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DE KOPZORGEN VAN PROFESSOR JOZEF KLUYSKENS 
OVER DE TOESTAND IN DE VERLOSKUNDIGE KLINIEK 

VAN DE GENTSE UNIVERSITEIT IN 1832 

Met wemlge onderbrekingen behoort de Kluyskensstam sinds 
het eind van de achttiende eeuw tot de organische textuur van de 
Gentse universiteit, of van wat eraan voorafging. De aartsvader van 
het geslacht, Jozef Frans Kluyskens (1771-1843), legde de grond
slagen van een academische sibbe, die vooral in de kunst van de me
dicijnen heeft uitgeblonken. 

Hijzelf was te Aalst geboren, maar kwam al vroeg naar Gent 
waar hij in het samengestelde takwerk van de malkaar snel opvol
gende politieke regimes betrokken was. Eerst leergast bij een mees
ter barbier-chirurgijn ancien regime, weldra Oostenrijks bataljons
arts tegen de Fransen onder het bevel van Willem van Oranje, straks 
lesgever in de geïmproviseerde republikeinse heelmeestersschool, 
onder het keizerrijk leraar aan de Ecole de Médecine van het Dé
partement de l'Escaut die in het stadsziekenhuis de Bijloke haar ten
ten opgeslagen had, te Waterloo volbloed chirurg in de rangen van 
de Verbondenen waar hij meer dan driehonderd amputaties ver
richtte. 

Zijn heelkundige roeping is hij zijn leven lang getrouw gebleven. 
Toen Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

in 1816 te Gent een universiteit oprichtte, was Kluyskens de eerste 
titularis van de chirurgie. Met beknotte rechten weliswaar, want hij 
was slechts extra-ordinarius. Vermits hij geen Latijn kende, kon hij 
in die taal niet doceren en mocht hij ook geen examen afnemen; 
hij moest dit aan zijn volwaardige collega's, de ordinarii, overlaten . 
Het stak als een kwade splinter in zijn vlees. 

Bij de politieke scheiding van 1830 moest Kluyskens, die een 
berucht Orangist was, een tijdje in de schaduw treden; het ergerde 
hem geweldig. Het jaar daarop was hij in zijn academische eer her
steld en kon hij voortaan in het Frans college geven. Hij was nu de 
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heelkundige paus te Gent en in Oost-Vlaanderen. Zijn wetenschap
pelijke kennis en operatieve vaardigheid, die alom geroemd werden, 
had hij uitsluitend verworven door eigen ervaring op de slagvelden, 
in de veldhospitalen en de Gentse nog vrij primitieve ziekenhuizen. 

Leopold I maakte Kluyskens ridder in zijn orde, en de gewezen 
hollandsgezinde liep voortaan in 't oprechte Belgische spoor. Hij 
had zich in de sporreling van vijr politieke regimes naar de omstan
digheden zo geschikt, dat hij met wapperende vlag alle belangrijke 
posten die de zijne waren, zonder kleerscheuren kon blijven waar
nemen. Hij was een tijdje lid van de Gentse gemeenteraad, in de 
rangen van de liberale partij die haar orangistisch bloed niet kon 
verloochenen. 

Bij KJuyskens' universitaire leeropdracht behoorde, van in den 
beginne, naast de chirurgie ook de verloskunde. Deze was een chi
rurgisch vak waar handvaardigheid een voorname rol speelde. In 
heel Europa bestonden, tot een heel eind in de negentiende eeuw, 
voorbeelden van een identieke regeling. Eén van Kluyskens eerste 
pennevruchten was overigens een obstetrische bijdrage: Introduc
tion à la Pratique des Accouchements, 1802, 2 vol., uit het Engels 
van Th. Denman vertaald. 

De kraaminrichting waar de Gentse hoogleraar college in de 
praktische verloskunde gaf, lag in de Bijloke. Daar was ook de Pro
vinciale Vroedvrouwen school gehuisvest. Twee geneesheren, elk met 
hun assistenten en personeel, moesten het beschikbare klinische ma
teriaal onder elkander verdelen. Het was bijna satanisch berekend 
om ruzie te stoken. Een ruzie die anderhalve eeuw geduurd heeft, 
en pas in 1965 ophield, toen de verloskundige kliniek van de uni
versiteit in het Academisch Ziekenhuis haar eindbestemming be
reikte. 

Het touwtrekken en het klagen van de universitaire afdeling, 
die zich in de Bijloke niet anders dan als een vreemde eend in de 
bijt kon gevoelen, begon al in 1818 tijdens het eerste academiejaar 
van de jonge universiteit. Hoe het met dit oud zeer in de loop van 
honderd en vijftig jaar verging, zet ik uitvoerig uiteen in mijn mo
nografie over de geschiedenis van het Gentse Academisch Zieken
huis. 
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Onder het uitkammen van het universiteitsarchief dat over de 
epische strijd van de geneeskundige faculteit voor een eigen zieken
huis een massa gegevens bevat, hebben we o.m. de oorspronkelijke 
'notes confidentielIes' gevonden (doos 4C, nr. 140), door J. 
Kluyskens, titularis van de verloskunde, op 19 oktober 1832 naar 
het Curatorium gestuurd, en waarin hij bij zijn hiërarchische over
heid de problemen aanhanging maakt, die op dat ogenblik de toe
dracht van zijn klinisch onderwijs raakten en hem veel kopzorgen 
baarden. 

Het gaat er, ten eerste, over de moeilijkheden ondervonden 
met de vrouwelijke patiënten, die zich niet door een man in de Bij
loke wilden laten verlossen , en a fortiori niet door mannelijke stu
denten. Voorts over de geschiktheid van de personen die voor het 
onderwijs in de obstetrie best in aanmerking komen. En ten slotte 
deelt hij aan het Curatorium voorstellen mede die het mogelijk kun
nen maken, voorlopig, onder aanneembare voorwaarden, het prak
tisch onderwijs in de verloskunde te verstrekken. 

Teneinde het historische aroma van het document niet te be
derven, is het nodig 't oorspronkelijke stuk, zoals het uit Kluyskens' 
pen gevloeid is, over te schrijven, zonder iets te wijzigen aan de 
tekst. Daarna brengen we wat commentaar om het geheel beter in 
zijn opzet en in de tijd te situeren. 

'Notes três confidentielIes - Matemité. 
19 octobre 1832. -

A. La faculté qu'on a laissée aux femmes de refuser de s'ac
coucher en présence de quelques élèues de l'uniuersité, rend la 
concession inutile qui a été faite de la part de la commission de la 
matemité provinciale. 

Si c'est pecher que de se laisser accoucher par un professeur, 
avec assistance de ses élèves, la commission a donc aussi accordé la 
faculté de pecher. 

Si c'est porter atteinte à la morale que de permettre que des 
étudians de 1 'école pratique assistent pour leur instruction aux ac
couchemens, dans un établissement public consacré aux soins que 
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réc1ament les femmes grosses et en couche pour leur conservation et 
celle de leurs enfans, comment se peut il que sous les Rois trés chré
tiens , comme dans toutes les capitales des Empires les plus catholi
ques, les institutions, qui y ont toujours existé co mme maintenant, 
aient constamment servi à l'enseignement de toutes les parties de 
l'art des accouchemens et des maladies des femmes en couche, sans 
qu'il soit jamais venu dans l'esprit que la morale pouvait souffrir en 
permettant aux étudians d 'as sister là aux lessons pratiques de leur 
professeur. 
QueUe contradiction : ici Ie fanatisme et l'ignorance s'opposent a 
l'enseignement pratique de ceux qui se destinent a exercer l'art des 
accouchemens et les mêmes individus, entachés de cette barbarie, 
font accoucher leurs femmes par des hommes! les femmes les plus 
dévotes celles qui sont les plus faJ1latiquement réligieuses, ceUes dont 
les maris sont exactement les plus extravagans encore sur ce point, 
préférent les accoucheurs aux sages femmes et ce dont ils ne font 
aucun scrupule pour leurs pro pres femmes, ces hommes stupides et 
visionnaires en font pour quelques pauvres femmes pour quelques 
filles publiques, dont la pudeur sans doute ne va pas jusqu'au scru
pule. 

Mais quoique ces femmes sont mille fois plus libres que les 
femmes honnêtes et privé es et que chez elles la vertu a une toute au
tre signification, cependant la crainte du qu'en dirait on, les repro
ches auxquels elles s'exposent de la part de leur compagnes et d'au
tres empecheront inévitablement qu'elles se livrent au professeur 
pour l'instruction de ses élèves, et je crois qu'il serait très imprudent 
de commencer cet enseignement pratique à la matemité à moins 
que les conditions et les dispositions n'en soient entierement chan
gées; c'est à quoi messrs les membres du collège de curateurs de
vraient s'appliquer sans perte de tems; car la faculté de médecine 
perdra plusieurs étudians s'il n'ont pas ki un enseignement pratique 
pour les accouchemens. 

