
 
 
 2.19. Het Convent Sint-Vincentius à Paulo 
 

 

Prentbriefkaart 36 n° 154 van het klooster St.-Vincentius à Paulo, 

uitgeverij Nels-Thill, gefrankeerd en postaal afgestempeld te 

Leuven op 17-06-1920 tussen 6 en 7 uur, zonder vermelding 

bestemmeling. Vincentius à Paulo is een Franse heilige uit de 

16de eeuw. Hij stichtte de orde en leefde in het teken van 

caritas. Hij was de patroonheilige van de 

liefdadigheidsverenigingen en ziekenhuizen en zijn feestdag 

werd op 27 september vastgelegd. Het convent 

St.-Vincentius à Paulo lag in de Redingenstraat. De Zusters 

van Liefde stichtten er een weeshuis voor jongens. Ze 

droegen een brede, bijzondere kap en werden door de 

Leuvenaars als snel ‘Wittekappen’ genoemd. De werking 

van deze Zusters van Liefde stond ten dienst van de 

Leuvense bevolking. Tijdens de cholera van 1948 

verpleegden zij de zieken,. Ze hielpen in 1914 in het 

St.-Thomashospitaal en boden van 1942 tot 1944 hulp aan 

joods kinderen te Leuven. Het klooster werd ontworpen door 

E. Nève in een sobere neogotische stijl. In 1957 werd het 

heropgebouwd na de verwoesting tijdens de 2de wereldoorlog. In 

1968 kocht KU Leuven de gebouwen aan om er het Instituut voor 

Aardwetenschappen in onder te brengen. 

  



3. DE BETROKKENHEID VAN VERSCHILLENDE UNIVERSITAIRE INSTITUTEN 

 3.1. Het Farmaceutisch Instituut 

 
 

 
  

 
 
 
Prentbriefkaart van een glasraam van de 
Vlaamse kunstenaar Frans van Immerseel 
(°28-06-1909†05-02-1978) met een 
prachtige weergave van hoe een 
kruidenmenger tijdens de loop der eeuwen 
al geëvolueerd was naar een concrete 
bereider van medicijnen. Er worden op het 
brandglas reeds heel wat apothekers-
attributen getoond: een medicijnflesje, een 
vijzel, een oud distileerketeltje en bovenal 
veel humor 

Kostelijk geneesmiddel helpt zeker 
Is ’t niet de zieke, ’t is de apotheker 

In de Minderbroedersstraat te Leuven werd 
het eerste Farmaceutisch Instituut 
ingericht in de woning van de voormalige 
rector Namèche. Oorspronkelijk was dit een 
overblijfsel van het oude ursulinen-klooster. 

Bijzonder originele prentbriefkaart met 
medaillon van het Belgische koninings-
huis, centraal de Vlaamse Leeuw en 
onderaan de reclameboodschap voor de 
cachetten Belgica, niet gelopen. In 
klokwijzerzin met start aan de top zien we 
prins Leopold , Koningin Elisabeth in 
Beieren, prinses Marie-José, prins Karel 
en koning Albert I van België. 
 

 
achterzijde prentbriefkaart 

 
Tot 1942 bleef het oude Farmaceutisch 
Instituut in gebruik. Vanaf 1930 werd 
echter een nieuw Farmaceutisch 
Instituut  gebouwd in de Edward Van 
Evenstraat. Daar bevond zich een 
laboratorium, artsenijbereidkunde en 
warenonderzoek. 



 3.2. Het Fysiologisch Instituut 

 

Niet alleen de ziekenhuizen kenden een uitbreiding van hun gebouwen, ook de faculteit 
geneeskunde zou in bouwtoename niet achterblijven. Eind maart 1914 begon met 
kanunnik Jan Jansen de bouw van het instituut voor Fysiologie in de Dekenstraat. 
Ondanks de zware oorlogsgruwel te Leuven was het Fysiologisch Instituut in de zomer 
van 1915 afgewerkt. Het gebouw bestond uit aangepaste collegezalen, een auditorium en 
laboratoria. Men focuste voornamelijk op medisch onderzoek wat uiteindelijk in 1974 
leidde tot de nobelprijs voor geneeskunde voor medicus, biochemicus en cytoloog 
Christian de Duve. Aan KU Leuven was hij docent Fysiologische Chemie. 
 

