
EMILE VA N ERMENGEM (r85I- 1932) 

1885 

Emilc, Pierrc, Marie Van Ermengem werd geboren te Leuven de t5t augusrus 
J 851 en overleed op 30 september 1932. 
Hij promoveerde tot dokter in genees-, heel- en vcrloskunde aan d U · · · 
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van uvcn m . 
! Jij werd tot laureaat van de Universitaire R eisbeurzen wedstrijd uitgeroe en 
tn 1876, en bezoekt gedurende de jaren 1876-78 de laboratoria van Cla~de 

Bcrnard en Ranvier en volgt te 
Lond~~· Edin~urg en Wenen de gro
te kJmtschc d1c11Stcn ten einde zijn 
genceskundige vorming te vervol
maken. 
In 1883 vcrblijft hij in het Labora
torium van Kodt te Berlijn; in 1884-
85 in het Laboratorium voor verge
lijkende ziektcrueer van het Collège 
de France te Parijs en van het Instituut 
Koch te Berlijn. 
Hij krijgt van de regering de toe
lating zich naar Marseille re begeven 
om er de cholera-epidemie te bestu
dcren en wordt, ook door de regering, 
gelast naar Spanje af te reizen om 
aJd~ar de d~or Fcrran uitgevoerde 
ann-cholera menring te gaan onder
zoeken en er de resultaten van na 
te gaan. 
In 1887 bevindt !Uj zidt te Glasgow 
voor de studie van de pestepidemie 
aldaar. 

De cholera-epidemie van 1893 deed de noodzakcl1iikJ1c1'd 0 .. · · h ;J pnJzen twee opspo-
rmgsccntra m ct land op te ridtten. Dit, te Gent, werd aan Prof. Van Ennenge 
toevertrouwd. m 
Zijn buieengewoon o!:"vangrijk wetenschappelijk werk werd in het buitenland 
~er hoog geschat. HiJ werd erelid van de KoninkJijke Academie van Bar d 
10 l885; _van de koninklijke v~_eniging voor hygiëne van Firenze, ~Ja