B. D'après Ie précité il n 'y a pas Iieu de croire si Mr Boddaert et 
Ie professeur provincial actuel de la matemité était chargé de don-
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ner ce cours pratique aux éleves de l'univer~ité que ces femmes s'y 
preteraient d'avantage, mais quant à ses connaissances pratiques je 
dois lui rendre la justice de croire qu'il y est plus exercé que Mr 
Lutens; seulement il lui manque une qualité essentielIe, c 'est cette 
élocution facile que ce demier possède et à laquelle les étudians 
sont habitués chez lui. Toute application pratique dans '1'intention 
d'instruire exigeant de la part du professeur qu'il explique à ses 
éleves la nature du cas qui se présente, les causes qui ont concouru 
pour Ie produire , et enfin les motifs qui Ie déterminent à agir ain
si, et non autrement, il est a craindre, si cette explication est de
fectueuse, qu'il n'en resulte des inconvéniens. 

Néanmoins si mr Boddaert offrait plus de confiance à la com
mission de la matemité que mr Lutens, et si par son intermédiaire 
toute difficulté serait levée je n 'hésiterais à adopter ce moyen, 
d'autant plus qu'ici comme dans tous les autres hospices de ma
temité, il y a une maitresse sage femme forte instruite, qui préside 
à presque tous les accouchemens, parcequ'ils arrivent pour la plu
part pendant la nuit, quand Ie professeur qui demeure dans un lieu 
éloigné, est couché et se soucie peu de se rendre à I'Hospice, à 
moins que Ie cas ne réclame impérieusement sa présence. C'est 
donc cette maitresse sage femme qui plus que Ie professeur même 
enseigne la pratique de l'art des accouchemens à ses eleves sages 
femmes, et serait dans la situation de l'enseigner aux eleves de la 
faculté de médecine de I 'université , au moins pourune grande 
partie . 

Mais quand même Ie projet réussirait je ne crois pas qu'il puis
se atteindre Ie but pour les éleves de l'université. La commission 
toujours tentée à donner la préférence. aux eleves sages femmes; nos 
eleves n'auraient qu'une très pétite part dans cette instruction; Ie 
professeur meme, et moms encore la maltresse sage femme n'ose
raient faire autrement pour ne pas encourir les disgraces de leurs 
seigneurs et maîtres. 
Le seul moyen pour faire recuier la matemité provinciale en faveur 
de l'enseignement universitaire serait de convenir avec la commis
sion, d'établir pour l'instruction des sages femmes deux cours par 
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an chacun de deux mois, et de permettre que Ie professeur de l'uni
versité avec ses éleves y enseigne la pratique des accouchemens Ie 
reste de l'année, sans collision avec les éleves sages femmes. La cha
tellenie du Vieux Bourg autrefois n'avait établi pour ces femmes 
que deux cours un d'hyver un autre d'été chacun de six semaines. 

Si un tel arrangement ne peut se faire, on doit se procurer des 
fonds pour établir une maternité entierement dépendante de l'uni
versité; et en attendant que ces dispositions soient prises et aient re
cu leur execution, on tachera d'établir une sage fenune dans une 
maison un peu spacieuse, qui sera payée par l'université à l'effet d'y 
recueillir quelques femmes à accoucher, ou Ie professeur peut en
seigner la pratique aux eleves de la faculté de médecine. 

Ce dernier projet est facile à exécuter, il couterait fort peu, et 
il aurait l'avantage de ne pas retarder l'enseignement dont l'urgence 
est évidente. 

Gand 19 octobre 1832 

Ie professeur 
Kluyskens. 

Commentaar bij de nota van J. Kluyskens 

De hoogleraar in de verloskunde bevindt zich met het prák
tische onderwijs in een benarde toestand. In de Bijloke is hij veel te 
eng behuisd, en moet hij in voor hem ongunstige omstandigheden 
maar zien hoe hij voor de klinische demonstraties aan patiënten 
komt. Hij leeft bestendig in een soort van koude oorlog met de Pro
vinciale Vroedvrouwen school, die sinds 1827, naast hem de verlos
kundige afdeling betrekt. Deze laatste neemt elke kans te baat om 
het de universitaire dienst niet gemakkelijk te maken. De patiënten 
worden onderduims bewerkt om zich niet door de mannelijke stu
denten in de geneeskunde te laten helpen. Het luidt: zo iets is zon
de, is onzedig en onbetamelijk. 

Kluyskens bestrijdt dit vooroordeel op een meesterlijke en hu
moristische manier : diegenen die ons, mannen, willen beletten 



11 

barende vrouwen te helpen, aanvaarden de hulp van mannen wan
neer hun eigen echtgenoten in de kraam komen. De huichelarij ligt 
er vingerdik op. Wat het bestuurscomité van de Provinciale Vroed
vrouwenschool op het oog heeft, is stemming maken tegen de uni
versitaire afdeling van de hoogleraar in de verloskunde. 

Kluyskens waarschuwt zijn Curatorium : als 't zo voortgaat, 
verliest de universiteit haar medische studenten die elders een be
tere praktische vorming zullen vinden. 

Toch wil Kluyskens een bevredigende oplossing voor de ge
rezen moeilijkheden helpen zoeken, hij wikt en weegt de bekwaam
heden van de personen die hem voor dit doel kunnen dienstig zijn, 
vooral van twee geneesheren die in de Provinciale School werkzaam 
zijn, Dr. Boddaert en Dr. Lutens. 

Hij onderschat evenmin de uitzonderlijke voordelige positie 
waarin de hoofdvroedvrouw van de school zich bevindt, en die zou 
toelaten als 't klimaat ten goede kon keren, aan de medische stu
denten een deel van het praktische onderwijs te helpen geven. Die 
meesteresse van de vroedvrouwen is een bekwame en toegewijde 
vrouw, ze bekleedt een invloedrijke funktie en, laat Kluyskens 
tussen de regels doorschemeren, zij is een dame die men best ont
ziet. 

Waarom zou men, in de grond, de bevoegdheid van zo'n ach
tenswaardige meesteresse niet te baat nemen, wanneer de universi
teitsstudenten daarvan kunnen profiteren? Maar men moet het zo 
regelen, dat de botsingen uitgesloten zijn. 

Een vrome wens. Kluyskens beseft het goed, want de voor
keur van het bestuurscomité van de Provinciale Vroedvrouwen
school gaat altijd naar de leerlingen van die school, en wat wil men 
daartegen beginnen ? Men heeft de volksvrouwen al afgeschrikt 
door hen te vertellen dat ze een zonde bedrijven als ze mannelijke 
studenten toelaten tot het verlosbed. Tegen de verenigde krachten 
van het bestuurscomité en van de energieke meesteresse van de 
vroedvrouwen die stokken in de wielen steken om de universiteits
accoucheur te pesten, kan men niets ondernemen. 



12 

Kluyskens besluit kordaat : de Provinciale Vroedvrouwen
school moet het veld ruimen voor de universiteit. Het enige middel 
daartoe is' met het bestuurscomité van de school het zo te regelen 
dat de universiteit, ten gerieve van de leerlingen-vroedvrouwen, 
jaarlijks twee lessencyclussen, elk van twee maand inricht, zoals 
dat ten tijde van de Kastelnij Oud burg werd gedaan. En wanneer 
die cursussen afgelopen zijn, dat de universiteit dan voorts alles 
regelt voor haar eigen praktisch onderwijs, zonder gevaar te lopen 
in botsing te komen met de leerlingen vroedvrouwen. 

Het was een radikale maatregel. De geschiedenis van de am
bities van de bazen van de Bijloke (de Commissie van de Openbare 
Onderstand) tegenover, anderzijds, de officiële opdracht van de uni
versiteit, kan meer dan één voorbeeld van zulke afdoende voorstel
len als dat van Kluyskens, aanwijzen: in 1857, 1876, 1921,1941. 

Maar Kluyskens is een realist. Als mijn voorstel niet aanvaard 
wordt, zegt hij, l)loet de universiteit voor eigen rekening, een auto
nome verloskundige kliniek oprichten. Voorlopig kan men begin
nen met een vroedvrouw-meesteresse in een ietwat ruime woning, 
waar vrouwen komen bevallen en de studenten hun praktische 
vorming krijgen. Het is tamelijk vlot te verwezenlijken, het zal wei
nig kosten en het klinisch onderricht van de aanstaande artsen, waar 
het ten slotte om gaat, kan er dadelijk voordeel uithalen. 

x x x 

De vertrouwelijke nota van Kluyskens, de man die de ziel en 
de strijdbare promotor was van het medisch hoger onderwijs tijdens 
de beginjaren van de Gentse universiteit, is maar één schakel uit de 
ketting van de talloze voorvallen waaraan de universiteit blootstond. 

