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Mijn belangstelling voor Philip Verheyen werd opgewekt toen 
ik zijn standbeeld ontdekte op gevel van het stadhuis van 
Leuven. (Fig. 1) In zijn rechterhand houdt hij een boek en in 
zijn linkerhand een dijbeen. Een zoektocht op internet leidde 
me naar één enkele veelbelovende bijdrage met een 
eigenaardige nooit geziene schilderij (Fig. 2). Voldoende 
gegevens om op zoek te gaan naar het levensverhaal van de 
man die op het einde van de 17de eeuw hoogleraar was in 
de anatomie aan de Universiteit van Leuven, en wiens 
wetenschappelijk werk de toestand en de stand van de 
wetenschap in de Zuidelijke Nederlanden op het eind van de 
17de eeuw weerspiegelt. 

Verheyen's leven en werken 

Philip werd geboren op 23 April 1648 te Verrebroek, toen een gehucht van ongeveer 250 inwoners 
in het land van Beveren aan de linker oever van de Schelde. Hij was het derde kind in een gezin 
van zeven waarvan, voor zover bekend, er drie volwassen geworden zijn. Zijn vader Thomas was 
een arme keuterboer en won op een klein grond vlas en hennep voor een touwtrekkerij. Hij stierf 
toen Philip 1 O jaar oud was en toen werd Philip uitbesteed bij een herenboer. Waarschijnlijk had hij 
voordien lager onderwijs gevolgd in het dorpsschooltje. Uiteindelijk werden zijn uitzonderlijk 
geheugen en begaafdheid opgemerkt door de dorpspastoor die hem in onderricht gaf in het Latijn, 
natuurlijk met de bedoeling om hem voor te bereiden op het priesterschap. In 1672 trok de 24-
jarige Philip met een beurs van de pastoor naar het Collegium Sanctissimae Trinitatis in Leuven om 
er zijn middelbare school af te werken. Binnen de 3 jaar beëindigde hij als primus van zijn klas die 
studies, die normaliter 6 jaar duurden. 

In de tweede semester van 1675 werd Philip ingeschreven aan de faculteit van de Artes, de basis 
van alle verdere richtingen aan de Leuvense Universiteit. De hoofdbrok van de leerstof was 
natuurwetenschappen met mechanica, hydrostatica, optica, astronomie, kosmologie, anatomie en 
fysiologie. De natuurwetenschappen hadden net een nieuwe impuls gekregen door de rationele 
benadering van de Franse 

filosoof René Descartes. De leer van Descartes werd maar koel onthaald aan de katholieke 
universiteit van Leuven waar het belangrijkste traktaat aan de Artesfaculteit handelde over de ziel 
(de anima ), volgens de aloude en door de Kerk goedgekeurde leer van Aristoteles. In 1677 
beëindigde Philip deze voorbereidende studie als 'primus in de wijsbegeerte'. Hij werd dan ook als 
een prins met het grootste eerbetoon ontvangen in Sint-Niklaas, de hoofdstad van het Waasland 
waarvan Verrebroek deel uitmaakte. Daarenboven verkreeg hij een studiebeurs van de 
Armenbijstand van Verrebroek waardoor alle onkosten van een verdere universitaire studie gedekt 
werden. In het najaar van 1677 begint Philip als seminarist zijn studies aan de faculteit van 
Theologie in het Leuvens Heilige Geest College. Alles verliep dus naar wens van zijn dorpspastoor 
tot het noodlot toesloeg: wegens een levensbedreigende besmetting aan het onderbeen moest 
Philip een amputatie ondergaan. Volgens een hardnekkige legende, waarvan de oorsprong in de 

16 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 61 Nr 121 2011 



duistere mist van de tijd verloren ging, zou Philip naderhand zijn eigen gebalsemd lidmaat gebruikt 
hebben als dissectiemateriaal. Wat er ook van weze, hij was, althans volgens de decreten van het 
concilie van Trente, door zijn handicap niet meer geschikt voor het priesterambt! 