0

: 
Bu~pcst m 1885-87; van de Boosh Association for Advanccment of Science· 
van e Dcu~e Naturforscher-Gcsellschaft; van de Nederlandsche mutscha i~ 
tot bevordenng der wetenschappen· van de Arnen'can A · · c Ad pp~ 
ment of Sciencc. , ssooaoon lOr vance-
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Hij nam deel, als afgevaardigde van de regering, aan de grote internationale 
congressen te Rome in 1885, Dresden in 1893, Parijs in 1894-1911 en 1912, 
Venetië in 1897 en was verslaggever van de technische commissies van die 
conferenties. Ook, aJs afgevaardigde, nam hij deel aan de internationale confe
rentie over statistiek in 1900 en 1910. 
Prof. Van Ermengcm werd in 1885 tot docent benoemd, bdast met de cursus 
over de openbare en private gezondheidsleer en. na zijn bevordering tot gewoon 
hoogleraar in 1888, ook nog, in 18% met de cursus in de gerechtelijke gences
kunde en een gedeelte der cursussen voor de werenschappelijke graad van genees
heer-hygiënist. 
Hij kon bogen op tal van andere eervolle titels als : secretaris van de academie
raad, 1912-13; lid van de raad ter volmaking van het hoger onderwijs, 1910-12; 
van de Belgische vereniging voor microscopie; briefwisselend en titelvoerend 
lid (1887-1902) en bestendig secretaris van de KoninkJijke Academie van Genees
kunde, 1919; bricfwi!sclcnd lid van de Academie de Médecinc van Parijs, 1920; 
lid van de Hoge Gezondheidsraad, 1891; van de Sociétés de Médccine van Luik, 
Gent, Antwerpen; van de Belgische vereniging van gerechtelijke geneeskunde, 
1897; van de provinciale geneeskundige commissie van Oost-Vlaanderen; van 
de commissies voor gezondmaking der snandsteden, 1896-97; voor herziening 
van de wetgeving met betrekking op ht!t uitoefenen der genceskunde; voor 
het toezicht op de scrums, 1899, en van de commissic voor kankcrstudic, 1908. 
Zijn laboratorium voor bacteriologische ondedingen was een. der eerste die in 
België werden opgcridtt; hij werd bestuurder van de provinciale ondedingsdicnst. 
Dank zij zijn. initiatief werd in 1902 begonnen met de opbouw van het Instituut 
voor Hygiëne en Bacteriologie, voleindigd in 1905. 
Op 13 november 1919 werd !Uj tot het emeritaat toegelaten. 
Gedurende gans zijn universitaire loopbaan heeft Professor Van Ermengem zich 
heel en aJ aan zijn onderwijs gewijd; heeft hij , met de door hem voortreffelijk 
gevormde krachten de studie van tal van problemen, verbandhoudende met de 
parasitologie, de bacteriologie, en de hygiëne, ondernomen. Zijn talrijke en 
indrukwekkende publikaties, die hij bij voorkeur in de narionale weterudtappc
lijke tijdschriften liet verschijnen, handelden o.m. over de nl.icrobiologischc 
technieken, de tuberculose, cholera, kanker, de toxi-infecticuse ziekten door 
voedingstoffen veroorzaakt, de diphterie, pest, ankylostomiase, razernij, menin
gitis, de ontsmetting, de algemene en bijzondere prophylaxie. 
Zijn wereldfaam dankte !Uj nochthans in hoofdzaak aan de ontdekking van 
clostridium botulinum, bacil van het botulisme, die door verbruik van hesp 
te Eliezelles in Henegouwen tot erge intoxicatie-verschijnselen aanleiding had 
gegeven. 
De hoogste onderscheidingen werden Pro( Van Ermengem toegekend : ridder 
(1885}, officier {1893}, commandeur {1911} in de Leopoldsorde; burgerlijk kruis 
van eerste klas, regcringsmedaille van Leopold 11; officier in de orde grand
ducaJ de la couronne de chêne (1897} en talrijke andere. 
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P~o( Van Ermcngem was niet alleen erkend als een der hoogstaande geleerden, 
hij was tevens de verpersoonüjking van goedheid en oprechtheid. Nooit werd 
tc~ergeefS een bc~oep gedaan op zijn uitgebreide kennis en ervaring. 
ZIJn aandenken dient met alle eerbied en dankbaarheid bewaard te blijven. 

N. V l.AEYEN. 
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Dt la Jlsirrftc:tion Ju tngraü liquiJes. Compte rendu du lll• Congr~ mtcm2rion2l d ':agriculrure, 
u• section, 1895. 
Rulrtrclrts sur lts empoisormemtiiiS procluiu a Eliezelles (Haillallf) par Ju jambou, t'f lilT la CaiiSt' du 
bomlismt, Je l'ichthyosismt t il ginlral. (Communication préliminaire). Bu.ll. Soc. méd. de Cand. 
févner 1896, ct Arch. de Pharrnacodynamie, févricr 1896. 
Umcrsuclrrm,~en r7l>er Fälle von Flt isclrvugiftmrg. Cem:ralblatt Ctir Bakteriologie u. Para.menkundc, 
Man 1896. 
Éwde statisriqut sur la Jipllltrie en Befgiqut avant et après la p!riodr slrotlrlrapiqut. Enqutte sur I' cffi
cacit~ du s~rum :tncidiphténque. R apport de la Commission nomm~e par M. Ie rninistre, 1896. 
Comrlbmion A l'étude des intoxicatioru allmentnires. Recherches sur des accidcms ?t caracrèrcs boru
liujqucs provoqués par du jambon. Archivcs de pharrnacotl., vol. 111, 1897. 
Rcclrcrclres sur des cos d'auideuts alimentaires produits par des saucissons. Revue d'hygiènc, 1896. 
Ul'bcr clm:r neucn Anaerobm Bacillus rmd seiuetr Bezielrung zurrr Bowlismus. Zcitschrift für Hygicne 
w1d lnfcctions Krankheiten hcrausgcgeben v. Dr. Koelt u. Flügge, Vol. XXIV, 1897. 
De la poltution des cours J'earrx par Iu résidus Je Jabrique. Bull. du Service de santé, janvier 1897. 
La J!sirrfonion par les lampes ditts Jonrrogtnes. Ibid., déccmbre 1896. . 
1\'orrvcau protiJl p<~rrr la priSt' dts !clratllillotu ties eatiX sorrttrraiues Jans b prriu J'tssar. Techn. sarut., 

