L'OnIvrt ik J.-F. M«ktl. IN poirll ik vut' ik la thiorit tratlSformisu. Annales de la Société royale
%OOlogique et mabcologique de &lgique, t. XI, IV, fase. 1-2 juillct 1909.
Sur un ~uf monstrwux Ik Mutinus canÎnus (Huds.) Fria. Annales mycologici, vol. VII, n° 5, 1909.
Fllix P/lIItIN, 1841-1911 . Notia nlaologjqll~. Bulletin de la Socitlé royale de botaniquc de &1giquc, (. XLVIII, 1911 .
Ctnt Agaritachs (Uucospor«s), tsJXctS ou lIarilth. rUlUl/tI/tS poUT lts Fta/lllrts. tt tn partit, POIIT la
Flou ktgt. Ibid.• (. XLIII, 1912.
NombrtuX fI'Pporu dans la pubtulIIiotlS ik f'A.caJimit iks stÎnu:ts tt Ik I'A ,aJ!mit Jt mIJttint ; collaboration " la Biographie nationale.

HE CTOR LEBOUCQ (r848- r934)
1878
Lcboucq, Hector, Louis, François, werd geboren te Ieper op 5 april 1848 en
overleed te Gent op 22 oktober 1934.
Hij volbr.lcht zijn middelbare studiën aan de middelbare school en het gemeentelijk college te Ieper, zijn hogere studiën aan de Rijkswtiversiteit te Gem (doctor
in de genees-, heel- en verloskunde in augustus 1872).
Verder studeerde hij te Parijs in het Laboratorium voor Histologie van het
CoUège de France (Prof. Ranvier)
en te Straatsburg aan het Anatomisch
Instituut (Prof. Waldeyer) . Hij verwierf in 1876 de titel van speciaal
doctor in de fysiologie.
In oktober 1872 werd hij ten voorlopigen titel benoemd aan de Rijksuniversiteit te Gent tot werkleider bij
het Laboratorium voor Menselijke
Ondeedkunde, funktie in dewelke hij
definitief bevestigd werd in oktober
1873. Werd in 1876 benoemd tot
preparator bij de leergang van weef-

sdlee<.
Werd gedurende het academisch jaar
18n-78, tijdens het verlof wegens
ziekte: van Prof. Deneff"e, belast met
de demonstraties in de ondeedkunde
der streken in aansluiting met de
theoretische en praktische çursus der
heclktUldige operaties.
Na de dood van de titularis, Prof.
A. van Wener, op 1 maart 1878, werd hij tot docent benoemd voor de cursus
van de stelselmatige en topografische ontleedkwlde en voor de anatomische
demonstraties. Werd in oktober 1878 tot buitengewoon hoogleraar en in november 1881 tOt gewoon hoogleraar bevorderd.
Was sekretaris van de academieraad voor het academiejaar 1893-94 en was rector
voor de jaren 1906-1909.
Werd tot het emeritaat toegelaten bij K.B. dd. 13 november 1919.
Hij was seden 1880 corresponderend lid van de Koninklijke Aadcmic voor
Geneeskunde van België, werkend lid sedert 1900, ondervoorzitter in 1911-1912
en voorzitter in 1913 van de genoemde academie.
Was doctor honoris causa van de Universiteit te St. Andrews (Schotland).
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Was lid, oud secretaris en oud conurussaris-d.irccccur van de Société de Médccine
de Gand; buitenlands corresponderend lid van de Société d'Anthropologie de
Paris; honorary feUow of me Anatomical Society of Great-Britaîn; lid en oudvoorzitter van de Association des Anatomistes; lid van de Société d'Antluopologie de Bruxelles; lid van de Société des Scienccs Médicalcs et Naturclles
de BruxeUcs.
Was Rjdd" in de Leopoldsmde (1890), Offieier in de Leopoldsorde (1903),
Commandeur in de Leopoldsorde (1912), Groot-Officier in de Kroonorde (1919);
Groot-Officier in de Leopoldsorde (1925), Gouden bics van Commandeur in
de Leopoldsorde (1929), Burgerhuis lste klas, Herinneringsmedaille van de
Regering Leopold II en heriruteringsmedaille van het Eeuwfeest der Belgische
Onafhankelijkheid.
