijk de uitdrijving van de placenta. De vrouw is uit het
ledikant gehaald en zit in een zetelJ de kraamstoel. Een knaap zit tussen de
opengesperde benen van de vrouw en trekt aan de navelstreng. Een andere komt
met een schotel aanlopen om de nageboorte op te vangen. Het interieur is
rijkelijk uitgebeeld.
De tekening van de linkse prent werd eerst opgevat als de uitvoering van een
abdominale paracentesis bij een oude man die aan vochtophoping lijdt. De
duidelijke versie van de prent in de tweede uitgave geeft echter uitsluitsel.
Lijkenroof door weetgierigen ten tijde van Vesalius is een bekend fenomeen. Ze

maakte deel uit in de ontwikkeling van het onderwijs in de anatomie en ze wordt
ook nergens verzwegen. De extreme beduchtheid voor het werken met
lichaamsdelen van afgestorvenen uit de begintijd lijkt met Vesalius verdwenen.
De illustraties in de Fabrica verhullen weinig en de onderzoeker zelf staat er
afgebeeld, zijn lezers aankijkend als een zelfverzekerde wetenschappelijke held.
Door de kerk wordt hem ook niets in de weg gelegd. Zonder de lugubere praktijk
van het hergebruik van lichaamsmateriaal van terechtgestelde criminelen
zouden de fraaie illustraties niet mogelijk geweest zijn. Vesalius was een eenzaat
in zijn tijd, een pionier. Met moeite en na zonsondergang verzamelde hij
maetriaal dat niet zelden in zeer slechte staat verkeerde, in lijkenhuizen en op
galgenheuvels. Intact materiaal was nauwelijks verkrijgbaar.
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In de voorstelling van van Calcar in prent B wordt de lijkenroof voorgesteld als
een spel van kinderen. De kleine met het schild op de voorgrond lijkt een wachter
te zijn die de omgeving afspeurt om te waarschuwen voor onraad. De leider met
helm roept waarschijnlijk naar de wachter dat hij moet uitkijken, want nu gaat
het gebeuren!.

A

B

C

Driemaal de letter L met een ander tafereel.
A. In deze hoofdletter L neemt een groep oudere mensen het dode lichaam
van een gehangene van de galg voor transport naar de plaats van
ontleding van het lijk. Een met hoed/ rechts in het beeld/ houdt een kruis in
de hand/ hetgeen laat vermoeden dat het hier gaat om een officiële
28
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wettige verwijdering en dat de resten op een christelijke manier zullen
verbrand worden, na de dissectie. De constructie van de galg ziet er niet al
te stevig uit: twee smalle en dunne opstaande palen dragen een even
dunnen dwarsbalk.
B. Ook hier zien we een galgentafereel waarbij oudere knapen (van een jaar
of tien) het lijk van de galg losmaken. Eén is op de ladder gekropen en heeft
het touw onder de oksels geslagen. Hij houdt zijn wankel evenwicht door
de eigenaardige stand van zijn voeten achter de treden van de ladder te
plaatsen. Twee andere knapen vangen het lijk op/ een bij de heup/ de
andere bij het been. De priester met het kruis in de hand heeft de
veroordeelde tot op het laatste ogenblik begeleid. Hij figureert hier in de
uitoefening van zijn ambt/ hetgeen laat vermoeden dat de terechtstelling
niet lang geleden plaats gehad heeft. De primitieve galg bestaat uit twee
opstaande boomstammen met een mik waarin de dwarsbalk ligt.
C. Heel verschillend is de derde voorstelling in de letter L.
De kleine putto die zijn stoelgang uitdrijft kijk met belangstelling achterom
naar de uitslag. Zijn kameraad heeft zijn hemdje opgelicht en wijst met
overtuiging naar de uitslag. De bezige knaap houdt een vogel in de hand.
Volgens andere auteurs zou hier het onderzoek naar aambeien uitgebeeld
worden.
De hoofdletter L van prent Cis het begin van het Sl st e kapittel van het tweede
boek Fabrica, waarin een uitvoerige beschrijving gegeven wordt van de rectum
musculatuur en het wonderlijke fei,t dat de mens controle heeft over het
uitdrijven van zijn stoelgang. Daarom begint deze aanvang zeer aannemelijk met
de tekening van een ontlasting. Vroeger werd geopperd dat deze prent de
uitdrijving van de nageboorte zou voorstellen. Dit is weinig waarschijnlijk gezien
de onnatuurlijke houding van de putto en er geen enkele overeenkomst bestaat
met de inhoud van het kapittel.
De betekenis van de vogel moet volgens Lambert gezocht worden bij Rabelais,
die in een van zijn romans Gargantua een hele reeks dieren vermeldt (kip, duif,
cormoraan, ganzennek en andere gepluimde artikelen) die 'geriefelijk' kunnen
gebruikt worden. Rabelais (1483-1553) was nagenoeg een tijdgenoot van
Vesalius en deze laatste heeft hoofdwaarschijnlijk kennis gemaakt met het boek
van de schrijver tijdens zijn verblijf in Parijs. Zo is het aan te nemen dat de vogel
een duif is uit de lijst van de gevleugelde toiletvoorwerpen die Rabelais
aanbeveelt.
Beide afbeeldingen in A en B weerspiegelen helemaal de zeden van de tijd. De
Christelijke iconografie staat vol van gehangenen als onderwerp van verhalen en
martelaarschap. De meest bekende misdaad is het ophangen van Judas na zijn
verraad van Christus. Ze herinneren aan de pitture infamanti.
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Volgens sommige auteurs zou het in tekening B gaan om een lijk van een vrouw.
Het meermaals voorkomen van een vrouwenlijk in anatomische prenten laat
vermoeden dat die gemakkelijker te verkrijgen waren.