 
  

 
 
 

Prentbriefkaart 
van het 

Fysiologisch 
Instituut, zonder 

vermelding 
uitgeverij, niet 

gelopen. 

Hij bestudeerde de werking van de 
stofwisseling en de mechanismen ervan. 
Het was in het Fysiologisch Instituut dat 
prof. de Duve baanbrekend onderzoek 
verrichtte. Na jarenlange leegstand werd het 
gebouw benut voor talenonderricht met 
vanaf 1965 het ILT en vanaf 1973 het CLT. 
 
 

3.3. Het Villerscollege/Carnoy Instituut 
 

Prentbriefkaart van het Cornoy Instituut, 
zonder vermelding uitgeverij, niet gelopen. 
Het villerscollege in de Vaartstraat, 
tegenover de Schrijnmakersstraat was ooit 
het refugiehuis van de abdij van Villers. Het 
gebouw zou door de eeuwen heen 
verschillende functies vervullen: een college 
voor universitaire kloosterlingen, een groep 
particuliere woningen, de woonst en 
magazijnen van wijnhandelaar Staes en een 
meisjespensionaat. Niet onbelangrijk in 
de ontwikkeling van de geneeskunde in 
Leuven was dat priester-professor Jean-
Baptiste Carnoy na 1797 het gebouw 
opkoopt en er in 1889 er zijn instituut 
voor celbiologie oprichtte. 



 
 

 

Prentbriefkaart van het Carnoy Instituut in de Vaartstraat te 
Leuven, zonder vermelding uitgeverij, niet gelopen met zicht op 
de binnenkoer. Achter het Carnoy Instituut bouwde architect 
Theo Van Dormael een nieuw gebouw, op deze prentbriefkaart 
te zien. In de lokalen van het nieuwe gebouw werd cytologie 
(de leer der organische cellen) en levensleer onderwezen en 
bevond zich het museum van Plantenkunde. In 1985 droeg 
de universiteit deze gebouwen over aan de Staat en werden ze 
gebruikt als magazijnen van het Rijksarchief. 

 
 
 

 

Prentbriefkaart van het Agronomisch Instituut, eveneens in de 
Vaartstraat te Leuven, zonder vermelding uitgeverij, niet gelopen. 
Hier bevond zich de Brouwersschool van de Universiteit. Rond 
1900 werd hier stoom gebruikt, die de nodige drijfkracht en warmte 
leverde voor de proefbrouwerij. 

  



 3.4.. De Hogere Handelsschool der Universiteit 

 
 

3.5. Het Bacteriologisch Instituut 
 

 

Prentbriefkaart serie 36 n°5 Nels-Thill van het Bacteriologisch 
Instituut van de Universiteit te Leuven, gelopen met datumstempel 
Louvain Station 23-09-1901 tussen 9 en 10 uur en verstuurd naar 
madame Céline Van Arenbergh te Brussel met aankomststempel 
23-09-1901 tussen 11 en 12 uur. Het Bacteriologisch Instituut 
werd opgericht op het vroegere bleekveld van de 
lakenwevers.  

 
 
 
 
 
Prentbriefkaart van de Hogere Handels-
school van de Universiteit te Leuven, 
zonder vermelding uitgeverij, niet 
gelopen. In december 1913 werd de 
eerste steen van de Hogere handels-
school in de Dekenstraat gelegd. De 
opbouw stond onder toezicht van 
priester Jan Janssens. Hij was een 
belangrijk figuur bij de bouw-
ontwikkelingen van de KU Leuven in 
het algemeen, maar in het bijzonder 
van de faculteit geneeskunde. Vóór de 
oorlog stond de Hogere Handelsschool 
onder dak. 