De publikaties van Hecwr Lcboucq getuigen van een brede interesse voor de
verschillende gebieden van de morfologie. Onder zijn eerste werken zijn er die
betrekking hebben o p de pathologische anatomie (studie van tumoren en van
breuken); zijn voorkeur ging echter naar de normale morfologie. Hij bestudeerde
histologisch de ossificatie. Naast andere werken, ligt zijn proefschrift tot het
bekomen van de titel van speciaal doctor "Recherches sur Ie dévdoppcment
des vaisseaux et des globules sanguins" op het gebied der embryologie. M eer
in betrekking met zijn leeropdracht liggcn de studies omtrent allerlei varianccn
en anomalieën, vooral van het spierstelsel bij de mens. Steeds komt hier een bekommernis om de waargenomen feiten aan de hand van de vergelijkende anatomie
te verklaren, op het voorplan. Want het is vooral als vergelijkend anatoom
dat Hector Lcboucq een inccrnationale faam verwierf. In ecn periode, waarin
deze wctenschap nog beheerst werd door de grocc figuu r van Gcgcnhaur, bestudeerde Lcboucq gedurende gcheel zijn lange carrière de vergelijkende anatomie van de extremiteiten, en in de eerste plaats van de hand en van de voet.
Zij n waarnemingen omtrent de tussenkomst van de centralia in de vorming
van het os naviculare, omtrent de overwegende rol van het intermediale in het
ontstaan van de talus van Kruipdieren, Vogels en Zoogdieren blijven belangrijke
klassieke aanwinsten van de vergelijkende anatomie.
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PUBLIKATIES VAN HECTOR LEBOUCQ
ALS BIJDR.AGEN IN TIJDSCHR.IFTEN

Nou SUf rkux au J'tlllomo!its musculoirts. AnnaId Soc. m~d. Gand, 1873.
Ju jrtUtllftS tt Ju luxll/ions anrirom~s. Ibid .• 1874.
ObSffllatill1l rk $ilrtolllt rk I'hummn. (Met E. BouCQui). Ibid.
Autopsit d'uM IUxatilln andmll( non rlduiu rk I'I/UI/JMU. Ibid.
Ohsmoatjoll ik bomin lUyrnItri~. Ibid.
DlutWp~11 Jts capilfairtJ $illlguins. Commooic:r.tion pdJimin:aire. Bull. Soc. mb!. G2nd. 1875.
Qutlquts (onsiJhalions sur la rlfH1'ation rkJ jra'N/Us. Ann. Soc. m éd. Gmd, 1875.
AlIgi8tu lal'fflItIIX cystiqut Ju rtctum. Ibid.
Q,lIlribulioll ol l'anlltot1lit Pllihologi'fllt

Runn,hu sur k Jbotlopl'flll(fli ti lil Itrminaisoll Iks nnfs ChlZ lts larvts rk ba/TaritllS. Bull. Acad.
sc. de Bdgique. 1876.

Exsullphjt Jl la I'wil urjnaiu. Ann. Soc. mb!. Gand, 1876.
.
RUMUMS SU f k JbotlopptltlClt Ju I'OisM/lJIX ft Jts globuks $il"guins. Thbe de doctorat spéClal.
Gmd. 1876.
Dtstriplioll J'1I11 QlarJiaql4t hl/mail1. Ann. Soc. mb!. Gand, 1877.
Lt FOfallln/ Jupfa-to/ulyltulll rk I'hulIIl rus. Ibid.
Vu r6k rks «lIl1lts (arlilagjl/(IlJts dallS l'OSSiji(lllioll. Bull. Soc. mb!. Gmd, 1877.
t.II/Ja lIIr /'ossiji(atioll. Bull. aad. sc. Delg., 1877.
Otstripljon ollalomiqut d'ullt //IoMmositi dl' la maill. Ann. Soc.. m&l. Cm?, 1879..
.
RuhmMs SUT la //loeit rk dispaTitioll clt la (Ordt Jcr$illt (MZ la I'mlbriJ lIIpiTltuTS. Archivd de biOlogie, I, 1880.
(ollal lIaso-palati/1 ,ha 1'00111111(. Ibid., 1881.
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No/( lilT lts p"ks ipithl/ia/ts Jt la VOII/t pa/a/int. Ibid.
.
..
.
Ein Falll'IIrI ..Si/us imft'r"sus" beilIl Menuhnl , mit R.ii,ksi,ht auf J,t BrOlllh'n-l11,hllcklur. ZoologlSCher
.Anzciger, 1881, n° 82.
. . . ,
Lt Jll'doppnlltllt dil prt//lil f //Illa/arsitll e/ JI! SOli artrculatlo/! laWnll1t (!rcz I hO/lllllt. Archiv. de
Biolog. 111, 1882, et AIUl. Soc. méd., Gand, 1882.
DI' /'os (fIltfal J,j (arpt dltz lts /TJammifim. DulL Acad. sc. Belg., 1882.
Ot /'augllll utalicm tumliriqllc des os du la fpe 1lIlIIllIiu. ~nn. Soc. méd., 1 ~.