Boven: Drie medische putti blazen een long op zoals het beschreven is in

Hoofdstuk 16 van Boek VI
Onder: Twee kinderen vermaken zich met een uitgesneden maag. Een van de
knapen blaast door de slokdarm en de andere bespeelt een stel rietfluitjes die in
de kringspier van de maag (pylorus) geschoven zijn alsof het een doedelzak is.
Op de achtergrond zien we tegen de horizon een stadsgezicht met torens en
kantelen.
Bij deze twee gelijkaardige beelden krijgen we een andere verklaring. Beide
ingewanden doen dienst als een speeltuig. De eerder kleine zak op de linkse plaat
wordt gezien als een long die opgeblazen wordt, refererend naar de beschrijving
die Vesalius maakt voor de studie ervan. De nogal grote zak op de rechtse plaat
wordt gezien als een maag. Inderdaad, voor een mensen maag is ze enorm. Maar
het kan ook een runderpens zijn, want voor vergelijkende studies werd ook aan
dierlijke anatomie gedaan. Vesalius verwijst daar dikwijls naar in de Fabrica.
30
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Gaat het hier inderdaad over een long en een maag, of zijn beide toch een long
en heeft van Calcar wat overdreven bij het snijden van de tweede plaat?

Misschien moeten we een andere piste volgen en denken aan het schilderij van
Pieter Bruegel de Oude die in 1560 "de Kinderspelen" afwerkte. Hier zien we,
rechts onderaan op het schilderij, het spel 'met de blaas lopen': een kind dat een
varkensblaas dik opblaast. Ook in het sierinitiaal toont het tafereel spelende
kinderen .... met een opgeblazen blaas?
Graag verwijzen we ook naar het sierinitiaal Q waar een varken op de sectietafel
vastgebonden ligt. Orgaanstudie op een varken was dus niet ongewoon.
De rechtse prent is gebaseerd op de fabel van Marsyas die op de doedelzak
speelt (Zie ook letter V). De dubbele blaasstokken werden in en 15e en 16e eeuw
de pansfluit of een blaasinstrument zoals we op de afbeeldingen zien.

Putti dragen een lijk op een draagbaar boven hun hoofd.
Het zal hier ook gaan om lijkenroof, zoals in de middelste letter 1.
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Onder: Deze figuur stelt een beenderkokerij voor. Onder een monumentale

schoorsteenmantel hangt een ketel met kokend water boven een brandend
houtvuur. Een kind wakkert het vuur aan, de rook pluimt omhoog. De putti aan
de ketel houdt een hoofd gereed om in het kokende water te gooien, terwijl rechts
op de achtergrond een andere knaap een dijbeen aanbrengt.
Rechts: Een man reikt vanaf het schavot, het pas afgehouwen hoofd aan van een
terechtgestelde. Een putto neemt het aan om het in een bekken te leggen.
Links: De beul grijpt het pas afgehouwen hoofd bij de haren en laat het vallen
in een korf die een jonge knaap hem toereikt. Op de achtergrond staan soldaten
te paard, met opgestoken speer. Ze hebben de veroordeelde tot aan de strafpaal
gebracht.
Drie figuren met hetzelfde thema: het hoofd van een terechtgestelde op het
schavot wordt door de helpers van de anatoom meteen meegenomen voor
dissectie. In de onderste prent wordt het meegenomen hoofd gekookt om het
te ontdoen van vet en vlees, voor verdere studie.
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Drie putti verzamelen beenderen op een kerkhot die moeten dienen als
studiemateriaal.
Anderen denken aan de reconstructie van een skelet/ als eerste belangrijke stap
voor de anatomische studies.