VoL Jl , 1896. 
Rapport prlsc11tt 011 110111 Jt la cammission gbtbalt tuhnitple Jt la Conflrarct UZtlitarrt imtnratioualt 
tk Vtnise. Cornpce rendu de la Conférence, R ome, 1897. 
La peste tt son micro~. lklgiquc médicale, 1897. 
Es.sois Je tllsinjátion per la mltlrode dt Flt~eggt. Tecbn. sanit., 1899. 
us tiOuvtariX /usri1111J d'hygitnt, tk baalriologit ct de miJteint ligale dt l'Univmitl Jt Cm1J. Mouv. 
hyg., 1899. 

29 

~ 

I ' 



Prophylaxit tie l'ankylosromnsit. R.cv. d'byg. ct de poiJcc: saniwrc, 1899. 
Prophyla;l:ir tie la ragr. Bull. Acad. méd. Bd., 1909. 
Êmvrs a tllsinftaion 1111 formol rr 1111 vitk. Bull. Serv. de santé, 1909. 
IUglrmtlll tlrs Jlsinfoaams spkiaux ou monopolisis. Ibid., 1908. 
Consnvatiotr tlts viamks par l'altflhytk Jonni~. Ibid., 1907. 
Prophylaxit tlt la mlnitrgiu cbllm>-spinale lpitllmiq:u. Ibid., 1905. 
Trallnntnt tks tOIIX r&itl11air~ Ja lilllltoin. Ibid., 1903. 
DtstntdÎ0/1 tlu ratS a bortl tlts IIOVÎTts. Ibid., }9(X}. 

Rttllrrthrs SIIT la CO/ISttllatÎOII Ja catfallft'S por r appart rl Dt Rtchttr. lbtd.. J9(X}. 

Dlsitrftaion por l'altllhytlr Jormiques gaz.~, Ir tlrrrmofomrol. Ibid., 19(X). 
Emploi tlr la alolint Pearson po11r la tllsinftaion ties cvagoras, eu. Ibid., 1900. 
Usagts tf11 mllnngeur-dosimltriqtte tfaTIS la tlhinfoction. Ibid., 1900. 
Dlsitrftction tlt's navirts par /'appart'il Clayton. Ibid., 1900. 
Sttr la nocuitl Ju cimttièru. Ibid., 1899. 
Organisation de In Jiferase satritnire aux Jromitm dt tem. 1909. 
MI'surn appli((tb!I'S nux eau;.: dt lest et aux eaux de quille sur les nnvirrs 11t 110111 de pnys cowaminis par 
Ir chofirn. 1911. 
/ustflluions pour prlvenir fl comboure la propagatiort de la pestl'. 1911. 
lt!Sifllllio~ts pour pdvrnir et comboure la propngntio11 tic In mlnirr_~ite-drlbrospirtnle lpidimique. 1912. 
L lpldhull' de pt•stl! de Clnsgorv. Bull. Acad. de méd. de Dclgiquc, octobrc 1900. 
Ê111tfc Jllf l'aJSainisstmelll des villes d'Oscertdt , Mariak(rke et Middclkrrke. G:md, Vandcrha:ghcn, 1899. 
1/aml/mrh tier Patilogenen Mikroorgmrismttr. Clrap. XXJ. To:dsdrc Boluerirn. Jen:~, Fischcr, 1901. 
'otitt sur lrs prt~grts tics scitnces baamologiques tt parasitologiquts tn BtiJ/iqut. Lc mouvement scienti