Al diegenen die zich ooit voor 't zelfde doel als Kluyskens heb
ben ingespannen, hebben het odium op zich geladen vanwege krin
gen die zich op kastestellingen verschansten en hun tegenspeelster, 
de universiteit, terwille van velerlei motieven van individuele, poli-
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tieke of gewoon heerszuchtige aard het leven zuur maakten. 
Aan die strubbelingen is maar een eind gekomen, op de dag 

dat Gent zijn Academisch Ziekenhuis kon betrekken. De Com
missie van de Openbare Onderstand met haar eerbiedwaardige 
Bijloke, heeft haar kantje verdedigd, en de Universiteit het hare. 
Het heeft dikwijls tot felle spanningen geleid. De mededingende 
partijen stonden op een verschillend standpunt. Het kan niet ge
zegd worden dat de COO van Gent veel begrip heeft opgebracht 
voor de belangen van het hoger onderwijs in haar stad. Zij beweer
de, vanuit de hoogte, dat dit haar taak niet was. 

Zich beroepend op de organieke wetten van 1835, 1849, 
1890 en 1930 van het academisch onderwijs, wetten die haar 
slechts een illusoire rechtsgrond aan de hand deden, heeft de COO 
op een meesterlijke wijze de konsekwente toepassing van die wet
ten zo kunnen omzeilen, dat het medisch hoger onderwijs in de kou 
bleef staan. 

Een ruimere toepassing makend van diezelfde wetten, hadden 
de Luikse universiteit en de COO van die stad het sinds 1882 over een 
andere boeg gegooid en een voor beide partijen uitstekende oplos
sing getroffen, zonder elkanders prestige te schaden. Maar Luik ligt 
in Wallonië, en Gent in Vlaanderen. 

De hoogleraren Kluyskens, Lados en Frans Daels hebben te 
Gent de autonomie van het hoger onderwijs in de obstetrie taai ver
dedigd. Zij hebben in het kruisvuur van de schootlijnen gestaan, en 
er wonden bij opgelopen, de ene meer dail de andere. Maar het te 
bereiken einddoel was hetzelfde, van 1832 tot 1941. 
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PROFESSOR RICHARD BODDAERT EN ZIJN ZORG VOOR 
EEN PRACTICUM IN HET FUNDAMENTEEL GENEESKUNDIG 

ONDERWIJS 

Zowat omstreeks 't jaar 1860 was in alle universitaire kringen 
de overtuiging doorgedrongen dat het onderwijs in de geneeskun
dige basiswetenschappen meer praktisch moest gericht zijn, dat het 
zuiver theoretisch kathederonderwijs ontoereikend was en door een 
practicum diende aangevuld, als ' het ware verruimd en verrijkt te 
worden. Kende het klinisch onderwijs allang niet het practicum aan 
het ziekbed ? 

Het was een Europees verschijnsel dat meer dan eens tot uiting 
kwam in hartstochtelijke betogen, die ook weerklank vonden buiten 
de rangen van diegenen die er rechtstreeks binnen de universiteit bij 
betrokken waren. 

Wanneer men dat streven tot in zijn oorsprong nagaat, leidt het 
spoor naar twee hoofdbronnen, waarvan de invloed het medisch Eu
ropa heeft getekend. Naar Claude Bemard (1813-1878) in Frank
rijk, die het proefondervindelijk werk van zijn leermeester François 
Magendie (1783-1855) voortzette en voltooide, en naar Rudolf Vir
chow (1821-1902) in Duitsland. De eersten waren de koryfeeën van 
de verrichtings(leer), de tweede was de heraut van de ziekte (leer) 
waarvan hij het wezen in de bouwelementen van het dierlijk organis
me lokaliseerde. 

Bovendien moet men een plaats toekennen aan de vaandel
dragers van de microbenleer, Louis Pasteur (1822-1895) en Robert 
Koch (1843-1910). Deze lieten hun invloed pas later gelden, zowat 
vanaf 1880, doch altijd met het accent op het proefondervindelijke 
dat zij wilden doorgevoerd zien in praktische oefeningen voor de 
studenten. 

Het wachtwoord luidde : door het practicum het gedoceerde 
aanschouwelijk uitstallen en alzo de studenten erbij betrekken. 
Echte kennis is de geestelijke sublimering van wat de zintuigen 
waarnemen en registreren uit wat zich in de anorganische natuur 
voordoet, uit wat zich in de organische wereld afspeelt. 



16 

Men moest de studenten aan het gedoceerde rechtstreeks doen 
deelnemen, samen met hen reacties van de levende stof uitlokken, 
laten zien hoe die reacties ontstaan, hoe ze verlopen, tot welk resul
taat ze leiden, met uitsluiting van elk ander resultaat. 

Op die manier zou, tegelijk met de ogen, de geest van de stu
dent opengaan, zal hij intenser begrip opbrengen voor alles wat 
onder zijn aandachi wordt gebracht. Die aandacht moet wakker ge
maakt worden, wil ze niet insluimeren tijdens het traditionele 
woordcollege . 

Pogen iets tot klaarheid te brengen is de taak van de geestes
wetenschappen; een complementaire taak is de natuurwetenschap
pen beschoren door binnen te dringen in de functie van de dingen 
waarvan het object met de stof verbonden is. Dit object zal direc
ter gevat worden, wanneer de stof zelf gema-ni-pu-leerd wordt. 

Claude Bemard en Rudolf Virchow waren de overtuiging 
toegedaan dat de nieuwere geneeskunde gelijke tred zou houden 
met de studie van de experimenteel geïnduceerde levensverrich
tingen, dat de opleiding van de aanstaande artsen daarop moest 
inhaken, en niet kon ontkoppeld worden van een practicum, waar
in de jongelieden de visu datgene zagen en de tactu datgene aan
voelden, dat door het kathederonderwijs slechts onder woorden 
wordt gebracht. 

Wie de indrukwekkende ontplooiing van de geneeskunde in 
de laatste helft van de negentiende eeuw nagaat, ziet hoe ze inder
daad de praktische oefeningen in de academische leerstof, de uit
rusting van onderzoekslaboratoria, de verfijning van het instru
mentarium en het inschakelen van bijzonder opgeleide assistenten 
en technisch hulppersoneel, op de voet volgt. 

Zonder dit alles is een geneeskundige faculteit niet denkbaar, 
doch het is nauwelijks honderd jaar geleden dat met de realisatie 
een aanvang werd gemaakt. Voor het zover was, moest hemel en 
aarde verzet worden, want lang klopte men aan dovemansdeur en 
was het moeilijk de verantwoordelijken tot de zakelijke aanpassing 
te bewegen. 

x x x 
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De geneeskundige faculteit van Gent was tamelijk vroeg door 
de nieuwe stroming gegrepen. Men leefde hier weliswaar in een klein 
land met betrekkelijk weinig middelen, doch elkeen was sterk gefas
cineerd door de wetenschapsexplosie die de grote buurlanden te 
zien gaven. Geen enkele van de Gentse hoogleraren die niet naar de 
centra van Midden-Europa of van Frankrijk was getogen en daar 
niet onder de indruk kwam van het aandeel dat aan het praktisch 
onderwijs toegekend werd. Terug naar huis gekeerd met de angel 
van het progressisme in hun vlees, waren ze vastbesloten dezelfde 
weg op te gaan. 

In de faculteit van de wetenschappen was de roep naar het 
praktisch onderwijs niet minder fel. In 1862 had de jonge uit Duits
land herkomstige in 1858 benoemde hoogleraar in de scheikunde, 
Aug. Kékulé (1829-1896), de subsidies voor een 'laboratoire de re
cherches et de deux cours de manipulations chimiques' van het mi
nisterie losgekregen. Het feit stond voorbeeld voor tal van andere. 
In diezelfde faculteit was A. Andries (1821-1879), rector in 1867-
1870, een weergaloos promotor van het praktische onderwijs in al
le vakken; hij aanzag het als een roeping en een levenstaak. 

De eerste medische hoogleraar die doortastend voor het prak
tisch onderwijs in de fundamentele wetenschappen in 't gelid trad, 
was Richard Boddae-rl (1834-1909). Door rector A. Andries daar
toe uitgenodigd op de plechtige opening van de cursussen, nam deze 
vinnige telg uit een niet onberuchte Gentse medische stam, de ge
legenheid te baat om een lans te breken voor een zaak die hem en 
zjjn collega's nauw aan 't hart lag. Zijn rede Sur l'/mportance des 
Etudes pratiques en Médecine op 12 oktober 1869 uitgesproken, 
in een tijd dje lokte tot romantische hoogdravendheid, was de za
kelijkheid zelf. 

De spreker stelde de overrompelende ontplooiing van de we
tenschappelijke geneeskunde in Duitsland tot voorbeeld. Hij be
zwoer de regering die vingerwijzing te begrijpen door onderzoeks
laboratoria in alle universiteiten te vestigen, het praktisch onderwijs 
systematisch in te voeren en verplicht te maken. Italië, Engeland, 
Rusland, Holland volgen het Duitse voorbeeld, en Frankrijk spant 
zich in teneinde bet enigszins verloren terrein opnieuw te veroveren. 
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Bij meer dan een gelegenheid werd aan het pleidooi van Ri
chard Boddaert herinnerd, doch slechts langzaam kwam het rader
werk van diegenen die het moesten verwezenlijken (universiteit, 
stad, Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, ministerie) op 
gang. 