Vesalius verwijst meermaals naar zijn uitstappen naar de begraafplaatsen in
Parijs 'Cimetière des lnnocents/1 . Hij vertelt ook over de aanval van aaszoekend
honden tijdens een van deze bezoeken aan het kerkhof. Of hoe hij 's avonds ,
weerkerende van het kerkhof buiten de stad, te laat terug naar Leuven gekomen
was en voor gesloten stadspoorten stond.

A

B

A. Voor de vivisectie ligt een varken ruggelings op de sectietafel/ vastgebonden

met een ketting in zijn snuit. De poten zijn door een ring vastgesnoerd aan de
boord van de tafel. De prosector houdt het lemmet gereed om de streek van de
grote bloedvaten in de hals bloot te leggen. Een student leest het desbetreffend
kapittel uit het boek van Galenos voor. Onderaan links is een kind met een
scheermees aan het spelen. De putti in de rechtse hoek onderaan betast
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aandachtig de scherpte van de punt van staart van de letter Q. De ruimte is
gevuld met jonge nieuwsgierige toeschouwers/ die de uitslag van dissectie
afwachten. Ornamentele gevleugelde cherubijnen frissen het beeld op in de
bovenhoeken. (Kapittel 7/ Boek Il/ 1543}
B. De tweede uitgave van de Fabrica stelt in de letter Q de keizersnede voor bij
een drachtige hond. Een putto verwijdert een puppy.
A. De ontleding van een orgaan van het varken moet aantonen of de

bevindingen van Galenus in zijn boek, ingekeken door een putto, wel juist
zijn. De aanwezigen kijken gespannen toe naar het verdict.
Gevleugelde cherubijnkoppen komen veel voor op graftomben in de 16e
eeuw.
B. In zijn kapittel over vivisectie legt Vesalius zelf deze figuren uit: het is een
ingreep om de foetus en aanhorigheden te bestuderen

Drie putti voeren dissectie uit aan de borstkas van een of ander dier.
Sommigen zien de dissectie van de kop van een os voor de studie van de oogbal.
Ook hier zou het een vivisectie zijn op een dier, zoals bij de letter Q.
Vivisectie was een gewone praktijk bij Vesalius en in de medische school van de
universiteit van Padua.

34

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 129 2015

Dissectie (van een hond?) aan de hand van een leerboek.
De twee putti raadplegen boeken terwijl de twee andere putti rechts een
opengesneden lijk onderzoeken.
Ook op deze prent vergelijken de anatomen de geschriften van Galenos met hun
eigen ervaringen. Waren Galenos' beweringen fout of had Vesalius nieuwe
ontdekkingen gedaan?

B

A

C
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A. Putti hangen een hond op aan de dwarsbalk van de letter T. De tong van de

hond hangt uit zijn muil en een knaap staat klaar om hem met een stok
bewusteloos te slaan. Het tafereel speelt zich af in een ruimte zonder decor.
8. Hier speelt hetzelfde tafereel zich af tegen de kolommen van een groot
gebouw. Links op de achtergrond zien we een bosrijk gebied en enkele huizen.
C. Putti of kleine jongens hebben een hond meegenomen naar het bos. Ze hangen
hem op met de strop rond de nek en hij spert zijn muil wijd open. Hij is dus niet
dood/ maar een knaapje staat klaar met een knuppel om hem de genadeslag te
geven. Een andere putto houdt de hond vast bij de achterpoten. De vierde knaap
breekt een tak met een wig uit de boom/ waarschijnlijk om na het open snijden
de buik open te houden.
De drie letterfiguren beelden hetzelfde verhaal uit. Een dier (vaak een hond?)
wordt gedood door ophanging om er nadien onmiddellijk dissectie te kunnen op
uitvoeren.
Het was een dagelijkse gebeurtenis in de Medische scholen, reeds vanaf de
Grieken, dat dieren gebruikt werden voor anatomische studies.