 

Prentbriefkaart serie E n°5 van het Bacteriologisch Instituut te 
Leuven, uitgeverij Office Tout-Louvain, niet gelopen. Er staat een 
niet-postale datumstempel vermeld van 11 JAN 1904. Het 
bacteriologisch Instituut werd ontworpen door architect 
Augustin Van Arenbergh in 1897. Hij was de kleinzoon van 
Alexander en de zoon van Louis Van Arenbergh. Zij waren 
allen architect. Hij ontwierp zijn eigen woning in de Blijde 
Inkomststraat 24 te Leuven en werd vooral bekend door het 
ontwerp van het Bacteriologisch Instituut met zijn Italiaanse gevel 
en art-nouveau elementen. En toeval of niet, maar laat de vorige 
prentbriefkaart werd verstuurd naar Céline Van Arenbergh ! 

 

 

Prentbriefkaart van het Bacteriologisch Instituut te Leuven, 
uitgeverij L.Lagaert, gelopen met datumafstempeling Louvain,11-
04-1904 tussen 18 en 19 uur en verstuurd naar Prayon – Trooz te 
Luik met aankomststempel Trooz, 12-04-1904 tussen 6 en 7 uur. 
De bouw van het Instituut zorgde ervoor dat bacteriologie een 
volwaardige wetenschap werd in Leuven. 

  



 

Prentbriefkaart van het Bacteriologisch Instituut te Leuven, 
uitgeverij VED, gelopen met datumstempel Louvain Station 07-10-
1904 tussen 12 en 13 uur en verstuurd naar Brussel met 
aankomststempel Bruxelles 07-10-1904 tussen 14 en 15 uur. 
Professor Joseph Denys voerde in het Bacteriologish Instituut 
onderzoek naar de bestrijding van bacteriële ziekten en 
organiseerde de eerste lessen bacteriologie voor KU Leuven. 

 

Prentbriefkaart 703 van het Bacteriologisch Instituut, uitgeverij H. 
N. à A., gelopen met datumafstempeling Seneffe, 18-07-1907 
tussen 12 en 13 uur en verstuurd naar Soignies, met 
aankomststempel Soignies 18-07-1907 tussen 14 en 15 uur en 
postbodestempeltje 9. In het Bacteriologisch Instituut werd 
onderzoek verricht naar de bestrijding van tuberculose, 
difterie en pneumokokken die leidden tot longontstekingen. 
Er werden serums vervaardigd en tropische ziekten 
onderzocht. Na vele jaren leegstand, wordt, in afwachting van 
een definitieve bestemming, het Instituut gebruikt door jonge 
kunstenaars, die er hun ateliers hebben.  



4. DE BETROKKENHEID VAN DE LEUVENSE KRUIDTUIN 

 4.1.  De saga van de serre 

 

Prentbriefkaart van de Leuvense Kruidtuin, uitgever M. Marcovici 
te Brussel, gelopen met afstempeling Louvain 28-09-1905 tussen 
10 en 11 uur. Opvallend hier is dat het dak van het serrecomplex 
vrijwel plat is, met slechts een klein puntdakje boven de centrale 
toegangsdeur. De twee cirkelvormige uitbouwen bestaan 
vandaag nog altijd. 

In 1738-1739 werd de eerste Hortus Botanicus of kruidtuin in Leuven aangelegd.  
Deze kruidtuin sloot aan bij het St.-Elisabethziekenhuis op de Kapucijnenvoer, in de 
volksmond ‘de Verpleegstersschool’ genoemd.  Professor Hendrik Jozef Rega 
(1690 - 1754), rector en medicus aan de Leuvense universiteit, lag mee aan de basis 
van het ontstaan van deze kruidtuin.  