Richard Boddaert bleef niet bij de pakken zitten : in 1873-
1874 was hij deken van de geneeskundige faculteit, een uitstekende 
gelegenheid om met gezag op te treden. Daartoe was niemand beter 
dan hij uitgerust, hij had de aangelegenheid op de voet gevolgd en 
als de centrale figuur van de kandidatuur in de geneeskunde, kende 
hij alles tot in de bijzonderheden op zijn duimpje. 

We vonden in het Archief van de Universiteit het originele 
schrijven d.d. 9 juni 1874, door deken R. Boddaert tot de Beheer
der-Opzichter van de universiteit gericht, en waarin hij het kapitale 
probleem van het praktisch onderwijs onder de aandacht van de 
overheid brengt, en meteen de weg naar de oplossing aanwijst. 

Ziehier de tekst van dit schrijven. 

'Monsieur I'Administrateur Inspecteur, Je viens vous prier, 
au nom de la Faculté de Médecine, de vouloir bien intervenir près 
de I' Administration communale de Gand à I 'effet de solliciter son 
bienveillant concours pour une oeuvre qui intéresse au plus haut 
point l'avenir de la Faculté, la création de locaux destinés aux 
études pratiques d'anatomie descriptive, d'anatomie générale et 
d'anatomie pathologique. La dépense totale, d'après Ie devis es
timatif ei-joint, dr-essé par Mr Ie professeur Pauli, s'élèverait à 
fr 100948; sur cette somme, la Commission administrative des 
Hospices civils, a bien voulu allouer fr 43478 pour la construc
tion d'un amphithéätre, d'un vestibule d'entrée et d'une galerie; 
elle consentirait peut être aussi à faire les frais de restauration et 
de reconstruction partielle pour la salIe de dissection, charge qui 
semble devoir lui revenir, puisqu'il s'agit d'un bätiment existant, 
soit fr 5960; il resterait donc, pour la part contributive de la Ville 
dans l'établissement des nouveaux locaux, la somme de fr 51.510. 
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J'essaierai, Monsieur l'Administrateur, de vous exposer briève
ment les considérations que la faculté invoque à l'appui de la de
mande qu'elle a l'honneur de vous adresser. Les sciences d'observa
tion et d'expérimentation ont des exigences spéciaJes; pour eUes, 
entre Ie travail intellectuel et l'objet de la connaissance, ij faut des 
intermédiaires, les sens d 'abord et, de plus, des instruments parfois 
délicats et difficiJes à manier qui donnent à ceux-ci plus de préci
sion et plus d'acuité. Pour les employer avec fruit, il faut une éduca
tion prealable, et I'étendue et la netteté de la connaissance seront 
précisément en rapport avec la manière dont cette éducation aura 
été instituée. Ces nécessités n'ont été bien comprises que dans ces 
derniers tempsj l'enseignement pratique se propose d'y pourvoir; 
dans une science d'application comme la médecine, il est indispen
sable, même au point de vue des exigences professionnelles. On con
çoit que la simple dénonciation des caractères d'un phénomène sera 
d 'une médiocre utilité au jeune médecin, s il n'a pas appris en même 
temps les procédés qui servent à la constater. Sous un autre rapport, 
au point de vue des exigences de la science pure, dont l'Université 
doit gard er Ie dépot, ces études sont encore plus nécessaires; il im- \ 
porte, pour l'ave.nir scientifique du pays, que les traditions d'une 
forte éducation pratique se perpétuent; c'est dans les instituts, c'est 
dans les laboratoires que les jeunes savants doivent recevoir cette 
initiation première qui doit les préserver de bien des écarts et leur 
épargner des efforts inutiles. 

Le professeur qui veut concourir au progrès de la science ré
clame aussi une installation convenabie, appropriée aux études qu'il 
se propose de poursuivre. 

Au reste, les résultats obtenus dans des pays voisins sont là 
pour démontrer la puissante influence que des études pratiques bien 
organisées exercent sur Ie développement scientifique. L'Alle
magne en comprit la première I 'importanee; dans ses diverses uni
versités, cette partie de }'éducation scientifique a reçu la plus gran
de extension et récemment, un de ses savants les plus distingués, 
Virchow, revendiquait hautement pour les travaux de laboratoire 
la plus grande part dans Ie mouvement qui a porté l'Allemagne 
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médicale à la position si brillante qu'elle occupe aujourd'hui. 
L'Angleterre, Ia Russie, la Hollande, l'Italie, la France n'ont pas 
tardé à suivre eet exemple; en Belgique, les tentatives faites jus
qu 'ici sont restées nécessaiIement incomplètes, faute d 'une bonne 
organisation et de locaux convenables, car ces nécessités n 'ont pas 
été bien comprises dans I 'organisation primitive de nos Univer
sités. Pourtant, et Ie fait peut se constater à Gand ou depuis plu
sieurs années, des professeurs ont organisé des exercices de ce genre 
avec les ressources presque insignifiantes dont ils disposaient, les 
études pratiques y ont eu, à certain degré, l'heureuse influence qui 
s 'est manifestée partout ailleurs; elles ont habitué I 'élève au travail 
personnel, ont réveillé en lui l'esprit d'initiative et ont déjà suscité 
d'heureuses tendances, qui se sont fait jour dans les publications 
de nos jeunes médecins. 11 serait digne de I'Administration com
munale qui a donné tant de marques de bienveillance à I 'Univer
sité, de seconder les efforts des professeurs qui travaillent dans cet
te diIection, efforts qui seront paralysés aussi longtemps que Ie 
manque d 'une installation convenabie empêchera de donner aux 
études pratiques Ie développement qu'elles exigent. Le gouverne
ment semble favorablement disposé; il a porté au budjet un crédit 
de 15000 fr pour l'achat de microscopes; ce crédit nous ne pouvons 
I 'utiliser dans les locaux do nt nous faisons usage actuellement; ils 
sont d'emprunt, mal appropriés et tout à fait insuffisants. 

J'espère, Monsieur l'Administrateur, que la Ville, en confor
mité de l'article 7 de la loi organique sur l'enseignement supérieur, 
voudra bien faire droit à la requête de la Faculté et vous prie d 'a
gréer 1 'assuranee de mes sentiments les plus respectueux. - Le Doyen 
de la Faculté de Médecine. R. Boddaert. - Gand, 9 juin 1874.' 

x x x 

Een merkwaardig situatiedocument, anno 1874. Het legt de 
kern van het probleem bloot. Teneinde aan de dringende noodzaak 
een oplossing te geven, ontbraken de lokaliteiten. De microsco
pische demonstraties b.V. moesten op een zolderkamer gegeven 
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worden, waar het licht door een dakvenster van nauwelijks ander
halve meter breedte binnenkomt. Microscopen kopen had geen 
zin; professor eh. van Bambeke zou er een half dozijn willen, 
maar had geen plaats om ze te zetten, laat staan ze te gebruiken. 
De stad Gent die krachtens de organieke wet van 15 juli 1849, 
artikel 7, verplicht is de universiteit van lokalen te voorzien, moest 
aangemaand worden haar plicht te doen. 

Ten gevolge van de herhaalde verzoeken, die zovele hulpkre
ten waren, kwam er schot in de zaak en werd op een areaal dat 
aan de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen (nu COO) toebe
hoorde, een Anatomisch Instituut gebouwd. Het leunde aan bij 
het uit 1228 dagtekenende Oude Hospitaal van de Bijloke. 

Er kwamen een nieuwe snijkamer, een museum voor de ana
tomische verzamelingen, een collegekamer in de Theatrum anato
micumstijl, laboratoria, demonstratielokalen ; er was bovendien 
plaats voor dierenhokken. De volgende cursussen kregen een on
derdak : de beschrijvende en de topografische ontleedkunde, de 
ziektekundige ontleedkWlde, de weefselleer, de ontwikkelingsleer, 
de operatieleer. Het was één behuizing voor het geheel van het mor
fologische onderwijs, inclusief de praktische oefeningen. Het werd 
tijdens het academiejaar 1878-1879 betrokken, en is in zijn toen
malige gedaante functioneel gebleven tot de vrij recente datum van 
1965, wanneer zijn verschillende afdelingen naar de campus van het 
Academisch Ziekenhuis of naar de K.L. Ledeganckstraat verhuis
den. De vergelijkende ontleedkunde en de fysiologie bleven nog een 
tijdje in hun lokalen bij de Volderstraat. 

Het oude Anatomisch Instituut van de Bijloke kan in zijn bij
na honderdjarig bestaan op een schitterende staat van diensten wij
zen. De hoogleraren die er doceerden hebben prachtig gepresteerd 
door het onderwijs dat zij verstrekt hebben en dat voortgezet werd 
in het werk van hun leerlingen. We vennelden slechts diegenen die 
allang in de geschiedenis zijn getreden, en wier naam in de desbe
voegde annalen geboekstaafd zijn. 

Hector Leboucq (1848-1934), vergelijkend anatoom. Hij was de 
eerste hoogleraar die anatomie doceerde in het nieuwe Anatomisch 
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Instituut. Zijn voorganger August van Wetter was juist overleden 
(1878). 