Rechts knapen in eigentijdse kleding voeren een aderlating uit.
De patiënt
zit aan een tafeltje met een laatbekken om het bloed op de vangen. De handeling
heeft nog niet plaats gevonden want de linkse operator staat klaar om de

inkeping in de ader te maken en de rechtse assistent houdt een lange stok klaar
36
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in de hand die later zal dienen om de gestrekte arm van de aderlater te
ondersteunen. De assistenten achter de rug van de patiënt zullen het
aderlaatvlijm aanbieden en het bloedbekken vasthouden.
Links: de operateur en zijn twee assistenten zijn knapen van dezelfde leeftijd als
de patiënt. Deze zit in een rieten stoel en laat de hand wél reeds rusten op een
steunstok, om de elleboogp/ooi goed te strekken. De chirurgijn betast de plaats
waar de ader met het lemmet ingesneden wordt.
Onder: Links staan twee vrouwelijke figuren op de oever van een beek, de twee
muzen die als scheidsrechter fungeren en een uitspraak doen bij het duel tussen
de fluitspeler Marsyas en de lierenaar en liedjeszanger Apollo. De ene is
behoorlijk gekleed in een sluitende tuniek, de andere meer uitdagend. Rechts is
Apollo bezig met het villen. Hij draagt een lauwerkrans rond zijn haarvlecht en
heeft veel aandacht v oor zijn werk. Marsyas is stevig vastgebonden aan de wig
van de boom en hij vertoont pijnlijke gelaatstrekken. De muzen volgen met
belangstelling de operatie. Op het voorplan ligt de fluit op zijn tuniek.
Op de achtergrond, tussen de V-benen, zitten twee muzikanten in de schaduw
van een pijnboom. De scène speelt zich af in een heuvellandschap. De ene
muzikant zit op een stoeltje in rustige houding en blaast op een fluit: het is
Marsyas. De andere zit rechtop, het linker been strak gestrekt en de rechter knie
op de grond: het is Apollo, zoon van Zeus, die een kordate houding toont.
We zien een afbeelding uit de mythologie, met haar legendarische personnages:
Apollo (=Vesalius) vilt Marsyas (=Sylvius). Het mythologische verhaal gaat als
volgt: Marsyas was een goed fluitist, maar Apollo bespeelde de lier en was
liedjeszanger. Hier bespeelt hij echter ook de fluit. Athene had dit instrument
uitgevonden maar ze bemerkte in het spiegelbeeld van een waterput dat haar
liefelijk gelaat door het blazen vervormd werd. Ze wierp het instrument weg en
sprake een zware vloek uit over diegene die het zou oprapen. Marsyas, verwekt
door Hermes bij de nimf, vond het speeltuig en leerde erop spelen met grote
vaardigheid. Hij wist niets af van de vervloeking en hij werd door Apollo
uitgedaagd tot een duel. Muzen, waarvan Apollo de leider is, zouden optreden
als scheidsrechters. De schelle klanken van de fluit overstemden de zachte tonen
van de lier van Apollo, zodat Marsyas zeker was van de overwinning. Maar toen
begeleide Apollo zijn snarenspel met gezang, hetgeen Marsyas niet kon
navolgen. De muzen beslisten dan ook in het voordeel van Apollo, maar die
voelde niet voldoende eerherstel door de fluitspeler die het aangedurfd had zich
met hem te meten, en als straf voor de aangedane smaad deed hij Marsyas aan
een pijnboom opknopen en hel de huid afstropen.
De letter V zou betrekking hebben op Vesalius in de figuur van de winnende
Apollo, die zijn verliezer en uitdager Sylvius vilt.
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Besluit
De prachtige illustraties van Fabrica zijn genoegzaam gekend. De Vlaming Jan
Stefaan van Calcar heeft hier prachtig werk geleverd met de tekeningen van
spiermannen en skeletten, zowel om de artistieke gaafheid als om hun
didactische waarde.
Maar ook de sierinitialen, de hoofdletters versierd met dierenfiguren en putti die
een situatie uitbeelden die Vesalius behandelt of beschrijft in zijn Fabrica, zijn
het waard bestudeerd te worden. In de twee uitgaven van de Fabrica komen we
andere sierinitialen tegen, aangepast aan de tweede versie van zijn boek. Het is
interessant de verschillende verklaringen van auteurs en onderzoekers te
vergelijken en soms kritisch te evalueren. Soms is de verklaring te zoeken in
mythologische regionen, dan weer grijpt men terug naar het dagelijkse leven en
gewoontes ten tijde van de Renaissance in Italië om soms heel eenvoudig een
werkwijze te schetsen van de anatoom Vesalius.

Guy Gilias, Haasrode
Apotheker
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