In 1678 schrijft Philip zich in aan de faculteit van geneeskunde. Hij was blijkbaar een buitengewoon 
begaafde en ijverige student want van bij de aanvang van zijn studies werd hij verkozen tot 
studentendecaan waardoor hij ondermeer de wekelijkse wetenschappelijke hoorzittingen moest 
organiseren. Reeds in 1679 deed hij onderzoek op drachtige dieren om de recente bevindingen 
over het bestaan van blaasjes in de eierstokken (de vrouwelijke klootjes) en over de functie van de 
eileiders te bevestigen. De normale duur van de studies in geneeskunde bedroeg toen 4.5 jaar 
maar na 3 jaar werd Philip aanvaard als licentiaat in de geneeskunde met de vermelding dat hij "op 
wonderbare wijze op alle vragen had geantwoord". Als licentiaat in de geneeskunde heeft hij 
waarschijnlijk een geneeskundige praktijk gehad want 2 jaar later bekostigde hij voor zijn moeder 
Joanna Goemans, die ondertussen een nieuw gezin gesticht had, de bouw van een wat groter en 
comfortabeler huis op den ouderlijke grond. 

In 1682 vertrekt Philip voor verdere bekwaming naar de befaamde Universiteit van Leiden waar hij 
de anatomische demonstraties van Professor Drelincourt volgt en er een les geeft over het allantois 
of pisvlies bij het ongeboren kalf. Zeer waarschijnlijk is hij ook in de leer geweest bij de befaamde 
anatoom Frederick Ruysch in Amsterdam en heeft hij kennis gemaakt met Bidloo en Blankaart, 
collega's waarmee hij later via zijn 'brieven' in dispuut zal treden. Het dispuut over het al dan niet 
bestaan van het pisvlies bij de menselijke foetus zal na zijn overlijden in 1710 voortgezet worden 
door Sassenus, apotheker, arts en docent aan de Leuvense Universiteit (zie intra). 

Terug in Leuven trouwt Verheyen in 1683 met Anna Fransisca Vanden Zype, de jongere zuster van 
Frans, hoogleraar in theoretische anatomie. Hij verdedigt met succes een doctoraatsthesis maar de 
officiële bekrachtiging met overhandiging van de doctorsbaret werd om verschillende, niet nader 
gespecificeerde redenen, uitgesteld. Misschien had hij in 1683 nog niet voldoende geld om het 
daarbij horend festijn voor minstens 300 genodigden te bekostigen. Mogelijks vond hij het een 
overbodige uitgave want de titel van Doctor Medicinae was geen vereiste om benoemd te worden 
tot hoogleraar. De faculteit draagt Philip Verheyen voor als eerste hoogleraar in de scheikunde 
maar om duistere redenen wordt het voorstel afgewezen door de statengeneraal van Brabant die 
uiteindelijk Adriaan Regnault benoemt. De faculteit houdt voet bij stek maar moet tenslotte 
toegeven na huisarrest van de decaan en bedreiging met gevangenisstraf! 

In 1689 wordt Philip Verheyen door de Universiteitsraad aangesteld tot Rector Magnificus. Dit 
belangrijk ambt werd meestal toevertrouwd aan een ongehuwde hoogleraar, maar Philip's 
echtgenote was ondertussen overleden zodat de faculteit van geneeskunde nu ook eindelijk een 
valabele kandidaat had. De rector had de leiding en de jurisdictie over alle leden van de universitaire 
gemeenschap, zijnde de geestelijken, professoren, bedienden, boden, knechten en meiden, 
studenten en oud-studenten, voor zover deze nog in Leuven woonden. Het ambt van de rector was 
zeer belangrijk maar de hernieuwbare termijn duurde slechts 6 maanden. Verheyen's mandaat 
werd om ongekende reden niet verlengd. Bij het beëindigen van zijn ambt als rector kon hij zich 
weer concentreren op zijn taak als hoogleraar. Ondertussen was Leuven met de gruwelijke 
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negenjarige oorlog (1688-1697) de draaischijf geworden van troepen en roversbenden. Van 1691 
tot 1695 was Het leger van de Liga van Augsburg, onder leiding van Willem 111 van Engeland en van 
de Verenigde Provincies, in Leuven gekazerneerd. Een rapport van de Universiteit aan de Staten 
van Brabant (1698) vermeldt dat de stad Leuven en de Universiteit arm waren en dat het aantal 
studenten sterk gedaald was. Die duistere periode tijdens dewelke Verheyen zijn levenswerk zou 
voortbrengen, zou aanhouden tot op het einde van de Spaanse Secessieoorlog (1702-1713) die 
ook in Vlaanderen uitgevochten werd. 