Charles van Bambeke (1828-1918), cytoloog en embryoloog; 
hij voerde de praktische oefeningen voor zijn onderwijs te Gent in; 
grondlegger van de microscopische anatomie in ons land, stichter 
van een school die vreemden naar het Gentse laboratorium lokte, 
waar tal van fundamentele ontdekkingen werden gedaan. 

Daniël van Duyse (1852-1924), anatoom-patoloog van de oog
letsels, inzonderheid van de aangeboren wanstaltigheden; ook me
disch historicus. 

Omer vander Stricht (1862-1925), histoloog en embryoloog, 
opvolger van de beroemde Charles van Bambeke; de wereld door 
bekend voor zijn metikuleuze beschrijvingen van de cel en haar in
houd, vooral van de allervroegste stadia van het bevruchte zoog
dieren ei. Zette de uitgaaf voort van de gezaghebbende Archives de 
Biologie, in 1880 door Ch. van Bambeke en Ed. van Beneden ge
sticht. 

Deze hoogleraren hebben aan de werkatmosfeer in het Ana
tomisch Instituut van de Bijlokekaai een zekere huiselijkheid gege
ven die thans archaïstisch aandoet. 

Van buitenuit in de ziekenhuisomgeving gezien, bleef het In
stituut, zijn roep getrouw, luguber, en werd het door de voorbij
gangers ondervragend aangestaard. Het lag een beetje opzij, aan de 
achterkant van het ziekenhuis waar veel lijkwagens, begrafenisgan
gers, lijkkistbezorgers passeren. Slechts één deur gaf toegang tot 
het inwendige met zijn witgekalkte vensters, alsof het elk contact 
met de buitenwereld angstvallig schuwde. Door die deur spoedden 
studenten naar binnen en liepen ze even haastig buiten. 

Wie binnenging, sloeg een bijzondere, onfrisse lucht in de 
neus, afkomstig van dieren, anatomiSche preparaten en formaline. 
Het was er nooit buitengewoon luidruchtig, alleen hoorde men hon
degeblaf en bronstgehuil. Daar werd inderdaad praktisch aan em
bryologie gedaan. Professor Omer vander Stricht, bij wie ik in 
1923-1924 preparator was, hield de hitsige rekels en de hete teefjes 
scherp in de gaten, en noteerde op de minuut na, het ogenblik 
van de paring op onooglijke kleine papiertjes. 
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De strikte geleerde die hij was, is in de herinnering van wie 
driemaal in de week zijn theoretische les van anderhalf uur volgden, 
en daarna nog eens gedurende anderhalf uur zijn microscopische 
demonstraties ondergingen, een legendarische figuur gebleven. We 
werden door hem met histologie volgehamerd, en diegenen die van 
onder zijn handen vandaan gekomen zijn, begrijpen wat een prac
ticum in de weefselleer betekent; ze hebben honderden micros
copische preparaten ingestudeerd en nagetekend onder zijn strenge 
controlerende blikken; hij bleef tot de laatste minuut onze onhan
digheden in 't oog houden en corrigeren. 

Wanneer ik nu in de geschriften van de genetica lees over 
meiose, pronucleussen, poollichaampjes, geslachts-(!hromosonen, 
zona pellucida en eifollikels, over het binnendringen van de zaadcel 
in de eicel, allemaal dingen waar de populair-wetenschappelijke 
literatuur van openbarst, kan ik het beeld van Omer vander Stricht 
niet uit mijn gedachten zetten : in zijn microscoop turend, zabbe
rend aan een sigarillo ot je, ons tonend hoe de staart van het sperma
tozoön in het ei van het marmotje binnensluipt en in een van de 
twee blastomeren blijft hangen; hij heeft zijn studenten met hun 
neus op die dingen geduwd. 

Dank zij hem, hebben we het allemaal via onze eigen ogen in 
ons opgenomen en is het tot bewustgeworden werkelijkheid ge
maakt. Van een practicum gesproken, dat was er een in 't kwa
draat. Richard Boddaert kon in 1869 en 1874 geen beter gedroomd 
hebben. 

x x x 

De taak van deze voorlopers was met de benaarstiging voor 
het praktisch onderwijs in de geneeskundige basiswetenschappen 
niet ten einde. 

Wat ik zo juist als mijn persoonlijke ervaring in het Ana
tomisch Instituut van vóór vijftig jaar beschreven heb, was de eind
uitkomst van inspanningen bij diegenen die de verantwoordelijk
heid droegen voor de opleiding zowel van geneesheren als van 
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wetenschappelijke vorsers. Ze wensten die inspanningen in wettek
sten voor de toekomst bevestigd te zien. Alles wat zij verwezen
lijkt hebben, moest door de wetgever kracht van bestendiging krij
gen. H. Leboucq en eh. van Bambeke gaven praktisch onderricht 
dat ze uitbreidden naargelang van de middelen die zij ter beschik
king hadden, maar dit onderwijs zou niet volkomen doeltreffend 
zijn, als het op de lessenrooster van het hoger onderwijs niet of
ficieel ingeschreven en daarmee verplicht gemaakt werd. 

De gelegenheid om dat doel te bereiken deed zich eindelijk 
voor, toen de universitaire en academische kringen de regering op 
de noodzakelijkheid attent maakten het oude uit 1849 dagteke
nende leerprogramma grondig te vernieuwen en het hoger onder
wijs in al zijn takken te reorganiseren. 

Men nam er al zijn tijd voor. Vanaf 1880 waren de projec
ten, voorstudies, verslagen en tegenverslagen niet uit de lucht, tot 
in 1886-1887 de regering het probleem dat alle faculteiten aanging 
en dat zij rijp achtte, voor het parlement bracht. 

Richard Boddaert werd door het ministerie voor zijn eigen 
gerief aangezocht, over het programma en de geneeskundige examen
stof een verslag op te stellen. De juiste man op de juiste plaats. Hij 
verdedigde zijn inzichten en trad in verbinding met al diegenen die 
een steentje konden bijdragen. 

Het ging er soms niet meer dan over de juiste term, de exacte 
definitie van een woord, voorts over de vraag of een zekere leerstof 
op het programma moest of niet. De Brusselse hoogleraren aan
vaardden de oogheelkunde niet als examenvak, wat vanuit Gent be
streden werd, en ten slotte toch doorging. En de embryologie, was 
dat een examenvak? Er ontstond een touwtrekkerij onder de pro's 
en de contra's; deze laatsten moesten het afleggen en de embryo
logie werd een apart vak van onderwijs, ondanks diegenen die ze bij 
de fysiologie wilden thuisbrengen. 

Een kapitaal vraagstuk was of men in de studieprogramma's 
twee gescheiden richtingen zou inbouwen, ene voor de beoefenaren 
van de zuivere wetenschappen en ene voor de geneesherenpraktijk. 
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Richard Boddaert was de mening toegedaan dat de strikte 
scheiding van de twee richtingen voor elk van beide nadelig zou zijn, 
en dat de bivalente leerstof zoals zij allang bestond, best behouden 
bleef. Terwille van het paradoksale princiep dat dit type van onder
wijs tot niemand in het bijzonder gericht was. Daarin ligt precies 
zijn grote kracht. De bruikbaarheid van de resultaten van het fun
damentele wetenschappelijk onderzoek is niet onmiddellijk evi
dent, en toch is het geen ballast die men meesleept, maar een ge
meenschappelijk geestelijk reservekapitaal waaruit de toekomst 
putten kan, en zoals de feiten bewijzen, geput heeft. 

Laten w~ op dezelfde weg voortgaan concludeerde Boddaert. 
Voor diegenen die de wil en de bekwaamheid bezitten aan funda
menteel wetenschappelijk onderzoek te doen, zal men gelegenheid 
en middelen scheppen, hogere cursussen inleggen en hogere exa
mens uitschrijven, studiebeurzen stichten, bijzondere laboratoria 
uitrusten en betoelagen. Men moet de wetenschappelijke carrières 
bevoorrechten, de dragers van hogere diploma's begunstigen en be
veiligen, want niemand is zo naïef lange en moeilijke studiën te on
dernemen zonder bijzondere aanmoediging en mooie vooruitzich
ten. 

Indien de wetenschappelijke vorsers niet op hun juiste waarde 
erkend worden, heeft men goed de examenprogramma's te ver
zwaren, instituten en laboratoria te vermenigvuldigen en met sub
sidies te overstelpen, de wetenschap zal nooit op een hoog peil van 
ontwikkeling komen. 

Richard Boddaert kende zijn landgenoten. En die waren in 
1888, toen hij dit neerschreef in een Projet de Réorganisation de 
l'Enseignement Supérieur, niet anders dan nu. 

x x x 

In de wetgevende lichamen stond vanaf 1886 de bespreking 
van een nieuwe wet op het universitaire onderwijs op de agenda. 
In de Kamer werden er éénendertig, in de Senaat twaalf zittingen 
aan gewijd. Het boeit de aandacht de gehouden debatten te lezen 
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die te dier gelegenheid in de Wetstraat gevoerd worden. Er zit van 
alles in : humor, sarcasme, ernst en vakkennis, onbenulligheid. Al 
de problemen die thans in de hoger onderwijsaangelegenheden ac
tueel zijn, waren het toen ook al, o.m. de pletora van de afgestu
deerde academici. 

