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Op 5 oktober 7959 werd het toenmalig Academisch 
Ziekenhuis (AZ) definitief ingehuldigd. Dit academiejaar is 
het dus precies dertig jaar geleden dat deze instelling, nu 
Universitair Ziekenhuis (UZG) genaamd, in gebruik werd 
genomen. 

Opdat dit jubileum niet ongemerkt zou voorbijgaan aan 
onze stadsgenoten hebben de Faculteit Geneeskunde RUG 
en de Directie UZG besloten ter plekke een tentoonstelling 
te organiseren, gewijd aan de wordingsgeschiedenis van de 
geneeskunde in onze stad. Op deze wijze zal de bezoeker 
de gelegenheid krijgen het epos te overzien van de evolutie 
van de medische dienstverlening, research en onderwijs 
alhier. Tevens wordt de aandacht gevraagd voor een instel
ling die sinds meerdere decennia de wegwijzer is van deze 
waaier activiteiten. 

Wij danken de velen die zich voor het welslagen van dit 
project hebben ingezet en wensen de tentoonstelling alle 
succes toe. 

M. BOGAERT 
Decaan 

G. TEMMERMAN 
Burgemeester 

L. DE MEYER 
Rector / 

Afgevaardigde Bestuurder 





WOORD VOORAF 

Te Gent valt de oudste regeling van de geneeskundige beroepen 
grofweg samen met de oprichting van het Collegium Medicum 
(1663),dat ook van belang is geweest voor het opstarten van het 
medisch onderwijs. Daarom was het logisch de stichtingsdatum van 
het Gentse Collegie van Medicynen als vertrekpunt voor deze ten
toonstelling te weerhouden. Gegeven de verhouding tussen de 
ruimte die ter beschikking van de tentoonstelling kon gesteld wor
den en het overvloedige materiaal dat kon worden ingezameld, 
moest hierin een scherpe (en vaak pijnlijke) keuze worden gemaakt 
en was het noodzakelijk het eindpunt van het historisch overzicht 
aan deze toestand aan te passen. Na rijp beraad werd hiervoor het 
jaar van de volledige vernederlandsing van onze Alma Mater 
weerhouden. Inderdaad, 1930 behoort tot de geschiedenis maar ligt 
dicht genoeg bij ons om aan enige extrapolatie naar de "moderne" 
periode zin te geven en op deze wijze de aandacht van de be
zoeker ook te vestigen op de belangrijkste recente ontwikkelingen. 
Tussen deze twee orgelpunten ligt een tijdvak van zowat drie 
eeuwen besloten, gedurende hetwelk onze stad zich als een cen
trum van geneeskunde heeft laten kennen. Vandaar de naam die 
werd gekozen voor deze retrospectieve tentoonstel I ing. 

Met het doel de trektocht doorheen 300 jaar "Gentse" 
geneeskunde voor de bezoeker te vergemakkei ijken en tevens de 
permanentie van de tentoonstelling te verzekeren, werd een ca
talogus geredigeerd. De tekst is het werk van een historica, archi
varis van de RUG (A.M. Simon-Van der Meersch), een bioloog 
(N. Goossens) en twee clinici (P. Kluyskens en M . Thiery) met in
teresse voor medische historiografie. Het boekje omvat twee ge
deelten. De inleiding wil de lezer een overzicht geven van de 
wordingsgeschiedenis van de praktijkvorming en het onderwijs van 
de geneeskunde in onze regio, van 1663 tot 1930, met summiere 
verwijzing naar wat aan deze periode voorafging en wat naderhand 
nog is tot stand gekomen. In het tweede gedeelte, de feitelijke 
catalogus, vindt men een bondige beschrijving van alle tentoon
gestelde voorwerpen en documenten, genummerd en met vermel
ding van de herkomst. Waar nodig, worden belangrijke personen, 
gebouwen en objecten toegelicht. In beide gedeelten van de cata
logus is dezelfde historische classificatie aangehouden. 



Op mijn schouders rust de aangename taak hier al degenen te 
bedanken die hebben bijgedragen tot het welslagen van de tentoon
stelling en het beschikbaar zijn van de bijbehorende catalogus. 
Aparte dank zijn wij verschuldigd aan Janssen Pharmaceutica N.V. 
die royaal de uitgave van deze catalogus heeft gesponsord. Onze 
erkentelijkheid gaat uit naar alle bruikleengevers - universitaire 
diensten, instellingen en particulieren - die zo bereidwillig stukken 
voor de tentoonstelling hebben afgestaan. Zonder hun gewaar
deerde hulp had deze niet tot stand kunnen komen. Morele en 
daadwerkel ijke steun mochten wij ontvangen van de Stuurgroep, de 
Public Relations van UZG (J. Kohl en H. De Vylder) en RUG 
(M. Delhaise), het Archief RUG (A.M. Simon-Van der Meersch, 
E. Langendries en D. Vander Haeghen-Conrieri), het Stadsarchief 
Gent (J. Decavele), het Museum van de Geschiedenis van de Weten
schappen (F. Lox, A. De Bruycker en J. Verbrugghe) en de Gentse 
Bibliotheek RUG (A. Derolez en A. Van den Brande). Het museo
logisch gedeelte werd verzorgd door I. Verhaeghe, Bureau voor 
Grafische Methodieken RUG U. Debacker), die zowel affiche als kaft 
van de catalogus van de tentoonstelling heeft geconcipieerd. 
F. Simon, (RUG!VUB), vonden wij bereid ons in vele gebieden van 
advies te dienen. Mej. A. Rambaut belastte zich met extra 
archiefwerk. Het fotografisch werk werd verzorgd door 
E. D'Haenens en G. Antheunis, het tikwerk door J. Sagerman, 
D. Vander Haeghen en J. Verbrugghe. Aan allen bij herhaling onze 
dank. 

Michel Thiery 
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WAT ER AAN VOORAFGING ... 