RLchacha SlI f la lIIorphologit du (IlrFt d,l'z lts mamm!ftrts. Arch. de BlOJOg., 1884.
Rlsuml d'ull III/l11oi(c SUT Ic ,arl'f. Bull. Acad. de m~dec. de: Belg., 1884.
LL lIIusk Illialomiqut dc /' Urrill(l"sirl Jc GaIlJ. Livre jubil. publi~ par la Soc. de Ol&l. de Gmd, 1884.
LA Sotiiti Jt mllkcil~ dl' Gaud Jc 1843 ol 1884. Ibid.
Urr mot sur la /(dmiqut clts ,ol/INs til sbics. Ann. Soc. méd. Gand, 1884.
QNt/qua anomalits Ju ,.sIts 'MZ /'hommc. Ibid., 1~S.
0
Sur la ,,""phologie Ju (arPf l't JII taTJt. Anat. AnZCIger. Jen.a 1. 1886, n t.
Ot IIIl'/UlMlijlrt staart. Natura. Gent, 1886.
La rragcoirc ptltorllk dts clllUls IIU poirll dl I'lIl phylogbriqut. Anatom. An:.., n° 7, 1887.
L'apophyS( Jtyloiclt dil 3/111' mtlQlarpitll CMZ /'homtu. Ann. Soc. m&l. Gmd, 1887.
Utber das Firrgmktlct Jt, PilmiptJitr ulld Ik, Cl/ll«tIl. Anatom. Anz., 0"'. 17-18, 1888. .
ZUT OSl('(llogic Ja Carpus u/ul Tarsus. - Mik,odak'ylil. - Califorlliallcr Schadtl. (Demonstraoonen).
Anatom. Anz.., nO' 23-25, 1888.
&'M'MS lIIr la //Iofphologic rk la moin chtZ lts Pil1nipUls. Trav. du labom. de D' Arc:y Thompson.
University College Doodee, 1888.
Uc,," NagtlruJjmmtl' an kt ft/alcII FlosS( tkr CttQl«n u~ Sirtllin:. Anat. Anz., n~ 6, 1889.
Rtchachts SUT la morphologic dc la mai/! cha Ics mll//llll!ltra IIIllflllJ. Arch. de Blolog. IX, 1889.
Ot la soudUTt cOlIgltlÎlalc rit mtairrs os Ju tarM. BulL Aad. mMo Delg., 189().
lLs musc/cs addutltl/rs JII poliU t i du gros or/til. Ibid., 1893.
ZI/r plaslisdlcII AI/alolllit dtr FtrSl'ugrgnui bti den Amiknl. Yerhmdl. J. Anatom. Gc:sellsch.,
Göttingen, 1893.
AllalOll/ jc des fomlts lxtbierrrts dil la/ou. Aml. Soc. méd. Gmd, 1893.
Allo//lll/ics Jl' la msJt Je I'aof/(. Ibid., 1894.
Zur Fragt lIIuh du Herkurift ,ibtrziil,ligtr wirkl. verhandl. Anat. Gesc:JJsch., Strassburg, 1894.
Dic QNtrjortsiilzl Ju HalSlI'irbtl. Ibid.
Uc,," dnl allliktll Sdmjt/ tkr lk,k('//linic. Verh. d. Anat. Gcs., Basel, 1895.
Uc,," Hypnphalol1git bti d(/! Sörrgttitrnl. Verh. d. Anat. Gcs., DerIin, 1896.
Ot la brlUhyJatlylit tt de /'hypnplwlallgic chez l'ho/llmt. Bull. Acad. 01&1. Belg., 1896.
RUhn'MS sur ks lIariations alla/ollliquts rk la pftllli}rc c6tl' ellU I'lwmlllt. M~m. couronn. de: I' Acad.
des sc. de Belg., t. SS, 1896.
LL dll'twpptml'rlt du squ&ttt rk I'aik JII //Illrill. VuhandJ. d. Amt. Gc:sell.sch., Gent, 1897.
TM IlssiJicalion of lhe t"millal phalangts of //Ialllllllllian fil/gm, j/l rclaliol1 to hYp"phalallgy. Procccd.
of tbc: meeting, of Anat. sec. of Gr. Brit. md Ird., Dublin, 1897.
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Ruhmltts SUf" mClrplwlogie Je l'Qik JII mllrin (vespmiliCl murinus). Livrc jubil. de Van Bambeke, 1899.
UeM- Jit &twickefulIg tUT finpphClIQIIgm. verhandl. d. Amt. Ges., Tübingm, 1899.
UeM- priihistClfiKltt TQfsusk'Ill(Mn. Verband!. d. Anat. Ges., Halle a. $., 1902.
DiS(UssiCln SUf ks humQnills gft(ques-Imints. Bull. acad.. m&:!. Belg., 1908.