Rond het midden van de 18de eeuw was Johannes-Josephus Michaux hoogleraar 
plantkunde en beheerder van de academische plantentuin te Leuven.  Hij bezat niet 
alleen een getormenteerde persoonlijkheid, het was vooral zijn buitenproportionele passie 
voor exotische en zeldzame planten die hem kenmerkten.  In 1762 kreeg hij van de 
universiteit het akkoord tot de bouw van een nieuwe serre in de kruidtuin.  Professor 
Michaux verrichtte bijzonder veel studiewerk over de serrebouw en vergeleek Italiaanse 
en Nederlandse modellen.  Hij lijstte alle praktische tips op over verluchting, isolatie, 
beglazing, vochtbeheersing, temperatuur en lichtinval.  Bij universitaire beslissing werd 
het ontwerp uitbesteed aan Natalis Josephus Corthout, meester-timmerman en 
zelfverklaard architect.  De problemen bleven dan ook niet lang uit. 

De constructie vertoonde ernstige stabiliteitsproblemen en de isolatie en het 
warmtesysteem werkten niet behoorlijk.  Zo was er sprake van een erg drassige bodem.  
Het wispelturige karakter van Michaux zou het ontwerp eveneens danig in de war hebben 
gestuurd.  Zelfs enkele bekende architecten uit die periode vonden geen oplossing.  
Daarom werd de Leuvense kruidtuin en de serre in het begin van de 19de eeuw helemaal 
opnieuw aangelegd op een veiliger en hoger gelegen locatie aan de overzijde van 
de straat.  En daar bevindt de tuin zich vandaag de dag nog steeds. 
  



 4.2. Het verplaatsen van de oorspronkelijke Kruidtuin 

 

Prentbriefkaart van de Leuvense Kruidtuin, zonder vermelding  
uitgever, niet gelopen. Door het gunstige klimaat binnen in de 
serre groeiden de tropische planten zo welig, dat de 
oorspronkelijke hoogte niet meer voldeed. Bemerk op deze 
prentbriefkaart dan ook de later bijgeplaatste bovenbouw. 
Zelfs de grootste tropische planten konden zo behouden blijven. 

In 1819 was de Leuvense universiteit een van de zes 
rijksuniversiteiten van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden.  In datzelfde jaar verhuisde de te klein 
geworden Leuvense Kruidtuin van de lager gelegen 
Minderbroedersstraat naar de hoger gelegen Kapucijnenvoer 
aan de overkant van de straat op een ongeveer 2 ha groot 
terrein van een gesloopt Kapucijnenklooster.   

Architect Charles Vander Straeten was de ontwerper van de 
oranjerie en van de serres in glas en ijzerwerk.  Andreas 
Donkelaar was de hoofdtuinier.  De romantiek van een oranjerie 
hoorde als typisch 18de eeuws bouwwerk helemaal thuis in de 
Leuvense Kruidtuin.  De serres met hun typische ijzerwerk 
kondigden dan weer het begin van een industrieel tijdperk aan.  
Door de jaren heen werd er nog veel verbouwd aan de 
oranjerie.  De palmbomen groeiden zo hoog dat het 
oorspronkelijke gebouw hoger diende opgetrokken te 
worden.  In 1882 werden de grootste palmen aan Leopold II 
geschonken voor de opsmuk van de serres in Laken.  Ook het 
prachtige poortgebouw dateert uit deze periode. De 
botanicaschool was een feit. 

  



 4.3. De overdracht van de Leuvense Kruidtuin aan de Stad Leuven 

 

Prentbriefkaart serie 36 n° 68, van de Kruidtuin van Leuven, 
uitgeverij Nels-Thill, Brussel, gelopen met afstempeling Leuven 07-
05-1913 tussen 22 en 23 uur en aankomststempel te Brussel op 
dezelfde dag tussen 23 en 24 uur. Ook hier was nog geen 
opbouw op het serrecomplex aanwezig. Bemerk de grote 
plantendiversiteit. 

 

Prentbriefkaart serie 36 n° 28, van de Kruidtuin van Leuven, 
uitgeverij Nels-Thill, Brussel, gelopen met afstempeling te Leuven. 
Bemerk hier ook de prachtige opbouw en vooraan op de kaart 
de waterpartij. In de verte ziet men de authentieke toegangspoort 
van het verdwenen Kapucijnenklooster, samen met het 
anatomisch theater. 