Bij de Grieken en de Romeinen was de kunst-van-het-genezen 
onderverdeeld in drie klassen: de dogmatische geneeskunst (intellectuele 
bezigheid bij uitstek), de chirurgie (handvak) en de farmacie. Een 
dergelijke indeling had echter niet de minste invloed op de 
praktijkvoering, vermits in die tijd iedere "geneesheer" deze drie 
klassen gezamenlijk beoefende. Van oudsher waren de handelingen 
i.v.m. het "normale" baren een (vroed)vrouwenzaak. 

Deze situatie, die wij nog bij de Galliërs terugvinden, zal echter 
drastisch veranderen na de christianisatie van onze gewesten: de clerus 
wordt nu de erfgenaam van de artsen van weleer - volgens de regel van 
Sint-Benedictus (480-547) moesten de monniken zich met ziekenzorg 
inlaten - en van de 6de eeuw af is de uitoefening van de geneeskunde 
om zo te zeggen volledig in zijn handen . 

De werkkring van de arts-geestelijke, aanvankelijk beperkt tot de 
eigen kloosters en abdijen waar ook de hospitia waren gevestigd, 
breidde zich geleidelijk uit tot de hoven en de gehele bevolking. Deze 
niet onbelangrijke extra-murale activiteiten leidden onvermijdelijk tot 
verwaarlozing van de zielezorg. Reactie vanwege de kerkelijke over
heid bleef dan ook niet uit en vanaf de eerste helft van de 12de eeuw 
legden een reeks concilies aan de geestelijkheid ernstige beperkingen 
op inzake de uitoefening van de geneeskunde. In 1215 (concilie van 
Lateranen) en opnieuw in 1300 (concilie van Bayeux) sprak men zelfs 
het verbod uit zowel de geneeskunde als de chirurgie uit te oefenen. 
Het klassiek gebleven motto "Ecclesia abhorret a sanguine" stamt uit 
deze tijd. Hoewel deze formule n iet wordt teruggevonden in de teksten 
van concilies of pauselijke decreten, ligt het verbod van 1215, dat 
bi ijkbaar formeel nooit werd opgeheven, aan de basis van de la'(cisering 
van de geneeskunde. 

In dezelfde periode ontstonden de eerste universiteiten (13de en 
14de eeuw) waar enkele uitverkorenen - ook vanuit onze contreien -
naartoe zouden trekken om er vooral in de "scholastieke" geneeskunde 
te worden onderwezen en het diploma van licentiaat of doctor in de 
medicijnen te bekomen. De in 1426 opgerichte universiteit van Leuven 
bevatte eveneens een medische faculteit. AI in de 15de eeuw trof men 
in onze grote steden geneesheren aan, die inwendige ziekten behan
delden en door het stadsbestuur werden betaald, de zgn. stadsgenees
heren ten pensioene. Er waren echter ook veel "rondreizende doktoren" 
en charlatans, pragmatici die zonder een academische of andere 
opleiding te hebben genoten, diverse takken van de geneeskunde 
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beoefenden en die vanzelf door de geneesheren als oneerlijke - ja zelfs 
als gevaarlijke concurrenten werden aangezien. 

De academisch gevormden ontwikkelden zich tot een soort medi
sche aristocratie, die de beneden hun waardigheid geachte "manuele 
geneeskunde" aan andere beoefenaren wensten over te laten. Lag het 
niet voor de hand dat zij zich in eerste instantie voor de toepassing van 
de aderlating - een therapeutische en profylactische panacee die 
dagtekende uit de Oudheid, tevens het symbool van de bloedige 
ingreep in de geneeskunde - zouden wenden tot de toenmalige 
"specialisten" in het hanteren van snijdende instrumenten: de baarde
maker-barbiers ? Zodra deze laatsten via de venesectio een plaats 
hadden verworven in de praktijk van de geneeskunde, was het als het 
ware vanzelfsprekend dat deze handwerkl u i hun terrei n zouden u itbrei
den en uiteindelijk de gehele "kleine" chirurgie in de wacht slepen. 
Hiermee was de barbier-chirurgijn geboren. 

In Gentse archiefstukken vindt men vanaf het begin van de 14de 
eeuw vermelding van het bestaan van baardemakers en barbiers. In te
genstelling tot de dokters in de geneeskunde waren deze I ieden, ter ver
dediging van hun beroepsbelangen, verenigd in een nering waarvan 
het wapenschild een lancet (vlijmt symbool van hun heelkundige 
activiteit, en twee scharen laat zien. Het werkterrein van de broe
derschap dat, benevens scheren en knippen, ook aderlaten en kies
trekken omvatte, werd afgebakend door stedel ijke voorschriften (1 357). 

Binnen de barbiersneringzouden zich geleidelijktwee aparte groepen 
ontwikkelen: de barbier-chirurgijns en de chirurgijns. Eerstgenoemden 
bleven de handwerkers van weleer: aderlaters, kiestrekkers en kappers. 
Zij gingen in de leer bij een erkend (meester) barbier-chirurgijn en 
konden, mits afleggen van praktische proeven (meesterstukL op hun 
beurt de broederschap vervoegen. De chirurgijns daarentegen waren 
wetenschapslui. Zij bedreven de gehele "externe" geneeskunde, wat 
een dosis theoretische kennis (anatomie en chirurgie) vereiste. De 
nering verschafte dan ook een vorm van theoretisch onderwijs. Reeds 
vanaf de tweede helft van de 16de eeuw waren blijkbaar tal van 
barbiers geëvolueerd naar chirurgijn, maar de afscheiding tussen de 
twee beroepen zou slechts plaatsgrijpen met de oprichting van het 
Corpus Medicum in 1663. 