Verheyen had dus wel een bijzondere belangstelling voor de anatomie. In Leuven waren de 
faciliteiten voor de anatomische dissecties beperkt. Dissecties van lichamen vanuit het Gasthuis 
werden er niet verricht terwijl dit in Leiden en in Amsterdam routine was. Lichamen van 
geëxecuteerde misdadigers waren kostbaar maar zeldzaam: de beulen moesten de hoogleraar in 
anatomie in kennis stellen van geplande executies want de faculteit van geneeskunde mocht de 
lichamen opeisen. Wellicht waren er te weinig executies of deden de beulen hun plicht niet want er 
wel enkele gevallen van lijkpikkerij gerapporteerd, maar daarbij was Professor Verheyen nooit 
betrokken. 

Verheyen zou, althans volgens zijn postuum verschenen Compendium Vitae, ook zelf opgezochte 
onderdelen van gesneuvelde soldaten voor zijn studie gebruikt hebben. 

In 1684 overlijdt Frans Vanden Zype, zijn schoonbroer en hoogleraar theoretische anatomie. Na 
een beslissende demonstratie van bekwaamheid in het balsemen van lijken wordt Philip Verheyen 
benoemd tot 'Koninklijke Hoogleraar in de Anatomie'. In 1690 overlijdt Jacobus Herregouts die de 
anatomische dissecties verzorgde. Voor de opvolging ging de voorkeur van de faculteit nu wel uit 
naar Adriaan Regnault omdat die als Doctor Medicinae lid was van het besturend College van de 
Faculteit van Geneeskunde. Pas in 1693, na het overlijden van Regnault, werd ook dit deel van de 
anatomische leerstof aan Verheyen toegekend. In 1693 verschijnt Verheyen's eerste uitgave van 
de Humani Corporis Anatomiae. Philip (Fig.3) is in de bloei van zijn leven en hertrouwt met 
Philippina van Goedenhuyzen, zuster van een hoogleraar aan de rechtsfaculteit. Ze kregen samen 
7 kinderen (waarvan er slechts 3 volwassen werden) . Hij werkt nu als een bezetene aan een groot 
tweedelig boek over anatomie, scheikunde en fysiologie, maar vanaf 1708 is hij door ziekte vaak 
verplicht de kamer te houden. Op 28 Januari 171 O overlijdt Philip Verheyen nog vrij onverwacht aan 
de gevolgen van hoge koorts (typhus?). Als gewezen rector had hij het recht begraven te worden in 
de kerk, maar uit zijn zelf opgesteld grafschrift blijkt dat hij dit geweigerd heeft om "Gods tempel niet 
te onteren of met kwade dampen te verpesten". Zijn laatste wens werd niet voluit geëerbiedigd: hij 
werd wel begraven op het armenkerkhof van zijn parochiekerk St. Michiels maar met een ander 
grafschrift waarin hij herdacht wordt als "Koninklijken Hoogleraar der Ontleed- en der Heelkunst, 
om zijn uitgegeven en nagelaten werken over de Ontleedkunst door geheel Europa beroemd". De 
befaamde medische geschiedkundige Antoine Portal omschrijft in 1770 Verheyen's overlijden en 
begrafenis als volgt: "ainsi finit eet homme célèbre qui fit de son vivant Ie principa/ ornement de /' 
université de Louvain, et qui mérite un rang dans/' histoire de /'anatomie". 

