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Vesalius begraven onder parking?
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Griekenland Belgisch team vindt mogelijk graf van grondlegger anatomie Ligt het graf van Andreas Vesalius onder een stoffige
parking op het Griekse eilandje Zakynthos? Een team van Belgische archeologen, historici en kunstenaars is daar nagenoeg zeker
van. Ze willen er de komende maanden alles aan doen om het verloren gewaande ...

Griekenland

Belgisch team vindt mogelijk graf van grondlegger anatomie

Ligt het graf van Andreas Vesalius onder een stoffige parking op het Griekse eilandje Zakynthos? Een team van Belgische
archeologen, historici en kunstenaars is daar nagenoeg zeker van. Ze willen er de komende maanden alles aan doen om het verloren
gewaande skelet van de wereldberoemde anatoom uit de Griekse bodem te halen. 0 0 Andreas Vesalius, de alias van Andries Van
Wesel, arts en een van de grondleggers van de anatomie, eindigde voor Jacques Brel, Pieter-Paul Rubens en Gerardus Mercator bij
de verkiezing van de Grootste Belg. Hij sleepte de zesde plaats in de wacht.

Vesalius is allicht het bekendst van het feit dat hij in de zestiende eeuw lijken ging stelen op de galgenberg in Brussel om ze
vervolgens nauwkeurig te dissecteren.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Vesalius geboren werd. De Gentse medische kunstenares Pascale Pollier stelde zich vijf jaar
geleden de vraag waar hij begraven ligt. "Om de medische kunst meer bekendheid te geven, willen we een gezichtsreconstructie
maken van een bekend figuur. En wie is daar beter voor geschikt dan Andreas Vesalius? Tot ik mij de vraag stelde waar zijn graf ligt.
Niet in Brussel of Leuven, bleek al snel, maar op het Griekse eiland Zakynthos. Toen we dat wisten, zijn we daar meteen naartoe
gereisd. We hebben er drie dagen gezocht, zelfs een stokoude priester geraadpleegd, maar zijn graf bleek zoek. Op dat moment
hebben we naar de Belgische ambassade gebeld."

Scheurbuik

"Vroeger werd aangenomen dat Vesalius begraven lag in de Franciscanerabdij in Kalogerata, vlak aan het strand", zegt Theo
Dirix, de Belgische consul in Athene. "De theorie was dat Vesalius na een bezoek aan Jeruzalem in 1564 schipbreuk had geleden,
op Zakynthos beland was en daar van ontbering was omgekomen. Jarenlang stond in Kalogerata ook een grafsteen, maar dat
romantische verhaal van het eenzame slachtoffer klopt niet.

Zakynthos was in 1564 eigendom van Venetië en stond perfect onder controle van het Venetiaanse leger.

Het was dus niet een of ander onbewoond eiland. En bovendien: waar is de rest van de bemanning van dat schip dan gebleven?"

"Dankzij recent ontdekte ooggetuigenverslagen - Vesalius was op dat moment een bestsellerauteur en iedereen kende hem - weten
we nu dat hij op 15 oktober 1564 wellicht aan scheurbuik gestorven is en begraven ligt in de Santa Maria delle Grazie. Dat kerkje stond
in het centrum van Zakynthos, de gelijknamige hoofdstad van het eiland.

Helaas is het hele stadscentrum vernield door een aardbeving in 1953. De stad is erna helemaal heropgebouwd, waardoor de kerk
verdween onder een nieuw stedelijk netwerk."

"Om te achterhalen waar de Santa Maria delle Grazie precies stond, zijn onderzoekers uit Kreta nu bezig met een GIS-analyse van de
omgeving.

Satellietbeelden, luchtfoto's, oude kaarten en kadasterplannen, al die lagen worden nauwkeurig op elkaar gelegd, zodat we binnenkort
tot op enkele centimeter nauwkeurig kunnen zeggen waar de bewuste kerk gestaan moet hebben."

Aan de hand van de eerste resultaten denkt Dirix dat dat ergens in de buurt van een onooglijk kruispuntje in het noorden van de
stad geweest moet zijn. Wellicht lag de kerk deels onder een huidig appartementsgebouw, deels onder een gebetonneerd kruispunt
en een onverharde parking. "Op de plekken waar het kan - dus niet in huizen - willen we in een tweede fase met een georadar en
elektromagnetische golven aan de slag gaan.

Pas als we helemaal zeker zijn, zullen we een aanvraag doen om een noodopgraving uit te voeren, want in Griekenland mag niet
iedereen zomaar met een schop en een emmertje ergens gaan graven."

Wereldnieuws

De eerste afspraken met de Belgische school voor Archeologie in Athene zijn daarover al gemaakt.

"Op dit moment is zo'n opgraving nog niet erg reëel", zegt directeur en professor Griekse archeologie Jan Driessen. "Maar dat wil niet
zeggen dat er in de toekomst geen archeologisch kantje aan dit verhaal kan komen."
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Driessen was onlangs nog op de plek waar de kerk gestaan zou hebben en zag alvast enkele aanwijzingen die de meest recente
theorie staven. "In de buurt liggen nog enkele ruïnes en ik heb er ook resten van een apsis gevonden, een uitbouw die een kerkkoor
afsluit en dus enkel afkomstig kan zijn uit een kerk."

"Als er menselijke resten gevonden worden, zullen die worden onderzocht door het team van Maarten Larmuseau van de KU Leuven,
die gespecialiseerd is in historische genetica", zegt consul Dirix. "Door stamboomonderzoek zijn directe afstammelingen van Vesalius'
moederskant bekend, waardoor we over DNA beschikken dat we kunnen vergelijken met wat we eventueel vinden."

Kunstenares Pascal Pollier kan haar enthousiasme nauwelijks temperen. "Mochten we effectief het graf van Vesalius vinden, dan zou
dat wereldnieuws zijn."

TIMMIE VAN DIEPEN
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