fiquc en Bdgcque (1830-1905), .Bruxelles, 1906. 
Hantlbuclr tkr patlrogttmJ Mikroorganisnrnr : 2• édition. Arocle : B. bomlismus uud Bowlisrnus. Jena, 
Fischcr, 1912. 
Hantlbuch tkr baktrriologisclrtn Tuhnik. Anides : Mttlrotfnr tlrr Kltpsti-Spomr-Ctis.st/forlmtrg. W icn. 
Urban u. SchW2ru:nbcrg, 1913. 
Lt rJit Jes poruurs Jes grnnts J111as Ir cholba. Rapp. pr~ré ~ la Conf&encc sanJu.tre internationale 
de Paru.- Scm. méd., 1912. 
Talnjkc vcrsbgcn tn : Bull. Acml. meJ. &lgiqut (1902-1910); RApporu Jrs com. miJ. pror•i11da/ts; 
Ruiltil tlts RApp. JJ1 Cotu. sup. ältyg., etc. 
Medcwerkmg :un volgende tijdschriften : Lanen, Britislr mttfllal joumal, Drmstlrt mrtlici11Îsdlt 
IV«IU'IJSthrifi, j our. of thc RAy. Mier. Socitty, Cmtralblau J Bakt. u. Parasittukurrdt, Rivisra tfa Ciru
cias mtJ., R.tvrrt tl'lrygit rrt , Mo1111tmmt hygiluiqut, Trdmologit SIIJritnirt , etc. 

30 

EUGENE EEMAN (1856-1926) 

1886 

Eugène, William Ecman werd op 10 april 1856 te Gent geboren. Nadat hij in 
het Institut St. Louis te Brussel zijn humaniora volbracht had, behaalde hij , in 
1874, in heezelEde gesticht het diploma van candidaat in wijsbegeerte en letteren. 
Ongetwijfeld was deze eerste vorming niet vreemd aan de brede algemene cul
tuur van Eugène Eeman, aan de zorg die hij zijn leven lang, zowel in de gewone 
omgang als in zijn onderwijs en in zijn geschriften, aan de vorm en aan het 
gebruik van het juiste woord zou 
besteden. 
Hij studeerde de genceskunde aan de 
universiteit te Gent, waar hij op 
30 j uli 1880 maxima cum laude pro
moveerde. Hetzelfde jaar werd hij 
uitgeroepen tot laureaat van de wed
strijd voor reisbeurzen van de Bel
gische Regering. 
Aangetrokken door de oto-rhino
laryngologie, het nieuw specialisme 
dat in het buitenland reeds in volle 
bloei was doch in de belgische facul
teiten nog niet onderwezen werd, 
vernok Eugène Eeman naar het 
buitenland en bekwaamde hij zich 
in het vak onder de leiding van Fauvel, 
Poyet en Miot te Parijs, van Morcll
Mackensie te Londen, van Politzer, 
Urbantsitch en von Schrötter te We
nen en van Zaufà l te Praag. 
Korte tijd na zijn terugkeer in het 
moederland werd hem de leerstoel van Fysiologie aan de Universiteit te Gent 
aangeboden. Hij waande zich echter, in alle eerlijkheid, onvoldoende voorbe
reid tot deze taak. en wees dit voor een jonge doctor zo eervol en bckorcnd 
voorstel van de hand. Doch wanneer in 1886, als eerste in België, een fàcultatieve 
leergang voor neus-, keel- en oorziekten aan de Gentse Universiteit gesticht 
werd, toen was het met geestdrift dat hij het docentschap aanvaardde, omdat 
hij besefte dat hij er een groots werk zou kunnen verwezenlijken. Weldra kwam 
onder zijn impuls de polikliniek en korte tijd daarop ook de kliniek voor oto
rhino-laryngologie tot stand; en wanneer, enkele jaren later, de huidige poli
kliniekgebouwen opgetrokken werden, zorgde Eugène Eema.Il er voor dat de voor 
zijn specialisme bestemde afdeling op de meest efficiënte wijze zou ingericht worden. 
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