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hemzelf beschreven lobus caudatus, later geëponimiseerd 
als lobus caudatus Spigelii. De wat minder bekende Vopis-
cus Fortunatus Plemp (1601-1671), anatoom in Leuven, was 
een vroeg pleitbezorger van Harvey’s werk over de bloeds-
omloop. Het hoofdstuk ‘De veelzijdige Frederik Ruysch’ 
(1638-1731) is te mooi om hier samen te vatten. Govert Bidloo 
(1649-1713) en zijn beroemde atlas passeren de revue. Philip 
Verheyen (1648-1710), in zijn jeugd hoeder van koeien, die 
priester zou worden maar al jong als gevolg van een infec-
tie zijn been verloor. Eenbenigen mochten in die tijd geen 
priester worden. Hij ontleed toen maar zijn eigen geampu-
teerde been, en eindigde als hoogleraar in Leuven, en auteur 
van een vernieuwende atlas. Na Jan Palfijn (1650-1730), die 
zich opwerkte, met veel hindernissen, van verloskundige en 
chirurgijn tot anatoom en de eerste aanzet gaf tot een chirur-
gische atlas, eindigt Broos met de Leidse eer aan Vesalius, 
betoond in een gezamenlijk project van de wereldberoemde 
Herman Boerhave (1668-1738) en Bernard Siegfried Albinus 
(1697-1770), die in 1725 een geannoteerde heruitgave van de 

Recent verschenen er twee interessante publicaties over een 
van de beroemdste anatomische atlassen die er bestaan, de 
De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (zeven boeken 
over de bouw van het menselijk lichaam), vaak kort aange-
duid met ‘Fabrica’ of De Fabrica, die Andreas Vesalius in 
1543 publiceerde. Het lezenwaardige proefschrift On the in-
novative genius of Andreas Vesalius is in het vorige num-
mer van dit tijdschrift uitvoerig besproken door de schrijf-
ster ervan, Romy Brinkman. Het betreft een fraaie collectie 
van 10 tijdschriftartikelen die, heel kort gezegd, de anatomie 
van Vesalius vergelijken met hedendaagse anatomische ken-
nis, met als slotconclusie de titel van het proefschrift. Ook 
heel lezenswaardig is het geheel anders opgestelde ANATO-
MIA van Paul Broos, emeritus-hoogleraar traumatologie in 
Leuven. Broos geeft een grondige beschrijving van het leven 
en werk van acht belangrijke anatomen die er in de 16e tot 
en met de 18e eeuw in de Lage Landen hebben gewerkt, te 
beginnen bij de vader van de moderne anatomie, Vesalius 
(Andreas van Wesel), en eindigend bij de jonge Albinus. 
Het eerste kwart van het boek wordt, terecht, ingenomen 
door een zeer uitgebreide biografie van Vesalius (1514-1564), 
doorspekt met vele anekdotes. Zoals die van de nachtelijke 
strooptochten die Vesalius samen met zijn vriend Gemma 
Frisius ondernam op de Leuvense Galgenberg, om met veel 
gesjor een compleet skelet te bemachtigen. Al op zijn 23e 
promoveerde Vesalius in Padua, om al heel snel benoemd 
te worden tot hoogleraar anatomie en chirurgie. Fameus wa-
ren de vele dissecties die hij verrichtte, omringd door zijn 
studenten. Ze vormden de basis voor zijn eerste publicaties 
en zijn uiteindelijke fameuze Fabrica waarin hij afrekende 
met de klassieke Galenische anatomie. Het verdere beloop 
van zijn avontuurlijke leven, onder andere als legerchirurg, 
en als lijfarts van Philips II, zijn raadselachtige dood op een 
Grieks eilandje, en nog heel veel meer laat ik over aan wie 
dit boek gaat lezen.
De volgende zeven hoofdstukken verhalen over anatomen 
die hoog op de schouders van Vesalius zijn gaan staan om 
nóg iets verder te kunnen zien in de wondere wereld van 
de anatomie. Adrianus van de Spiegel (1578-1625) reisde ook 
naar Italië om eveneens in Padua hoogleraar anatomie te 
worden. Daarnaast was hij een befaamd botanicus. De ironie 
van zijn lot was dat hij stierf als gevolg van complicaties van 
een snijverwonding in een vinger, uiteindelijk resulterend 
in een abces onder de achterste leverkwab, de eerder door 
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et Musculorum Humani en Tabulae Ossium Humanorum 
uitbrengen, misschien wel de mooiste classicistisch vormge-
geven anatomische atlas ooit gemaakt. Een heel betaalbare 
facismile (€ 15,21), Albinus on Anatomy, van Robert Hale en 
Terence Coyle is online te koop.

Broos’ ANATOMIA is een loflied op de opbloeiende me-
dische wetenschap in de Lage Landen, die in 1588 dan wel 
constitutioneel werden gescheiden door het uitroepen van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar waar 
landsgrenzen geen cultuurgrenzen werden. Hij maakt he-
laas geen vergelijking met de ontwikkeling van de anatomi-
sche wetenschap in andere Europese landen in de beschre-
ven eeuwen. Bleef die achter in vergelijking met die in de 
Lage Landen als gevolg van de exceptionele welvaart aldaar 
in een tijd die de Gouden Eeuw is gaan heten?
Het boek is prachtig geïllustreerd met 235 voorbeeldige re-
producties uit de beschreven werken. Dat de nummering 
ervan hier en daar verspringt, wordt snel vergeven bij alle 
pracht die je ziet. Het boek heeft een uitgebreid register met 
voetnoten, en daarbij een namen- en een begrippenregister. 
De redactie van de tekst is toegesneden op het Vlaams, het-
geen noordelijke bewoners van de Lage Landen zeker niet 
zal ontgaan, maar zonder dat taalwetten en praktische be-
zwaren het lezen in de weg staan. 
Het wonderlijke van de ontwikkelingen van de afgelopen 
decennia in de chirurgische disciplines is dat de algemene 
heelkunde, in al zijn differentiaties, zich steeds meer bedient 
van endoscopische technieken, zodat daar de algemene ken-
nis over spieranatomie vermindert, terwijl in de plastische 
reconstructieve chirurgie de kennis van spieranatomie, in-
clusief vascularisatie en innervatie, juist enorm is toegeno-
men na de introductie van gesteelde of vrije spier- en spier-
huidlappen. Het vrijprepareren van deze lappen biedt menig 
operateur dezelfde esthetische ervaring, en misschien wel 
een betere, dan de schoonheid die spreekt uit de mooiste 
anatomische atlassen die ooit zijn verschenen.
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Fabrica bezorgden, voorzien van de oorspronkelijke illustra-
ties, maar nu getekend door de Amsterdamse kunstenaar 
Jan Wandelaar en gedrukt in fraaie kopergravures, zoals de 
eerste ‘Spierman’ in bijgevoegde figuur. 

Albinus zou bijna een kwart eeuw later, in 1747 met weer 
Jan Wandelaar als graficus, zijn twee boeken Tabulae Sceleti 

Figuur 1. De eerste ‘Spierman’ (prima musculorum tabula), 
nagetekend door Jan Wandelaar uit Fabrica voor de heruitgave 
van Boerhave en Albinus. Bron: het besproken boek Anatomia.