De nering van de chirurgijn-barbiers verdween niet met het ontstaan 
van het Gentse Collegium Medicum (1663). Pas na onze inlijving bij 
Frankrijk (1795) werd ze opgedoekt door de toepassing van de wet Le 
ChapeJier (1791), die aan alle corporaties een einde stelde. Aldus 
behoorde de vijf eeuwen door allerhande privileges, reglementen en 
statuten beschermde beroepsorganisatie - van baardemaker tot bar
bier-chirurgijn - definitief tot het verleden. De academisch opgeleide 
geneesheren daarentegen genoten niet van zo'n beschermde positie. 
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Hoewel bij herhaling duidel ijk door de stadsmagistraat afgeli jnd, werd 
hun werkgebied noch door de "vrijen", noch door dc chirurgijns en de 
apothekarissen geL'erbiedigd. Het door Keizer Karel in 1540 te Brussel 
uitgevaardigde Placcaerl op 't stuck der Medecync was wel iswaar een 
goed bedoelde poging om de medische beroepen van overheidswege 
Ie rege len, Illaar bij ontstentenis van de beloofde Instructies kende hel 
edict geen uitvoering. Hoe pas een eeuw later dergeli jke reguleri ngs
pogingen in Gent vaste vorm kregen, maakt het onderwerp uit van hel 
volgend hoofclstuk. 



HET COLLEGIUM MEDICUM 
GANDAVENSE 

(1663-1795) 

Zoals vermeld, werden reeds verschillende verordeningen 
uitgevaardigd teneinde de taken van de diverse medische zorgenver
strekkers te omschrijven en hun respectieve werkgebieden af te bake
nen. De bedoeling van deze maatregelen liet geen twijfel: de burger 
beschermen tegen kwakzalvers en onwettelijke beoefenaren van de 
geneeskunde. Bij ontstentenis van adequate politionele actie, maar 
vooral door de onderlinge naijver van geneesheren, chirurgen en 
apothekers - een afgunst, niet in het minst in de hand gewerkt door het 
"standsverschil" dat tussen de medische beroepen heerste (de dokters 
waren autonome academ isch geschoolde aristocraten terwij I de ch irur
gen en apothekers als handwerklui afhankelijk waren van hun respec
tieve neringen) - werden deze voorschriften slecht of helemaal niet 
nageleefd. Vandaar dat in de loop van de 17de eeuw een aantal 
stadsmagistraten ertoe overgingen hun eigen controleorganen in het 
leven te roepen: de collegia medica. 

Gent zette deze stap in 1663, nadat een voorafgaande controlerende 
poging schipbreuk had geleden. Inderdaad, in 1652 hadden drie 
doctores-ten-pensioene het stadsbestuur ertoe kunnen overtuigen een 
farmacopee uit te geven (het vermaarde Antidotarium Gandavense) en 
statuten u it te vaardigen, de Leges et Decreta Magistratus Gandavensis 
Flandriae Metropolis Doctores Medicos, Chirurgos et Pharmacopaeos 
concernantia, die voor de drie geneeskundige beroepen verplicht 
werden gesteld. Het feit dat doctores deze initiatieven hadden genomen, 
frustreerde de apothecarissen en zorgde ervoor dat deze overigens 
gezonde proeve tot regelen van de geneeskundige beroepen na korte 
tijd mislukte. De stedelijke overheid gaf zich evenwel niet gewonnen 
en decreteerde in 1663 de Ordonnantien ende Statuten op het Faict 
vande Medicynen, rakende de Doctooren, Apothecarissen, ende Chirur
gijns, grondvest van het Collegie der Medicynen binnen de stadt 
Ghendt. Pas nadat Filips V deze reglementen had bekrachtigd (decreet 
van 5 september 1665), kon het Collegium Medicum Gandavensevan 
start gaan. Haar recente mislukking indachtig en in tegenstelling tot 
hetgeen in andere steden gebeurde, verzekerde Gent ab ovo het 
evenwicht in haar Collegium door er vertegenwoordigers van de drie 
medische beroepen in op te nemen, een maatregel die vruchten zal 
afwerpen. Inderdaad, het Gentse Collegie was een goed gestructureerd 
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organisme, dat twee politieke regimes heeft overleefd en, vrijwel 
zonder amendementen aan zijn statuten, gedurende zowat 130 jaar op 
perfecte wijze heeft gefunctioneerd. Pas onder het Franse Bewind 
moest het de plaats ruimen voor de medische scholen van het Dépar
tement de l'Escaut. 

De directie van het Collegium Medicum Gandavense was in handen 
van afgevaardigden van hetstadsbestuuren vertegenwoordigers van de 
geneesheren, de heelmeesters en de apothecarissen. Ze vergaderde 
geregeld in de zgn. Collegiekamer van het stadhuis. Tot het Collegium 
zelf behoorden de I icentiaten/doctores i n de geneesku nde, de gezworen 
chirurgijns en de apothekers, d.w.z. het Corpus Medicum. De twee 
laatste groepen waren voortaan afgescheiden van hun nering, respec
tievelijk deze van de chirurgijn-barbiers en van de kruideniers. De 
"gewone" chirurgijn-barbiers en de drogisten bleven echter in hun 
neringen en waren enkel voor examen en visitatie aan het Collegium 
Med icum onderworpen . Wensten ze zich te verheffen tot resp. gezworen 
chirurgijn of apotheker, dan moesten ze examen afleggen en hun 
nering verlaten om in het Corpus te worden opgenomen. Verder waren 
ook nog de vroedvrouwen (die aanvankei ijk geen examen aflegden) en 
de chirurgijns ten platten lande, voor wie het examen minder streng 
was, aan het Collegium verbonden. 

De stad vertrouwde het Collegium verschillende opdrachten toe. In 
eerste instantie moest dit orgaan aan de geneesheren, apothekers, 
chirurgen en vroedvrouwen de toelating verstrekken om op zijn 
grondgebied, grotendeels hetgraafschap Vlaanderen, praktijk te voeren . 
Voorts diende hetColiegeervoortewaken, datdedoor hem uitgevaardig
de reglementen behoorlijk werden eerbiedigd en de mogelijke over
treders gestraft. Door het College aangestelde leden moesten periodiek 
de officinae visiteren, arme zieken bezoeken, de beulsknecht assis
teren, autopsie verrichten in geval van verdacht overlijden, bijspringen 
wanneer een epidemie uitbrak, enz. Tenslotte werd van dit orgaan 
verwacht dat het de kunde en kennis van bepaalde groepen (apothe
kers, chirurgen, later ook de vroedvrouwen) door middel van het 
inrichten van lessen zou vergroten en via het afnemen van examens 
evalueren. In deze taak moet overigens de oorsprong worden gezocht 
van de vroegste organisatie van het onderwijs in de geneeskunde te 
Gent. 