Er werden 382 amendementen op het oorspronkelijke wets
ontwerp voorgedragen. Uit de besprekingen bleek dat het belang 
van een practicum bij het onderwijs van de basiswetenschappen 
begrepen werd. Het leidde tot de goedkeuring van een leerprogram
ma dat aan de sedert 1860 gestelde eisen recht liet wedervaren. 

Het werd de wet van 10 april 1890. De zeer prozaïsche tekst 
van haar artikelen 20, 22 en 24 geeft de medische leerstof aan en 
voegt er telkens bij dat de recipiendi op het examen een prak
tische proef zullen afleggen over scheikunde, plantkunde, dier
kunde, over een macroscopische en microscopische demonstra
tie van ontleedkunde, weefselleer, ziektekundige ontleedkunde, 
enz ... 

Voor Richard Boddaert was de wet de bekroning van een 
inspanning die hij jaren had volgehouden, de verwezenlijking 
van een streven dat sedert 1860 levendig was, en waarvan men 
de eerste uitingen bij Magendie, Claude Bernard, Rudolf Virchow 
kan terugvinden. 

Naarmate de leerstof van de medische basisvakken zich in 
de loop van de jaren heeft uitgebreid, werden ook practica gehou
den in de fysiologie, de farmakologie, de bakteriologie. Deze laat
ste werd vrij laat, voor 't eerst in 1920-1921, verplicht examen
vak, ofschoon ze al in 1885 als facultatieve cursus in de genees
kundige faculteit door Professor E. van Ermengem werd gedoceerd. 

x x x 

Thans denkt geen mens eraan het grote belang van de prak
tische oefeningen in de medische grondwetenschappen in twijfel 
te trekken. Honderd jaar geleden moest de strijd nog gestreden 
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is de ergste van alle negativismen. 

De progressieven haalden het ten slotte. Ze konden de over
tuiging doen ingang vinden dat zo de geesteswetenschappen hun ob
jecten putten uit de werkzaamheden van de geest, de natuurweten
schappen de hunne putten uit de werkzaamheden van de natuur, 
en dat om die op te sporen er geen veiliger weg bestaat dan diegene 
welke al door de uitspraak van Berengario da Carpi (1470-1530) 
wordt aangegeven : experientia sensualis est mihi auriga, de zin
tuigelijke ervaring is voor mij de gids. 

De Gentse hoogleraar Richard Boddaert was niet de geringste 
onder de gangmakers en kopstukken, die het voor de goede oplos
sing opnamen. 
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MIJN LEERMEESTERS IN DE F ARMAKOLOGIE 

Mijn medische studie heb ik van 1920 tot 1927 te Gent vol
bracht. Om het diploma van doctor in de genees-, heel- en verlos
kunde te halen, had men zeven jaar voor de boeg. De wet liet toe 
het in zes jaar te doen, maar tot het soort kleppers die dat huzaren
stuk aandurfden, heb ik niet behoord. 

De wet die toen de leer- en examenstof regelde, was die van 
10 april 1890 (Belgisch Staatsblad 24 april 1890, blz. 1124). 

Artikel 24 bepaalde o.m. : 'L'examen pour Ie grade de docteur 
en médecine , chirurgie et accouchements comprend : ... 2. les élé
ments de pharmacologie et la pharmacodynamie.' 

De bijzondere voor Gent geldende regeling van de lesuurroos
ter, legde die colleges in het tweede van de drie doctoraatsjaren; we 
hadden al vijf studiejaren achter de rug en zouden, indien alles naar 
wens verliep, over anderhalf jaar het einddoel bereiken en de bul 
halen. 

Door verstandhouding onder de twee professoren die de leer
stof farmakologie en farmakodynamie doceerden, was ze zo ver
deeld dat de cursus van de farmakologie met die van de algemene 
therapie tot één leeropdracht was samengevoegd. Dit laatste college 
kregen we in het eerste doctoraatsjaar. Het was onze eerste kennis
making met een belangrijk vak, dat de algehele leer van de genees
middelen bestreek. 

De wetgever van 1890, in het spoor van zijn voorganger uit 
1849, had er met zijn ijver tot systematische aanpassing aan de aca
demische noodzaak, niet zo slecht aan gedaan, de geneesmiddelen
materie in twee hoofdvakken onder te brengen, die hij de naam gaf 
van farmakologie en van farmakodynamie. 

De eerste naam diende als vlag voor de algemene kennis van de 
medicamenten, hun oorsprong en bereiding, de vorm onder dewelke 
zij werden toegediend, hun algemene indicaties en contra-indicaties, 
hun bewaring enz. Voor de studie van de werking van elk genees
middel op het dierlijk organisme in het bijzonder, hadden de me
dische lexicografen uit de negentiende eeuw (1842) het woord 
farmakodynamie geconstrueerd, terwijl ze met de term farmako
therapie de rechtstreekse therapeutische toepassing van het medio 
cament op het óog hadden. 
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Met de term farmakognosie bedoelden ze de kunst de sim
plicia te herkennen, met behulp van de vijf zintuigen of enkele een
voudige scheikundige reacties. De farmakognosie werd vooral de 
farmaceutische studenten ingescherpt, en de wetten van 1890, van 
1929 en van 1949 legt die leerstof in het lessenprogramma vast. 
Thans is de betekenis van de farmakognosie veel geringer dan vroe
ger, toen de synthetische geneesmiddelen de oude simplicia nog 
niet verdrongen hadden. Voor de medische studenten is de farma
kognosie van weinig tel meer. 

x x x 

Te Gent waren de farmakologie en de farmakodynamie vanaf 
1890 tot in 1962 het onbetwiste werkgebied van de Heymansstam, 
van vader Jan Frans (1859-1932) en van zoon Komeel (1892-1968). 
De eerste had kort na zijn aanstelling de proefondervindelijke genees
kunde te Gent ingeburgerd, eerst in een paar onooglijke kamertjes 
ergens in het oude universiteitsgebouw van de Voldersstraat, vanaf 
1905 in een pracht van een laboratorium bij de A. Baertsoenkaai, 
dat koning Leopold II persoonlijk kwam inwijden. 

Zoon Komeel werd in 1922 benoemd en kreeg meteen de hele 
farmakodynamie te doceren, terwijl vader Jan Frans (legendarisch 
bekend onder de naam Cies Heymans; Komeel kreeg een tijdje de 
vleinaam Ciessovitch) de algemene therapie en de farmakologie be
hield uit een leeropdracht die vanaf 1890 onveranderd de zijne was 
geweest. 

De schitterende wetenschappelijke prestaties van de vader en 
van de zoon werden herhaaldelijk in het licht gesteld. Wij kunnen het 
allemaal samenvatten door nog even in de herinnering te brengen dat 
Komeel Heymans de Nobelprijs 1938 voor de fysiologie en de ge
neeskunde te beurt viel. Het was toen een groot feest in alle Vlaam
se harten. 

Maar laat ik hier bij voorkeur enkele persoonlijke herinneringen 
aan die twee professoren oproepen. 

Het was in het tweede semester van het academiejaar 1924-1925 
dat ik met een Heymans, met de vader, als student te maken had. Hij 
al pratend martiaal heen en weer lopend vóór een brede tafel, en ik 
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op één van de oplopende klapstoeltjes van zijn coUegekamer in de 
Jozef Kluyskensstraat. 

Vader Heymans was een man met kort gedrongen gestalte, 
streuvelhaar en baard, enigszins boers in zijn voorkomen met een 
Frans accent vm de zuiverste Brabantse buiten; hij was trouwens 
van Gooik in 't Pajottenland afkomstig. Wat hij ons voorhield, 
maakte niet de indruk hoge wetenschap te zijn. Het deed vrij alle
daags aan, of beter gezegd we waren er al mee vertrouwd en het 
bracht ons niet veel nieuws bij. 

Maar de manier waarop hij zijn waar aan de man bracht, was 
toch iets enigs en het week zozeer af van het streng academisch pa
troon waaraan we al jaren gewend waren, dat het op de lachspieren 
werkte. Maar na een zekere tijd was het plezante ervan af en bleef 
alleen een gestandaardiseerd zootje over, dat geweldig saai aandeed. 

De doceertrant van Cies Heymans had onder de medische stu
denten zulkdan ige opgang gemaakt en omvang aangenomen dat zijn 
zeer persoonlijke stijl, zijn mondgemene uitdrukkingen, zijn ge
baren , zijn moppen en stembuiging, zijn accent, zijn professorale 
hebbelijkheden, een generatie lang overgeleverd en voortverteld wer
den. 

Het ging er in het Frans toe, want de universiteit was nog niet 
vernederlandst en wij vielen buiten het beruchte Nolfregime. Cies 
Heymans had zo van die onbetaalbare, vaak weerkerende zegswij
zen, dat ze op een automatisme leken. De woorden 'en quelque 
sorte' kwamen ieder ogenblik met of zonder aanleiding over zijn 
lippen. Alles was 'en quelque sorte' waar het bij een andere prof al 
eens een 'n'est-ce pas' of zoals het bij nog een andere thans 'uiter
aard' luidt. 