UeM- Jie End/QPpen Jer PinntEKJierfinga. Verh. d. Anat. Ges., Jena, 1904.
RahertMS sur Ie Jlvdoppmitnl Jes phalQllgu terminala tks JClWU. Livre jubiI. de R. Doddam, 1904.
OrgtllJogblie Jes Pinllepttks. I. La Extrbnitls. Rapp. scientif. de ]'Exp&l. antarctique beige. Zoologie, 1904.
u bul et kj ttnJQll(es Je 10 morpho/ogie humaint. Ann. de la Soc. mM. chirurg. Anvers, 1905.
Noti(t SUf IQ vie el la tr"vlIlI): Ju Prof AJ. B,lrurllnlt. Bull. de "Aad. de m&:!. de Delgique, 1906.
Nou Ju r k tlbelopptn'em Je /'ntS<!iglltnltnt prQtique Je la (anJiJlllufe til mltkcint ,) /'Ulliversitl Je
CaIlJ. null. Soc. m&!. Cand. Vol. 86, 1906.
Bude SUf k j liJ Je 111 maill et Ju pieJ, trouvh paf Amrghillo SUf les borJs Je /'Arroyo Fn'as, JallJ lafo,mlllion pamplnllle. Républ. Argentine. Revista del museo de La Plata. T. XIV, 1907.
L'a/latomie humQil~ el ks ItnJatl«S moJernes Je la mo'phologie. Discoun rectoral, 11XY7.
L'ofgallologie du Or CQ/I e/ /es 10eaUsll/iC/IIJ eblbra/es. Discoun recloral, lW8.
L'a/llhropologie prlhislClfiqlle Jtpuis Uil rkmi-sièdt. Discoun rcetoral, lm.
Notiet SII, 111 vie tt lts travaIIx dil Professeur eh. 1'1111 Bllmbtke. Cand, 1921.
eh. vall Bamkke, Professruf .I/a FQcull1 Jt MlJetillt , 6 flv rirr 182S-14 IIIQi 1918. Noriee SUf sa vie
ct
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Invaux, 17 pp., Gand, 1921.

Êlo~t JII PrllftSKUr Ch. van &mbtkt (1829-1918). Bruxelles, I'Aven.ir, 1926.
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ADOLPHE DE COCK (I848- 1919!
1882
De Cock Adolphe, Jean-Marie, werd geboren te Zc.lzate op 4 december 1848
en overleed te G~t op 30 juni 1928.
Hij volbracht zijn m.iddelbare srudiën aan het College der Paters jcsuïetcn te
Aalst, zijn hogere studiën aan de Rijksuniversiteit te Gent. Behaalde er Illet de
grootste onderscheiding het diploma in de Genccs-, heel- en verloskunde in 1874.
Werd bij M.B. V2n 20 oktober 1876 benoemd tot werkleider der Verloskundige
Kliniek, tot Prosector in de Operatieve Genccskwlde bij M.B. van
31 oktober 1878 (1878-1880), mandaat dat bij M.B. van 16 december
1880 voor ccn nieuwe periode van
twee jaar ( 1 8~1882) verlengd werd.
Bij M.B. van 9 februari 1881 werd
hij benoemd tot Conservator van het
Cabinet voor heelkundige instrumenten.
Benoemd tot docent in de Hcclkundige Polikliniek bij M.B. van 1882.
Aan zijn bevoegdheid werd bij M.B.
van 30 september 1882 toegevoegd
de cursus in de "Verb:mdleer, apparatuur en kleine chirurgie".
Bij K.D. van 22 oktober 1884 werd
hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar en belast met de cursus der
"Heelkundige Kliniek" (partim) als
suppleant van Professor Soupart.
Werd bevorderd tot gewoon hoogleraar bij K.B. van 30 december 1887. Bij K.B. van 20 oktober 1888 werd aan
zijne bevoegdheid toegevoegd het deel van de cursus in de " Heelkundige Kliniek"
gedoceerd door Professor G. Boddaert, overleden.
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Bij K.B. van 26 maart 1902 werd hij belast met de cursus "Speciale hcclkundige
Pathologie" in vervanging van Professor E. Bouqué, overleden.
Benoemd tot Directeur van het Cabinet voor hcclkwulig instrumentarium bij
K.B. van 8 januari 1902.
Bij M.B. van 30 oktober 1902 werd hij, op eigen verzoek, ontlast van de cursussen in de " Heelkundige Kliniek", de .. Heelkundige Polikliniek" en de "Verbandleer, heelkundige appararuur en kleine chirurgie".
Bij K.B. van 15 februari 1919 werd hij tot het emeritaat toegelaten.
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