Wat ons nu vooral interesseert, zijn precies de erkenningscriteria die 
door het Collegium Medicum Gandavense werden gehanteerd, even
als de rol die dit organisme voor de ontwikkeling van het geneeskun
dig onderwijs heeft gespeeld. Na voorleggen van het diploma van 
doctor of I icentiaat i n de geneesku nde, u itgerei kt door een" orthodoxe" 
universiteit, werden geneesheren automatisch door het Collegium 
erkend. Vanaf de stichting van het Collegium waren immers de 



vroegere richtl ij nen van kracht en werden, u it vrees voor de zgn. nefaste 
ideeën van de Reformatie, de geaccepteerde universiteiten bij naam 
vernoemd (plakkaat van Keizer Karel 1540, edict van Alva 1569, 
decreet van de Aartshertogen Albrecht en Isabella 1617). Met de 
opleiding of vervolmaking van de geneesheren zelf heeft het Collegium 
Medicum Gandavense zich derhalve nooit moeten inlaten. 

Om ter plekke zijn ambt te mogen uitoefenen moest de aspirant
chirurgijn, gedurende zijn leertijd bij één of meerdere erkende meesters, 
door een geneesheer van het Collegium worden geïnstrueerd in de 
anatomie en de chirurgie, over deze leerstof, voor een jury samen
gesteld uit leden van het Collegie en de stadsmagistratuur, examen 
ondergaan, en tot slot de eed van getrouwheid aan het Collegie 
afleggen. Wat het onderwijs betreft, bepaalden de oorspronkelijke 
statuten van het Collegium alleen datde aspirant-chirurg moest worden 
"bijgewerkt" door een doctor. Door de Ampliatie van deze statuten 
werd het onderwijs in 1684 geformaliseerd en verplichtgesteld, en later 
over de gehele duur van de leertijd (drie jaren) uitgebreid. De lessen 
gingen door in de lokalen van het Collegium op het stadhu is. De eerste 
leraar anatomie (van 1688 tot 1691) was dr. Pieter Herry, gedi
plomeerde van de universiteit van Reims; de tweede (van 1693 tot 
1718) was een gediplomeerde van Leuven, dr. Filips Lippens. Ookjan 
Palfyn, hoewel geen doctor - hij had zich in 1697 te Gent gevestigd en 
was één jaar later door het Collegium als meester-chirurg erkend - heeft 
deze functie gedurende een tijd waargenomen. Zijn opvolgers waren 
de doctores medicinae de Muller (van 1750 tot 1784), P.e. De Brabant 
(van 1785 tot 1788) en tenslotte Bernard Coppens. 

In 1708 werd door het Collegium Medicum Gandavense een cursus 
osteologie in het leven geroepen, wellicht als erkenning van de grote 
verdiensten en de vermaardheid van Palfyn. Hij gaf immers als eerste 
deze lessen, welke vanaf 1785 opnieuw met de anatomie tot één 
leervak werden versmolten. De naamgeving van de cursus is eerder 
misleidend, vermits in de omschrijving van de opdracht duidelijk werd 
gestipuleerd dat "hy (Palfyn) daer onder wel principaelyck sal ver
thoonen de principaelste operatien vande chirurgie ... ". Palfyns lessen 
vielen klaarblijkelijk in de smaak, want hij "vertoonde en expliciteerde 
alle de voornaemste operatien der chirurgie op een doot 's menschens 
I ichaem, met appl icatie van all de nood ige bandagien". 

Desondanks kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat de 
chirurgijns de ondergeschikten van de doctores bleven: het onderwijs 
van de aankomende chirurgijns was toevertrouwd aan een doctor (het 
voorbeeld van Palfynbewijst evenwel dat dit artikel van de Ordonnan
tien geen bindend karakter had) en een heelmeester moest voor de 
complexe gevallen de bijstand inroepen van een medicus. Evenmin 
waren de banden met de corporatie volledig afgebroken. Toen het 
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jan Palfyn 
(1650-1730). 

Collegium Medicum Palfyn in zijn heelkundige school benoemde om 
er de osteologie te doceren, tekende de nering van de chirurgijn
barbiers protest aan zogenaamd omdat zij, als financieel medever
antwoordelijke voor dit onderwijs, niet vooraf was geraadpleegd, 
protest dat evenwel door de stadsmagistraat voor onontvankelijk werd 
verklaard (17 maart 1708). In onze gewesten zou de discriminatie 
tussen geneesheren en chirurgen zich tot de Franse tijd doorzetten. 
Frankrijk was immers de pionier van de chirurgie en de geslaagde 
fisteloperatie van Lodewijk XIV (1687) had in dat land de heelmeesters 
definitief tot de gelijken van de medici gemaakt. Sinds 1635 bestond 
trouwens in de Franse hoofdstad een niet-academische leerstoel in de 
anatomie, in 1673 aangevuld met een in de heelkunde. Aldus werd 
Parijs, waar ook Palfyn naartoe zou trekken, vanaf het einde van de 
17de eeuw het mekka van de ontleed- en de heelkunde. 

Voor de erkenning van de candidaat-apothekers door het Gentse 
Collegium Medicum golden ongeveer dezelfde richtlijnen als voor de 
aspirant-chirurgen. Hun onderwijs was echter vooral gericht op de 
kruidkunde en includeerde botanische wandelingen. 