  



 

Prentbriefkaart serie 36 n° 64, van de Kruidtuin van Leuven, uitgeverij 
Nels-Thill, Brussel, gelopen met afstempeling te Heverlee 29-06-1914 
tussen 9 en 10 uur en verstuurd naar Gilly. Uniek zicht op de 
toegangspoort van de Leuvense Kruidtuin vanuit de 
Minderbroedersstraat. Specifiek op deze locatie reiken de 
ontwikkeling van de geneeskunde en de kennis van de 
medicinale kruiden elkaar de hand. Alhoewel vandaag de dag deze 
kruidtuin meer en meer geëvolueerd is naar een botanische tuin, blijft 
de kruidtuin nog altijd zijn rol vervullen. Er wordt nog steeds 
plantaardig materiaal ter beschikking gesteld van de universiteit, die 
op zijn beurt zaden uitwisselt met een 250-tal botanische tuinen van 
over heel de wereld. In 1835 werd de tuin overgedragen aan de 
stad Leuven.  De oranjerie werd  in 1982 in haar oorspronkelijke 
staat gerenoveerd en er werd een nieuwe tropische serre 
geplaatst.  Er werd een watertuin, een fruittuin, een verzonken 
tuin en een uitgebreide verzameling bomen, heesters en struiken 
aangelegd. In het serrecomplex werden de kruidachtige planten, de 
kruiden, de water- en kuipplanten en de tropische en subtropische 
planten ondergebracht. Bovendien werd er een Alpenkas en een 
Victoriaanse kas gebouwd naar Engels model. 

 
  

verdwenen Kapucijnenklooster 
waar zich nu de Leuvense 

plantentuin bevindt 



5. KETTERS OF GENIEËN, GELAUWERD OF VERGUISD: 
HISTORISCHE FIGUREN BINNEN DE LEUVENSE GENEESKUNDE 

 5.1. Jansenius 

 

Prentbriefkaart van Jansenius, serie XI N. 2, uitgeverij Remy, 
stijfselfabrieken te Wijgmaal, niet gelopen. 

Cornelius Jansenius was bisschop van Ieper en een beroemd 
theoloog. Het boek van Jansenius, dat slechts na zijn dood 
gepubliceerd werd, over de leer van Sint-Augustinus, kon op 
fervente aanhang rekenen bij de abdissen van het 
cisterciënzerinnenklooster ‘Port-Royal’ in Magny-les-Hameaux te 
Frankrijk. Daarom werden ze ook Jansenisten genoemd. De 
kloosterorde werd pas beroemd als onderwijsinstelling na de 
herintroductie van de strenge discipline in 1609 door abdis Angélique 
Arnauld. In Parijs werd een nieuw ‘Port-Royal’ opgericht, zodat het 
oorspronkelijke klooster de naam ‘Port-Royal-des-Champs’ kreeg. 
Het werd door zijn ijzeren discipline beschouwd als het meest 
gerenommeerde intellectuele centrum ter wereld. Er werd, na veel 
discussie, een pauselijke bull uitgeschreven tegen het Jansenisme 
dat tussen 1653 en 1762 voor veel ophef en problemen zorgde in 
Frankrijk. De grote theoloog Jansenius, geboren als Cornelius 
Jansen, Latiniseerde al vroeg zijn naam en stierf in 1638 op 
53-jarige leeftijd aan de pest terwijl hij zorg en verlichting bracht 
aan de bisdommen die getroffen werden door deze plaag. Hij 
werd geboren in Acquoi bij Leerdam. Als theoloog werd hij door velen 
aanprezen, maar door evenveel tegenstanders verguisd en bedreigd 
met de inquisitie. Het was in de toren van het Leuvens Hollands 
College, waarvan hij de eerste president was, dat Jansenius 
schreef aan zijn boek ‘Augustinus’. Het overlijden van vader 
bracht hem in 1617 terug naar Leuven en hij bleef er tot zijn 
dood. Hij stierf door zich ten dienste te stellen van de zieken. 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ang%C3%A9lique_Arnauld&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ang%C3%A9lique_Arnauld&action=edit&redlink=1