Wanneer Cies Heymans het over auto-intoxicatie had, was dat 
'une auto en quelque sorte intoxication'. Wanneer hij op 't einde 
van een betoog, de hele toedracht wilde samenvatten, luidde dat on
veranderlijk een twintigtal keren op het anderhalf uur dat zijn les 
duurde 'pour nous résumer en quelque sorte disons tout court' of 
al eens anders 'bref en quelque sorte en un mot'. We hadden het 
daarmee wel vast in onze oren geknoopt en in ons geheugen ge
prent, maar op het eind was het zo vervelend, dat er niemand om 
lachen kon. 
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Cies Heymans was een experimentator in hart en nieren; als 
leerling van E. Du Bois-Reymond kon dat moeilijk anders. In zijn 
colleges nam hij elke gelegenheid te baat om met een dierproef te 
bewijzen wat hij zegde. Om de toxiciteit van cyaankalium te de
monstreren kreeg een konijn in de oorvene een oplossing van 't 
goedje ingespoten; wanneer het leek dat het dier zou gaan sterven 
werd vlugvlug de nodige hoeveelheid hyposulfiet ingespoten met 
de bedoeling het cyaankalium in vivo te neutraliseren tot oxycyaan
kalium dat niet toxisch is. Het viel mee en de rammelaar bracht het 
er heelhuids af. We keken overtuigd toe, en het ontsnapte ons niet 
dat Cies Heymans er likkebaardend bijstond en dat zijn ogen flik
kerden van de pret. 

Graag nam de man allerhande spreuken, Latijnse en andere, in 
de mond om het ons in te hameren. Dat hij daarbij soms een taal
kundige kemel schoot, deerde hem niet. Corpora non agunt nis i 
soluta! Vis medicatrix naturus (sic)! Omnia in pondero et mensura 
(sic)! Wenn Sie nicht weiszen wohin oder warum, vorschreib Iod
kalium! La digitale ni trop, ni trop peu, ni trop souvent, ni trop 
longtemps! 

Meisjesstudenten kon vader Heymans niet luchten. Die zaten 
op de eerste bank, en wanneer ze al eens een lachje zouden bedwon
gen hebben omwille van zijn eigenaardige woordtonaliteit (gre
nouille b.v. kon hij niet uitspreken met de mouillering van de let
ter I die dan 't woord zijn typisch Franse klankleer verleent; hij 
maakte daar een 'grenoule' van) voer hij tegen hen uit met 'ne 
croyez pas que Vous avez en quelque sorte la science infuse, vous 
autres, hein'. 

Wanneer de braakmiddelen aan de beurt waren, was dat na
tuurlijk een enige gelegenheid voor een demonstratie die niets aan 
duidelijkheid te wensen overliet. Richard, de dienst jongen, bracht 
('.'n viertal honden binnen die met hun halsketting aan de poten van 
de lange experimenteertafel werden vastgelegd. Elk dier kreeg een 
flinke portie ipecacuanha-oplossing met een darm slang ingegoten. 
Men wachtte op het effect, terwijl de Cies ons wijsmaakte dat er 
een stroop, een tinktuur en een wijn met de ipeca voor therapeu-
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tisch gebruik konden bereid worden. Na een tiental minuten werden 
de honden ongerust, ze liepen rond aan hun halsketting en daar be
gon de stof haar uitwerking te demonstreren. Om ter meest braak
ten ze op de vloer van de collegekamer hun maaginhoud uit, en de 
getormenteerde beesten sleepten hun ketting door de vieze onwel
riekende brei heen en weer, vlak vóór de eerste rij waarop de meis
jesstudenten zaten. Om er zelf geen walg- en braakreflexen van te 
krijgen, werden zakdoekjes uit de handtasjes gehaald, de ogen en 
de neus dichtgeknepen. Cies bekeek met een zichtbaar duivels ge
noegen het tafereeltje. Hij liet de honden wegbrengen, maar de 
smurrie bleef ter plaatse. Zo vierde hij eens te meer zijn antipathie 
voor de meisjesstudenten bot. Wij, de mannen die het wisten, 
lachten in ons vuistje, maar gaven geen kik. 

Paul L. die graag rond een Litauwse studente draaide en toe
vallig met haar op de tweede rij een leuk woordje wisselde, kreeg. 
op zekere dag van Cies Heymans de volle lading 'eh bien là vous 
deux, si vous avez en quelque sorte des déclarations à faire, vous 
pouvez sortir, vous promener Ie long de la Lys, et vous coucher 
dans l'herbe, il fait précisément très beau'. Daarmee konden hij 
en zij het stellen. 

In die dagen behelsde de cursus in de farmakologie ook een 
stukje farmakognosie, want men ging er vanuit dat een aantal af
gestudeerde geneesheren huisarts zou worden op het platteland 
en daar ook voor apotheker zou moeten spelen. We zijn in 1925. 
We moesten senebladeren op het gezicht kunnen identificeren, 
pikrinezuur onderscheiden van zwavel, lavendel van moederkoorn, 
zoutzuur van zwavelzuur, ignatiusboon van galnoot, kreosoot van 
petroleum, morfine van chinine. look van scilla maritima, enz ... 
. Heymans' stokpaardje was de digitalis, hoe men daarvan 
een infuus moest klaarmaken,· niet boven de 70° , enz ... Een an
der stokpaardje was de zeep. We moesten weten te zeggen waar
in de Savon officinal verschilde van de Savon animal en de Savon 
de Marseille, en waarvoor ze dienden. Op het examen vroeg hij 
mij het verschil tussen de Savon de Marseille en Ie Savon Sun
light. Ik wist het niet en weet het nog niet. Om de oplosbaarheid 
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van een stof te testen als er geen water in de buurt is, hoe zult gij 
dat aan boord leggen? vroeg hij aan Mevrouw Vl... Geen antwoord. 
Mettez Ie sur votre main et crachez dessus en quelque sorte. En ze 
moest het doen ook. Wat wilt ge, op een examen. 

We hadden bij Cies Heymans ook praktische oefeningen in de 
artsenij bereiding. We konden het ooit nodig hebben in de praktijk. 
Pillen draaien, zalf voorbereiden, een digitalisinfuus klaarmaken, 
een fles eupepticum mengen : Ac. muriat. Pepsin. Tinct. Huxham, 
sir. cort. aur. Aq. Een vrij ingewikkeld hoestdrankje: Extr. poly
gal. Kerm. miner. Liq. ammon. anis. Sir. cod. Sir. Tolut. We moes
ten daarvoor de geschikte dosis afwegen, mengen, schudden, enz ... 

Zelf kreeg ik kamferzalf klaar te maken. Kamfer is nu geen 
stof die zich gemakkelijk tot poeder laat klein vijzelen en in een 
mengsel van lanoline en vaseline opnemen. Men diende de kamfer 
eerst met zwaveleter druppelsgewijs te bewerken tot een poeder. 
Ik was zo onbehendig dat mijn kamferzalf veel weg had van een 
grof gekorrelde klont margarine, weshalve ik van Cies een niet on
verdiende opstopper kreeg. Daarin was hij een meester. Wanneer 
hij mij daarna vroeg waarvoor kamferzalf gebruikt werd en ik niet 
wist dat ze o.m. geschikt is om bij een zogende vrouw de meI kaf
scheiding stil te leggen, steeg zijn verontwaardiging ten top. Hij 
vergat erbij aan zijn pijp te trekken. Waarop hij vrede sloot met: 
'donnez-moi une allumette'. 

Cies Heymans werd door de medische studenten graag ge
zien, maar men moest niet doen alsof men hem voor de aap hield. 
Dan was hij uit zijn humeur en werd hij kregel. Hij is een groot 
werker geweest, heeft een belangrijke staat van diensten voor zijn 
vak en de universiteit op zijn actief. Hij was een origineel man 
met ietwat ongewone manieren, het maakte hem legendarisch in 
de Gentse medische kringen. Wanneer wij bij hem college liepen, 
was hij de vijfenzestig voorbij; zijn rectoraat dat zeer beroerd was 
had hij juist achter de rug, hij teerde op zijn wetenschappelijk ver
leden en sudderde voort in een reputatie die hij als hoogleraar dub
bel en dik verdiend had, pyknisch solied, zoals heel zijn verschijning. 

x x x 
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Zoon Komeel Heymans was uit een ander hout gesneden dan 
de vader. 

Een fijn geklede, slanke meneer van het leptosome type, met 
platgestreken ultrablond haar, met een weinig expressief aangezicht 
en een monotone stem; hij kon moeilijk zijn benen stilhouden en 
bij een eerste ontmoeting was hij niet zeer mededeelzaam, nogal aan 
de ingetogen kant. 