Het Collegium Medicum Gandavense heeft een interessante rol 
gespeeld in de verheffing van de vro dvroLlwen land. Zoals reeds 
aangestipt, was er oorspronkelijk in de Ordonnanli 'n onderwijs noch 
kennispeiling van de vroedvrouwen voorzien. D z w erd n in hun 
praktijkvoering bevestigd mits het voorleggen van een certificaat van 
goed gedrag en zeden, afgeleverd door hun pastoor, en na het afleggen 
van de eed van getrouwheid aan het Collegie. De kentering kwam 
slechts een eeuw later, toen in 1772 de eerste vroedvrouwenschool in 
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het leven werd geroepen, een hoogst belangrijke gebeurtenis die enig 
commentaar vereist. 

Omstreeks het midden van de 18de eeuw ontwikkelde zich in 
Europa een politieke en economische doctrine (populationisme) die 
stelde dat de rijkdom van de staat rechtevenredig was met het aantal 
inwoners. Als belangrijkste reden van de ontvolking werd de enorme 
kindersterfte geduid, naar men aannam, een gevolg van de onkunde 
van de vroedvrouwen (en vroedmeesters-chirurgen). Deze situatie 
leidde ertoe dat in Frankrijk de koninklijke vroedvrouw, Mevr. Du 
Coudray, werd aangesteld om ter plekke onderwijs aan vroedvrouwen 
te verstrekken. 

Bij koninkl ijk decreet reisde zij vanaf 1767 haar land af en gebruikte 
hierbiL als één der eersten, een fantoom. Zo verbleef zij in 1774 te 
Duinkerke en Rijssel. Te dier gelegenheid richtte zij een verzoek tot 
Karel van Lorreinen om haar werk tot de Zuidelijke Nederlanden te 
mogen uitbreiden. Als gevolg van het negatieve advies van de Univer
siteitvan Leuven (toen deenige in ons land) werd dit aanbod afgewezen. 
Desalniettemin nam de Kasseirij van leper het initiatief haar uit te 
nodigen om onderricht te geven. De lessen werden o.a. gevolgd door 
de Gentenaar Jacobs. Dr. Vandaele, Vrymeester in de Genees-konst, te 
leper, gaf ze in 1775 zelfs uit in het Nederlands. Omdat de Universiteit, 
evenmin als de overheid, voorstander was van een "zwervend" onder
wijs, gingen toen verschillende Zuidnederlandse steden over tot het 
inrichten van vroedvrouwenonderwijs. 

In Gent had de magistraat reeds in 1772 een school gestart met als 
leraar dr. Pieter Damman, leerling van de beroemde Franse obstetricus 
Levret. Drie jaar later deed de gezworen chirurg Jan-Bernard Jacobs, 
toen nog geen arts, het voorstel om kosteloos een identieke cursus met 
fantoom-oefeningen te geven aan leerling-vroedvrouwen van de Kas
selrij van de Oudburg. In 1778 hechtte Maria-Theresia haar formele 
goedkeuring aan de twee vroedvrouwen scholen en benoemde respec
tievelijk Damman (Keure) en Jacobs (Oudburg) als betaalde profes
soren. De leerlingen van de Gentse school werden onderwezen in de 
lokalen van het Collegium Medicum terwijl Jacobs les gaf in het 
Kasseirijhuis waar tevens een auditorium was gebouwd. Dit huis (thans 
verdwenen) was een mooi gebouw opgetrokken in Renaissancestijl op 
de binnenplaats van het Gravensteen. Ingehuldigd in 1614, was het de 
zetel van het College van de Oudburg, orgaan waarvan het gezag zich 
uitstrekte over een groot gedeelte van Oost- en West-Vlaanderen. 

Over de Vroedvrouwenschoo/ van de Keure zijn weinig gegevens 
bewaard. Dank zij de stadsrekeningen (de stad zorgde voor het 
financiële beleid van de school, maar liet de gehele organisatie over 
aan het Collegium) weten wij niettemin dat Damman en zijn instelling 
het Franse bewind gedurende een korte tijd hebben overleefd en dat 



ook aspirant-chirurgijns de lessen in de vroedkunde hebben gevolgd. 
De best bekende is Kluyskens, die in 1791 aldaar het diploma van 
vroed meester behaalde en als laureaat van de cursus met een gouden 
medaille werd bedacht. 

KasseIrijhuis, waar ).8. )acobs les gaf aan de vroedvrouwen. 

Onder de impuls van de geïnspireerde "Professor" Jacobs werd de 
Oudburgse school of fcole Royale et Supérieure d'Accouchements 
een denderend succes. Honderden aspirant-vroedvrouwen kwamen er 
van heinde en verre zijn theoretische lessen en fantoomoefeningen 
volgen en werden, na het beeindigen ervan (twee jaar of vier lessency
cli) geëxamineerd door een jury bestaande uit hun leraar, twee leden 
afgevaardigd door het Collegium Medicum Gandavense en twee 
commissarissen van het Collegie van de Kasseirij. Voor zijn leerlingen 
schreef Jacobs het handboek Vroedkundige Oeffenschool (1784), dat 
via de Franse (1785) en Duitse (1787) vertalingen lange jaren een 
standaardwerk zou blijven. In 1788 nam Jacabs, die inmiddels de 
doktersbul had verworven, afscheid van zijn school. Voortaan fungeerde 
hij als professor chirurgie in het ziekenhuis van de gewezen Sint
Pietersabdij te Brussel, waar keizer Jozef 11 de faculteitgeneeskunde van 
de Leuvense Universiteit had overgebracht om er naar Weens model 
een Algemeen Ziekenhuis (inclusief een kraamafdeling, de eerste in de 
Zuidelijke Nederlanden) in te richten. Jacobs werd opgevolgd door dr. 
Guillaume Demanet (1747-1831), die vanaf 1789 - zij het slechts 
gedu rende een korte periode - zi j n leerl i ngen meenam om i n Drongen, 
ten huize van een vroedvrouw, aan verlossingen deel te nemen. 
Demanet, befaamd medicus en chirurg en sinds 1778 stadssteensnij
der, is vooral bekend gebleven als de man die de koepokinenting in 



Gen! heeft geïntroduceerd (1800). De Ecole Roya le et Supérieure d' Ac
cOlfchemenls verdween met de troebele jaren 1790. Genl werd vanaf 
'792, met korte onderbreking; door de Fransen bezet en de school van 
de Oudburg ging toen op slot. Bij de inlijving van de Zuidelijke 
Nederlanden bij Frankrijk (1795) w erd de Kasseirij van de Oudburg 
afgeschaft en met haar de vroedvrouwenschool. 