 5.2. Justus Lipsius 

 

Prentbriefkaart van Lipsius, uitgeverij Nels-Thill, niet gelopen met 
bijzondere vermelding op de voorzijde van deze kaart dat er 
een serie postzegels werd uitgegeven over enkele Belgische 
geleerden van de 15de eeuw ten voordele van het Nationaal 
Belgisch Werk tot Bestrijding der Tuberculose. Justus Lipsius 
werd geboren als Jodocus Lips te Overijse in 1547. Hij was 
humanist, retoricus, filosoof, Latinist, hoogleraar geschiedenis en 
welsprekendheid, auteur, licentiaat rechten, hij gaf colleges over 
Livius en de Romeinse instellingen, werd rector, voerde een 
uitgebreide correspondentie en ontwikkelde een fenomenale 
kennis van het Latijn en van de leefwereld van de Oudheid. 

 

Prentbriefkaart van Lipsius, origineel G. Taevernier, uitgeverij 
Nels-Thill, deze uitgifte door Van Melle Gent, niet gelopen. Na zijn 
studies rechten in Leuven vertrok Lipsius eind 1571 in allerijl 
naar Wenen. Een amoureuze escapade met zijn hospita Anna 
van den Calstere lag aan de basis van dit vertrek. Twee jaar later 
trouwde hij met haar in Keulen. Zij was ondertussen weduwe.   



 
 

 
  

Prentbriefkaart nr.,14 van Justus Lipsius 
van de reeks ‘Groote Vlamingen’, 
uitgeverij NV Standaard-Boekhandel. In 
de Noordelijke Nederlanden 
verschafte het kweken van bloemen 
en planten, op grond van de stad, de 
depressieve Lipsius nog wat plezier in 
het leven. In ruil mocht de faculteit 
geneeskunde ervan gebruik maken 
voor de colleges plantkunde. In zijn 
vierde boek van de ‘Politica’ schreef hij 
over de verhouding tussen Staat en 
Godsienst en kwam godsdienstvrijheid 
aan bod. Justus Lipsius werd zowel 
gelauwerd als verguisd. Hij verbleef 
13 jaar in het Calvinistische Leiden, maar 
keerde terug naar het Katholieke 
Spaanse Zuiden. Het zorgde voor 
controverse bij beide partijen. De kritiek 
steeg nog na zijn werken over Maria. Hij 
werd ofwel beschouwd als een 
marionet in handen van de Jezuïeten, 
ofwel als een knecht in dienst van Kerk 
en Staat. 

Prentbriefkaart serie 36 n° 24 van het 
standbeeld van Justus Lipsius op het 
Brabantplein te leuven, uitgeverij Nels-
Thill, gelopen en verstuurd naar Brussel 
met datumafstempeling Louvain 
Station, 23-06-1910 tussen 19 en 
20 uur. Uiteindelijk kwam Justus 
Lipsius op 09-08-1592 terug naar 
Leuven. Zijn gezondheid was zwak. 
Eind 1605 publiceerde hij een 
beschrijving van de stad Leuven en 
haar universiteit en over de 
wonderen van de Sedes Sapientiae 
in de St.-Pieterskerk. Daarna werd hij 
ziek, overleed op 23-03-1606 te Leuven 
en werd begraven in de gesloopte 
Minderbroederskerk. In 1668 werd bij 
opgravingen zijn vermoedelijke 
gebeente gevonden, dat werd 
overgebracht naar de kapel van het 
Justus Lipsiuscollege. 



 5.3. Andreas Vesalius 

 

Andreas Vesalius werd geboren in Brussel als Andries van Wesel op 31-12-1514. Zijn vader was 
hof-apotheker van Keizer Karel V. Vesalius had een oudere en een jongere broer, 
respectievelijk apotheker en professor in de Rechten en een zus. Zijn grootvader was lijfarts 
van Maximiliaan van Oostenrijk, zijn overgrootvader was professor geneeskunde aan de 
universiteit van Leuven en eigenaar van de heerlijkheid Steenbergen in Oud-Heverlee (Zoet 
Water). Vesalius betovergrootvader was afkomstig uit de stad Duitse Wesel, waarnaar zijn 
achternaam verwijst.  