Philip Verheyen heeft wel meerdere werken geschreven over de meest uitéénlopende 
onderwerpen van koorts tot miraculeuze genezing. Zijn leerboek over menselijke anatomie werd 
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aan vele Europese Universiteiten de opvolger van het werk van Bartholinus. In het voorwoord van 
de 1693-uitgave benadrukt professor Verheyen dat hij een goedkoop leerboek op de markt wou 
brengen zodat ook der armen ervan kunnen genieten. De schrijfstijl verdedigt hij als een 
eenvoudige manier om de dingen klaar uit te leggen. De opzet om goedkoop te werken heeft zijn 
weerslag gehad op de kwaliteit van de illustraties die veel te veel kleine figuurtjes bevatten (Fig. 4), 
hetgeen niet belet dat veel afbeeldingen overgenomen werden door meerdere anatomen, meestal 
zonder gepaste verwijzing. Deze uitgave is zes maal herdrukt waaronder twee vertalingen in het 
Duits. Bij de herdrukken hoort steeds een brief of Epistola aan zijn leermeester Ruysch of aan zijn 
ex-kompanen uit Holland. 

In 171 0 verscheen postuum een tweedelige heruitgave van de Corporis Hunami Anatomiae. Het 
eerste deel is een uitgebreide en verbeterde heruitgave van de 1693-uitgave en is geïllustreerd met 
40 platen en 270 tekeningen. Dit boek werd 13 maal herdrukt en werd vertaald in het Duits en in het 
Nederduits. Het werd vooral gebruikt aan de Italiaanse en Duitse universiteiten, tot ergernis van 
Morgagni van Bologna (Italië) en van Heister van Helmstadt (Duistland) die in hun leerboeken alle 
echte en gemeende vergissingen en tekortkomingen van Verheyen's werk uitgebreid bespreken. 

Het tweede deel van Verheyen's meesterwerk, het Supplementum anatomicum, is een cursus 
van scheikunde en van fysiologie (Fig. 5). Verheyen was niet alleen een verzamelaar van gegevens 
maar een echte geleerde en zijn betoog is schoolvoorbeeld van een wel onderbouwd en 
wetenschappelijk verantwoord werk. Toch heeft het Supplementum Anatomicum minder succes 
gehad bij de studenten die toen blijkbaar nog niet rijp waren voor de fysiologie. Het boek is 
aangevuld met een merkwaardig traktaat over embryologie waarin men terugvindt wat een diep 
gelovige wetenschapper rond 1700 aan een katholieke universiteit doceerde. Voor onopgeloste 
problemen was er steeds de Bijbel als ultieme referentie. De toegevoegde Controversia inter 
authorem, is een schitterend werk over de bloedsomloop bij de menselijke foetus. In een zeer 
wetenschappelijk betoog weerlegt Verheyen de theorieën van Jean Mery, een achtbaar lid van de 
Franse academie van wetenschappen. Mery's traktaat was via Jan Palfijn bij Verheyen terecht 
gekomen, wellicht met Palfijn's vraag om dit niet zo maar te laten maar daar als hoogleraar op te 
antwoorden. 

De Nederduitse vertaling van de CHA door Sassenus, apotheker van beroep en 
baccalaureus in de geneeskunde. 