DE GENEESKUNDIGE SCHOLEN 
VAN HET DEPARTEMENT 

DE L'ESCAUT 
(1795-1817) 

Het Oostenrijks bewind was in velerlei opzichten een gunstige 
periode, o.m. voor wat betreft het medisch onderwijs te Gent. Maria
Theresia stichtte twee vroedvrouwenscholen die werden in stand 
gehouden door haar opvolger Jozef 11. De oorlogen met het revolutio
naire Frankrijk vormden evenwel een keerpunt: in november 1789 
moesten de Oostenrijkers Gent verlaten en na een korte restauratie 
(december 1790) en twee bezettingen door de Franse legers (1792 en 
1794) werd België op 1 oktober 1 795 ingel ijfd bij de Franse Republiek. 
Een gedeelte van het Graafschap Vlaanderen werd het Départementde 
l'Escaut, met Gent als hoofdplaats. 

Direct na de inlijving werden ook in ons land de decreten van de 
Franse Conventie van kracht, met als gevolg dat zowel de neringen die 
verband hielden met de uitoefening van geneeskundige beroepen, als 
het Collegium Medicum Gandavense verdwenen en onze enige uni
versiteit werd gesloten. Zoals reeds vermeld, leidden bestuurlijke her
vorm i ngen tot de afschaffi ng van de Kassei ri j van de Oudbu rg, waarmee 
tevens haar vroedvrouwenschool werd opgedoekt. In de hospitalen 
werd door het Franse beheer het geestel ijk bestuur door een burgerlijk 
vervangen. Voor Gent betekende zulks dat het "bestier" van de Bijloke 
voortaan was toevertrouwd aan een Commission des Hospices (Com
missie der Hospissen of Commissie van de Godshuizen) waarvan het 
voorzitterschap werd waargenomen door dr. Bernard Coppens (1756-
1801), lesgever in de anatomie aan het voormalige Collegium Medi
cum Gandavense en medestichter (met Charles Van Hulthem) en eerste 
directeur van de Gentse plantentuin in de Baudeloo-Hof (1797). Over
gelaten aan lekenpersoneel heerste in de Bijloke complete wanorde en 
kwam de ziekenzorg dermate in verval dat dr. Pierre Engelbert Wauters 
(1745-1840), prominent Gents geneesheer, in 1802 van de prefect van 
het Scheldedepartement de terugkeer van de Cisterciënzerinnen wist te 
bekomen. 

Vijf jaar later zou de prefect het bestuur van de Bijloke aan de zusters 
ontnemen en overdragen aan kanunnik Triest, stichter van de Congre
gatie van de Broeders van Liefde, die er het Burgerlijk Hospitaal van 



Gent, dank zij een wijs en efficiënt beleid, opnieuw heeft bovenop 
gehaald. 

Het Collegium Medicum Gandavense werd vervangen door het 
Comité de Santé, een orgaan dat ook gepoogd heeft de onderwijstaak 
van het Collegium zo goed als mogel ijk verder te zetten. De samenstel
ling ervan verschilde niet zoveel met vroeger. Zoals vermeld bleef de 
vroedvrouwenschool van de Keure nog enige tijd bestaan (zeker tot in 
het jaar 1798), met Damman als leraar, waarna de lessen gedurende 
één of twee jaren werden onderbroken. Het chirurgisch onderwijs is 
echter blijven doorgaan, hoewel het leslokaal van het stadhuis ver
hu isde naar de afgeschafte kapel van St.-Eloois (St-Loys) i n de Geldmu nt, 
een weinig gepast gebouw opgericht door de gilde van de Smeden, 
waar Kluyskens voortaan les gaf. 

Dit rudimentaire vakonderwijs vormde het restant van de medische 
ontwikkelingen uit de vorige eeuwen. De regulerende en politionele 
functies, eertijds op kordate wijze uitgeoefend door het Collegium, 
waren in rook opgegaan. Ook van een universiteit was geen sprake 
meer, zodat de aspirant-geneesheren voortaan naar Parijs moesten 
trekken. In werkelijkheid zouden ze zich evenwel geregeld richten tot 
Noord-Nederlandse en Duitse instellingen, die aan zo vele onvoor
bereiden de doktersbul gewoon "verkochten", wat de op deze wijze 
vers gediplomeerden in de gelegenheid stelde hun krasse onkunde op 
hun ongelukkige medeburgers toe te passen. Na meer dan één eeuw 
kregen charlatanisme en minderwaardige geneeskunde in onze steden 
en op het platteland opnieuw de bovenhand, wat rampzalige gevolgen 
had voor de zieke en hulpbehoevende bevolking. Deze erbarmelijke 
toestand dwong de Franse overheid tot krachtdadig ingrijpen. Bewerkt 
door enkele invloedrijke Gentse burgers, onderwie Van Hulthem, zette 
de prefect in 1800 een eerste stap in de goede richting: hij stichtte te 
Gent de Société Médica/e of Geneeskundig Genootschap; het jaar 
daarop kwam de Ecole de Chirurgie of Heelkundige Scho/e tot stand. 

De Ecole de Chirurgie renoveerde het onderwijs in de heelkunde en 
de verloskunde. De lessen waren publiek en stonden open voor 
aspirant-chirurgen en -vroedvrouwen van het Departement van de 
Schelde. De chirurg De Breuck, opvolger van Damman, verzorgde er 
het onderwijs in de vroedkunde. De Ecole de Chirurgie heeft evenwel 
haar doel niet kunnen bereiken, omdat de lessen niet werden verplicht 
gesteld en er geen sancties waren voorzien tegen de "vrijen" die zich 
inlieten met de praktijk van de chirurgie en de verloskunde. 