We kregen van hem de cursus fannakodynamie, een volle aca
demische semester aan één stuk, driemaal in de week van half twaalf 
tot één uur. Het was een stevige brok en tegen het eind van de les 
hadden we grote honger. Zijn colleges verschilden hemelsbreed van 
wat we bij vader Cies gewend waren. Nu was alles diepe ernst, met 
tabellen, kurven, filmen, dia's, soms een dierproef, het neusje van 
de zalm; we kwamen onder de indruk van de eruditie die de hoog
leraar ten beste gaf. 

De stof zelf was niet van een levendige aard, zelfs op het rand
je van het saaie af, maar Komeel wist het toch zo aan boord te leg
gen dat hij aan zijn eentonig debiet gaandeweg kleur gaf, dat hij een 
droge mop bovenhaalde, met een pikante bijzonderheid voor de dag 
kwam die onze oren deed spitsen. 

We hadden alzo van de werking van de medicamenten een vrij 
goed kaleidoskopisch overzicht. Het begon met de antiseptica en 
eindigde na zoveel weken met de hormoonpreparaten, met tussenin 
al het andere, de hele reeks antisyphilitica, arseen 606 en 914, kwik, 
bismuth, de cardiotonica, de eupeptica, de analeptica, de expecto
rantia, de purgativa, of hoe ze ook heten mochten. 

De dosissen van alles in onze hersenwindingen opstapelen 
was geen banale toer, en Komeel had er vaak een boos genoegen-in 
ons met een strikvraag te vangen : hoeveel druppels wonderolie en 
hoeveel koffielepels krotonolie ? Hij leerde ons goochelen met het 
aantal milligram morfine in opiumextract, in opiumtinktuur, in 
het poeder van Dower, in het laudanum van Sydenham, in het e
lixir parégorique de Londres. We moesten weten hoeveel de hoog
ste dosis strychnine per vierentwintig uur bedroeg; hoe men de 
diabetesacidose met de insuline neutraliseerde. Zijn uiteenzetting 
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over de chiorofonnnarkose vonden we een knap stukje dat dage
lijks te pas kwam in de chirurgische hospitaal praktijk. De medi
camenten die ter bestrijding van de menigvuldige stadia van een 
evoluerende longtuberculose ter beschikking waren, moesten wij 
op ons duimpje kennen. Dat was actueel. 

Van scheikundige fonnules kregen wij een minimum, maar 
van de ademhaling- en hartstimulantia een maximum, want Kor
neels onderzoekingen die hem de Nobelprijs zouden bezorgen 
waren volop aan gang en daarvan konden wij, zoals later blijken 
zou, maar zonder dat wij 't vermoedden, de prodromale verschijn
selen waarnemen. Dan schoot de jonge Heymans in zijn vuur, het 
was niet altijd mogelijk hem bij te houden, hij zag dat wel in en 
op 't examen heeft hij ons daarmee nooit veel last berokkend. 

Het was de tijd dat men van styptica en emmenagoga alles 
moest weten om een praktijk te beginnen. De extrakten van Secale 
comutum, Vibumum prunifolium en Hamemelis virginica waren 
de drie medicamenteuze steunpilaren van de gynekologie: 3 cen
tigram van elk in een zetkaarsje met twee centigram Extract. the
baicum erbij, was het heroïsch hulpmiddel tegen dreigend mis
kraam. En wie last van aambeien had, was er eveneens mee ge
holpen. Hoe is de werking? vroeg Komeel. Antikongestief door 
vasokonstriktie van de pelviene bloedvaten, en het toegevoegde 
opium verlaagt de gevoeligheidsdrempel van de spiercellen. Hij was 
gelukkig met het antwoord. Het is ons bijgebleven. 

Op het examen was Komeel Heymans een schappelijk man 
die hoegenaamd niet superieur deed met zijn grote geleerdheid. 
Maar één ding was vervelend : uit geen enkele spier van zijn wezen 
was te vernemen wat hij dacht over de antwoorden. We concludeer
den eruit dat het niet zo slecht was geweest, want een te grote 
kemel kon bij zo'n man toch niet door de beugel. 

Op zijn levensavond kon hij lachend vertellen wat men hem 
zoal poogde wijs te maken over de dosissen die men in de recepten 
stopte : één centigram chinine b.V. in een koortswerend poedertje 
voor een volwassen man, of één centigram natriumbenzoaat in een 
hoestflesje van 200 mI. vond hij de handtekening van een voorzich-
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tig farmakoterapeut. Daartegenover stonden ouwels met digi
taline Nativelle van een halve gram stuk! Ik kan mij niet voorstel
len dat hij bij 't horen van zo'n antwoord, niet uit zijn krammen 
zou geschoten zijn. Ondanks dat alles had hij de reputatie nooit 
iemand te hebben laten zakken. 

Hem kennende, kan ik het best geloven. 

x x x 

Zo waren in vogelvlucht bekeken, vijftig jaar nadat ze voor mij 
stonden, en ik ze in mijn herinnering hoor spreken, en vóór de ogen 
van mijn geest zie gaan en komen in hun laboratorium of in hun 
collegekamer, de twee Heymansen, vader en zoon, die ons de ver
borgenheden van de geneesmiddelen hebben geopenbaard. De farm a
kodynamie! 

Hun laboratorium werd sinds enkele jaren naar de campus van 
het Academisch Ziekenhuis overgebracht. In het oude vertrouwde 
huis met de door vijfenzeventig jaar gepatineerde gevel bij de Albert 
Baertsoenkaai, woont nu de historische en vergelijkende opvoed
kunde en berust het universitair archief. De werkkamer van Kor
neel Heymans waar hij na zijn emeritaat regelmatig een paar dagjes 
in de week kwam studeren en schrijven, werd met de vele dingen 
die aan hem en zijn vader herinneren, met zijn medisch-historische 
boeken, de ontelbare foto's en documenten, met zijn Nobeldiplo
ma, enz. in het Instituut dat de naam van de vader en van de zoon 
draagt, en tot het complex van het Academisch Ziekenhuis behoort, 
zorgvuldig bewaard. De belangstellende bezoeker en de medicus
historicus worden er vriendelijk ontvangen en te woord gestaan 
door zijn opvolger. 

Op de halve eeuw tussen mijn doctoraatsjaar in de Gentse me
dische faculteit en de dag van heden, heeft de geneesmiddelenleer 
een volledige metamorfose ondergaan. De recepteerkunde waar on
ze generatie zo vertrouwd mee was, heeft veel van haar pluimen ver
loren. De jongeren spotten ermee. Thans is een pas afgestudeerde 
nauwelijks in staat thymol op de reuk af te onderscheiden van 
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gaiacol of eucalyptol. Van extr. rhei officin. weet hij niet hoeveel 
hij zal voorschrijven om aan zijn patiënt een adekwaat dagelijks 
darmperistaltisme te verzekeren. Onze zonen en schoonzonen lopen 
verloren tussen phenobarbital, garden al en chloral, maar het aller
laatste analgeticum of slaapmiddel dat in de mode is, kennen ze 
best. 

Ik zou een geestelijk verzuild despoot zijn als ik aan de klaag
muur betreurde dat het zo gelopen is. Ik ben gerust, op voorwaarde 
dat onze progressistische therapeuten precies weten wat ze voor
schrijven en hun patiënten inlepelen . Wij wisten het ook op onze 
manier. 

Met de honderden geprefabriceerde geneesmiddelen die de far
maceutische industrie op de markt brengt, is meer dan ooit voor
zichtigheid geboden, maar die kwam er eertijds ook aan te pas. 

Vader Heymans leerde ons wat het actieve bestanddeel van de 
simplicia was, hoe we het moesten doseren en onder welke vorm we 
eenzelfde medicament best voorschreven, om het door de patiënt 
vlotter te doen slikken. De correctiva vormden een apart kapittel, 
waarop hij ons nadrukkelijk attent maakte. 

Ook zoon Komeel stamde uit die tijd, maar hij leidde degenen 
die na ons op de klapstoeltjes van zijn collegekamer zaten, binnen 
in een andere farmakologische wereld, veel preciezer, veel weten
schappelijker, meer lonend. 

De tijd toen wij, al spelend, de ingrediënten van een drankje, 
een zalfje, een poedertje, een pilletje of een gorgelwatertje op een 
recepten brief je aan de apoteker mededeelden die het allemaal zou 
klaarmaken, is onherroepelijk voorbij. Laat ik zeggen en Cies Hey
mans parafraseren : en quelque sorte pour nous résumer tout court, 
dat het geen malheur is. 

Maar het moet mij van het hart dat ik, op de achtergrond 
van het historisch tableau waarboven de aureool-figuren van vader 
en zoon Heymans stralen, het spook van een alles overrompelende 
farmaceutische industrie op wereldschaal zie opdoemen in een 
keeltoeschroevende wasem van drugs en ander spul, waarvan ik 
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de gevolgen met de beste wil van de wereld; moeilijk bij de weten
schappelijke fannakotherapie kan thuisbrengen. 

En somma pour nous résumer tout court en un mot : dat 
maakt mij een beetje ongerust en stemt mij droef te moede. Dat 
het zo evolueerde, is de schuld van de twee Heymansen niet. 



• 
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