 

 
 

Prentbriefkaart Vesalius in de reeks 
‘Beroemde Vlamingen’ niet gelopen. Vesalius 
treedt in de voetsporen van zijn voorouders. 
Op 15-jarige leeftijd ging hij naar Leuven 
studeren aan het Pedagogium Castri (het 
Kasteel, de Borcht)  aan de huidige 
Mechelsestraat voor wijsbegeerte en rechten, 
gecombineerd met lessen aan het Collegium 
Trilingue (drietalencollege) aan de Vismarkt 
voor Grieks en Latijn. Op 19-jarige leeftijd trok 
hij naar Parijs voor zijn medische studies, waar 
de oorlog in 1536 hem verhinderde om 
examens af te leggen. Hij keerde terug naar de 
universiteit van Leuven om zijn medische 
studies verder te zetten. Eind 1537 legde 
Vesalius aan de universiteit van Padua zijn 
doctoraats-examen af. Hij bleef zijn 
anatomisch onderzoek van de mens 
verderzetten, hoe moeilijk dit ook was. De 
schroom voor de doden, het bijgeloof, de 
reglementering dat er uitsluitend lijken van 
terechtgestelden voor anatomisch onderzoek 
mochten benut worden, het uitvaardigen van 
een pauselijke bul tegen het openen van lijken 
voor wetenschappelijke doeleinden, hielden 
Vesalius niet tegen in zijn onderzoek. 
Vrouwenlijken waren bijzonder moeilijk te 
krijgen. Er werden dan ook dikwijls geheime 
autopsies uitgevoerd op gestolen lijken. 

Prentbriefkaart 
van Andreas 

Vesalius, 
uitgegeven in de 

reeks ‘Enkele 
Belgische 

Geleerden der 
XVIde Eeuw’, 

samen met een 
reeks postzegels, 
ten voordele van 

het Nationaal 
Belgisch Werk tot 

Bestrijding der 
Tuberculose, niet 

gelopen. 



 

Vesalius was niet alleen docent, hij was ook geneesheer, ontleedkundige en een talentvol 
publicist. Hij ontwierp voor zijn studenten 6 anatomische platen die in 1538 werden uitgegeven. 
Het zijn de Tabulae Anatomicae of Tabulae Sex. Kort daarop volgden zeven boeken over de 
bouw van het menselijk lichaam, de humani corporis fabrica libri septem met de anatomische 
beschrijvingen in: deel 1 het skelet en alle botten; deel 2 de spieren; deel 3 de aderen en 
slagaderen; deel 4 het zenuwstelsel; deel 5 de belangrijkste organen; deel 6 de longen en deel 7 
de hersenen. De eerste exemplaren kwamen in juni 1543 uit en werden in zijn geheel de Fabrica 
genoemd. Deze werken konden beschouwd worden als de eerste atlas van de systematische 
anatomie van de mens. Ze gaven een volledige tekstuele beschrijving van alle organen, 
gekoppeld aan vele afbeeldingen. Vesalius gaf ook het Epitome uit, een korte samenvatting van 
het hoofdwerk, bestaande uit 14 folio’s voor studenten die zich de dure Fabrica niet konden 
veroorloven. 
 

 

De gezamenlijke uitdrukking van deze twee figuren met een mengeling van verwondering, 
leergierigheid en ontdekking van het menselijk lichaam, konden op geen betere manier de 
noodzaak tot kennis van de anatomie weergeven.  Deze twee centraal geschilderde figuren alleen 
al leenden zich voortreffelijk tot het drukken van deze prentbriefkaart en toonden perfect hoe de 
tijdsgeest en de evolutie van de geneeskunde in de periode van 1632 was. Deze prentbriefkaart 
werd uitgegeven in 1907 door Dr. Trenkler C° uit Leipzig. 
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