DE: 'lenaming van de tweede instelling, de Société Médicale, waar
van Bernard Coppens als voorzitter en Kluyskens als secretaris fungeer
den, dekte geenszins de lading. Volgens de officiële omschrijving gaf 
"dit genootschap raed" en vaccineerde gratis, etc., een nogal beperkte 
bezigheid voor een Société Médicale. Toch zou hetfoutzijn te beweren 



datde Société helemaal niets heeft gepresteerd, want door hetoprichten 
van de eerste consultatie voor kosteloze koepokinenting blijft zij in de 
medische geschiedenis een sieraad van de stad Gent. Inderdaad, op 14 
september 1800 was het dr. Demanet, de opvolger van Jacobs in de 
school van de Oudburg, die bij zijn particuliere patiënten de vaccine 
toepaste die hij van de vader van de koepokinenting, Jenner (1798), had 
gekregen. Ook KI uyskens heeft zich voor deze zaak ingezet en reeds op 
21 maart 1801 kon hij plechtig de 150ste vaccinatie vieren. Door het 
publiceren van twee pamfletten heeft hij gepoogd artsen en publiek 
warm te maken voor deze belangrijke profylactische maatregel en 
prefect Faipoult was dermate geïnteresseerd in de Adresse de la Société 
Médicale de Cand à ses Con cito yens " (1802) dat h ij deze tekst aan alle 
burgemeesters van zijn departement liet uitdelen. In 1808 zou koe
pokinenting, die als privé-initiatief was gestart, worden overgenomen 
door het Gentse "Comité central de vaccine", met dr. Wauters als 
voorzitter en dr. Beyts als secretaris, functie die later door Kluyskens 
bekleed werd. 

Alle goede bedoelingen ten spijt, waren de twee nieuwe instellingen 
- in wezen een onwettig initiatief van Faipoult - niet bij machte de 
rampzalige toestand waarin de praktijk van de geneeskunde zich te 
Gent bevond, te keren. Hiertoe was een van hogerhand opgelegde 
kordate wetgeving nodig die, zoals eertijds, de uitoefening van de 
geneeskundige beroepen regelde en misbruiken beteugelde. De be
langrijke Franse wet van 19 Ventose van het jaar XI (10 maart 1803) 
bracht hierin de nodige verandering. 

De wetgever beloofde in eerste instantie dat er meer "geneeskundige 
scholen" zouden komen, d.w.z. scholen van verschillend niveau. 
Reeds waren er in het jaar 1794 in Frankrijk drie Ecoles de Santé 
opgericht (Parijs, Montpellier, Straatsburg), waarvan de opdrachten 
aansloten bij de noden van de tijd: zo snel als mogel ij k een groot aantal 
Officiers de Santé klaarstomen voor de militaire hospitalen. Hier werd 
voor het eerst n iet langer het onderscheid gemaakt tussen geneesku nde 
en chirurgie, want volgens republikeins begrip waren beide takken 
evenwaardig. 

De wet van 1803 voegde echter aan de bestaande Ecoles de Santé 
twee nieuwe toe (Turijn en Mainz), herdoopte deze instellingen tot 
Ecoles de Médecine en verbreedde hun opdracht. Ook dokters voor de 
burgerbevolking werden er nu opgeleid. Bovendien voorzag deze wet 
ook in grote steden de oprichting van zogenaamde "secundaire" 
geneeskundige scholen. 

Als uitwerking hiervan ontstond in Gent de Geneeskundige Scho/e 
of fco/e de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, welke de plaats 
innam van de twee kort tevoren gestichte instellingen: de Société 
Médicale en de Ecole de Chirurgie. 



Volgens de wet van 1803 kende men voortaan vier soorten di
ploma's: doctor in de geneeskunde, doctor in de chirurgie, gezond
heidsofficier en vroedvrouw. Ook in ons land werd nu de chirurg voor 
het eerst de gelijkwaardige van de geneesheer en werd bovendien zijn 
werkgebied vergroot: benevens het uitvoeren van operaties was de 
chirurg voortaan gemachtigd de gehele zgn. externe geneeskunde te 
bedrijven. Omgekeerd mocht de doctor medicus zich niet langer 
inlaten met de diagnostiek en therapie van chirurgische aandoeningen, 
waaronder ook de verloskunde ressorteerde. Wel kon hij, mits het 
verwerven van beide diploma's de praktijk van de in- en uitwendige 
geneeskunde, inclusief de verloskunde, combineren. Medisch-histo
risch was zulks een zeer belangrijke ontwikkeling, die bovendien 
getuigenis aflegt van de bijzondere belangstelling die Bonaparte (1769-
1821) voor de heelkunde koesterde. Het domein van de vroedvrouw 
werd daarentegen door de wet van 1803 ingekrompen, want voortaan 
mocht zij geen gebruik maken van instrumenten zonder de hulp van 
een doctor in de chirurgie te hebben ingeroepen. Evenmin was haar 
toegestaan zich op het terrein van de medicus, de chirurg of de 
apotheker te wagen. 

De Ecole de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, bij arrest van 
prefect Faipoult (27 september 1804) gesticht, werd op 15 november 
1805 door hem plechtig ingehuldigd. De theoretische lessen waren al 
sinds 7 oktober 1805 gestart in het Pakhuis aan de Korenmarkt, waar 
zich nu het gebouw van de Posterijen bevindt. Praktisch onderricht 
kregen de studenten vanaf 1 december 1806 in de Bijloke. Het curricu
lum behelsde vijf vakken, waaronder verloskunde. De lesgevers waren 
J. Ch. Van Rotterdam (1759-1834) voor de chirurgie, J.F.Kluyskens 
(1771-1843) voor de anatomie en de fysiologie, De Block voor de 
obstetrie, De Breuck voor de scheikunde en apotheker P. Beyts voor de 
botanica. 