In 1711 verscheen de te Brussel de 'Anatomie oft Ontleedkundige beschrijvinge van het 
Menschen Lichaem' (Fig. 6). De vertaler, Andre Dominique Sassenus (van Zassen) (1672-1756) 
(Fig.?), omschrijft zich zelf als 'Out Deken der Basseliers van de Genees-kunde, Oeffenaer van de 
Ontleed-kunde der Zelve Schole'. Sassenus vond het blijkbaar niet opportuun te vermelden dat hij 
apotheker van beroep was. 1 n 1704 had hij als apotheker zijn 'Breves Animadversiones in 
Pharmacopoeam Bruxellensem '(Fig 8 ) uitgegeven als antwoord op de Brusselse Pharmocopea 
van 1702. Dat werd hem door velen niet in dank afgenomen (hoe durft een apotheker de Doctores 
Medicinae verbeteren?) maar dat deerde hem niet want hij wist zich beschermd door Philip 
Verheyen, de voorzitter van de Leuvense Faculteitsraad (Fig. 9). Misschien is zijn vertaling van het 
werk van Verheyen een blijk van erkenning voor deze steun. In 1712 werd Sassenus licentiaat in de 
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geneeskunde met een verhandeling over de urachus of verbinding tussen de blaas en de navel. 
Hierbij verdedigde hij Verheyen's stelling dat er bij de mensen geen pisvlies bestaat als uitloper 
van de urachus. Dit heeft hem dan weer, via anonieme maar wel publieke brieven, de woede op de 
hals gehaald van de aanhangers van Bidloo. De collega's in Leuven wisten wel wie gelijk had en 
steunden Sassenus met een professoraat in de plantkunde (1717) en in de scheikunde (1718). In 
1738 werd hij ook belast met de uitbouw van de door Rega opgerichte botanische tuin. 
Volledigheidshalve moet gezegd dat Sassenus als docent geen overweldigende indruk naliet. In 
1770 schrijft Nicolas Eloy in zijn Dictionnaire Historique de la Medecine dat 'du temps de ce 
professeur, les lecons de chymie étaient pas bien brillantes dans les écoles de Louvain ... '. Een 
minder goede hoogleraar misschien wel, maar in tegenstelling tot zijn vereerde leermeester Philip 
Verheyen liet Sassenus een roemrijk nageslacht na: zijn achterkleindochter Maria Josepha huwde 
in 1818 met Willem Herman Freiherr von Duve, infanterieluitenant van het koninkrijk Hannover en 
oud-strijder van de slag bij Waterloo. Hun achterkleinzoon is niemand minder dat Charles 
Burggraaf de Duve, klinisch bioloog, Nobelprijswinnaar in 1974 en emeritus hoogleraar aan de 
Université Catholique de Louvain en gewezen onderzoeker aan het Rockefeller lnstitute van New 
York. 

Van Philip Verheyen is niets tastbaar overgebleven. In 1778 werd de bouwvallige St. Michielskerk 
afgebroken en het kerkhof opgeruimd. Verheyen's stoffelijk overschot en zijn grafsteen zijn hiermee 
definitief verloren gegaan. Op zoek naar zijn identiteit heeft België heeft hem wel herdacht met een 
borstbeeld in zijn geboortedorp ( 1862) 

en met een standbeeld op de gevel van het stadhuis van Leuven (1868). Bij elke honderdste 
verjaring van zijn geboorte en afsterven wordt Philip Verheyen in zijn geboortedorp nog steeds 
waardig gehuldigd (Fig. 10) . De Leuvense studenten in de geneeskunde leren de praktische 
anatomie in de Verheyenzaal en in de trapzaal van het Vesaliusinstituut hangt Verheyen's glasraam 
(Fig. 11 ). Laat ons hopen dat in de nabije toekomst Verheyen ook nog een waardige plaats krijgt aan 
de nieuwe campus van Geneeskunde aan de K.U.Leuven. 

RaphaelSuy 

Em. Hoogleraar Universiteit van Leuven 

31 Alfons Stesselstraat 

3012 Leuven 

raphael.suy@gmail.com 

* Lezing tijdens het congres van de kring te Antwerpen op 25 september 201 0 
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Figuur 1. 

Standbeeld van Philip Verheyen aan de gevel van het stadhuis 

van Leuven 

Figuur 2. 

Philip Verheyen dissecting his own amputated leg. © Rit Sremta 

Premnath. New York2006. 
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Figuur 3. 

1693 uitgave van Corporis Hu mani Anatomia (CHA). 

Figuur 4. 

Plaat 11 van de 1693-CHA, over 'Vezels, Vliezen, Vaten, Klieren en Spieren'. 

Figuur 5. 

Plaat IV van Boek 11 van de 1710-CHA, over de bloedcirculatie. 

Figuur 6. 

Titelblad van de vertaling van de CHA (1711), door 

Andre Dominique Sassenus. 

Figuur7. 

Titelblad van de Farmacopee ( 1704) van A.D. Sassenus. 
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Figuur 8. 

Inleidende goedkeuring van de Sassenus' Farmacopee 

door Philip Verheyen, voorzitter van de Faculteit van Geneeskunde. 

Figuur 9. 

Het opgesmukte borstbeeld van Philip Verheyen bij de huldiging 

op 29 mei 2010. 

Figuur 10. 

Glasraam van Philip Verheyen (kunstglazenier Frédéric Roderburg) 

in de trapzaal van het Vesalius Instituut voor anatomie te Leuven. 
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