Nadat Napoleon I op 2 juli 1806 een decreet had uitgevaardigd dat 
in ieder departement van het Keizerrijk een school moest worden 
voorzien Voor praktijkgericht onderwijs in de geneeskunde, die tevens 
als een soort pre-universitaire instelling kon gelden voor degenen die 
zich "par des études préalables" wensten voor te bereiden tot het 
volgen van "les cours plus scientifiques de médecine", richtte de 
prefect in Gent de fcole élémentaire de Médecine op. Hier kon 
voortaan iedereen die het maar wenste, ook zij die in andere departe
menten woonden en zelfs "ceux des nations étrangères, Ie nombre en 
étant indéfini, ma is subordonné aux localités", kosteloos worden 
opgeleid in de geneeskunde, zij het in eerste instantie tot officier van 
gezondheid. De leeftijd gold als enige beperkende voorwaarde om 
toegelaten te worden. De kandidaat moest minstens 16 jaar oud zijn en 



een behoorlijke kennis van het Frans bezitten. Deze laatste eis was niet 
bindend voor aspirant-vroedvrouwen. 

De Ecole élémentaire startte haar lessen op 1 december 1806. In feite 
was deze instelling, op de naam na, niet verschillend van de vorige 
school: lokalen en lesgevers bleven onveranderd, maar Kluyskens 
doceerde voortaan de chirurgie en De Breuck de verloskunde. De 
school verdween op 9 oktober 1817, met de inhuldiging van de 
Rijksuniversiteit Gent, maar officieren van gezondheid zouden nog 
lange tijd in het Belgische Koninkrijk blijven. 

Samenvattend kan men beweren dat in Gent het geneeskundig on
derwijs gedurende de Franse periode summier en praktijkgericht was 
en het leeuwenaandeel hiervan aan de heelkunde werd toegekend. 
Niettegenstaande de geneeskundige scholen van het Département de 
l'Escaut elkaar in snel tempo hebben opgevolgd, was de inhoudelijke 
evo lutie gering en functioneerden deze instellingen met quasi dezelfde 
personen. Daar het Keizerrijk van vele buurlanden was afgezonderd, 
vergde het van de toenmalige geneesheren een hele Inspanning om 
zich op de hoogte te houden van de nieuwe verwezenlijkingen in hun 
vak. Kluyskens en enkele van zijn collega's hebben gepoogd deze 
leemte op te vullen door in 1808 het tijdschrift Anna/es de Littérature 
médica/e étrangère te stichten, dat vooral de uit Engeland binnen
gesmokkelde literatuur wilde laten kennen, een initiatief dat Kluyskens 
debijnaam "Lieven Bauwens van de medische literatuur" heeft bezorgd. 
In deze periode kwamen in Gent ook drie medische verenigingen tot 
stand : de Société de Médecine (1797-1800), de Société Médica/e 
(1800) en de Société Médico-chirurgica/e (1812). Deze laatste, een 
initiatief van de professoren van de Ecole élémentaire, verdween in 
1814 als gevolg van de moeilijke politieke toestanden. 



DE HOGESCHOOL TE GENT 
0817-1830) 

Nog vóór de heerschappij van Napoleon in Frankrijk en Europa een 
definitief einde kende, ijverde Prins Willem van Oranje-Nassau bij de 
geallieerden (Rusland, Engeland, Pruisen ... ) om de vroegere XVII 
Provinciën (de Nederlanden) onder zijn gezag te verenigen. In 1814 
werd te Chaumont een overeenkomst getekend die aan de Prins van 
Oranje het vroegere gebied van de Republ iek der Verenigde Provi nciën 
terugschonk, met een gebiedsuitbreiding (de Belgische gewesten tot 
aan de Maas) en passende grenzen. De Prins van Oranje, inmiddels tot 
souvereine vorst in de noordelijke Nederlanden verheven, regeerde 
aanvankelijk de Belgische gewesten met de titel van gouverneur, een 
slecht omschreven bevoegdheid die hij vanaf 1 augustus 1814 te 
Brussel moest uitoefenen. 

Het Congres van Wenen, dat na het beëindigen van het Napoleon
tisch avontuur het machtsevenwicht in Europa herstelde, bekrachtigde 
op 16 maart 1815 de koninklijke waardigheid van Willem lover de 
noordelijke en zuidelijke Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlan
den . 

Zodoende was ook voor de geneeskunde in Gent een nieuw tijdperk 
aangebroken. Willem I beschouwde immers het onderwijs van beslis
send belang voor de culturele verheffing van zijn volk en heeft niet 
gedraald met het nemen van kordate maatregelen. Twee maanden 
nadat hij in de noordelijke provincies de drie oude universiteiten 
(Leiden, Groningen en Utrecht) had hersteld, verbond hij er zich toe (27 
september 1815) in de zuidelijke gewesten één of meerdere univer
siteiten op te richten, waaronder één te Leuven. Maar welke steden 
zouden de andere u itverkorenen worden? 

Omdat men Willems belofte reeds enige tijd had verwacht, waren de 
kandidaat-steden reeds vanaf eind 1814 met hun lobbying bij de 
kon i ng-gouverneu r begon nen. Gent is h ierbij allerm i nst achtergebleven. 
De koning, die de moeilijke keuze van de inplanting van de univer
siteiten in zijn zuidelijke provincies op evenwichtige wijze wilde 
beslechten, gafop 8 november 1815 aan een commissie van afgevaardig
den van zes zuid nederlandse steden - er zetelde één Gentenaar in - de 
opdracht een passende oplossing voor de organisatie van het hoger 
onderwijs te zoeken. Reeds drie maanden later (18 februari 1816) had 
deze commissie haar voorstellen klaar. De koning bekrachtigde ze met 
de sleutelwet van 25 september 1816. Dit Reglement op de inrigting 
van het hooger onderwijs in de zuidelijke provincies van het Koninkrijk 



der Nederlanden vaardigde uit dat er in het zuiden drie autonome 
rijksuniversiteiten zouden komen, nl. te Gent, te Leuven en te Luik. De 
draagwijdte hiervan voor Gent is iedereen bekend. 

Blijkbaar hadden de principes van decentralisatie en communautari
satie van het hoger onderwijs, zo hardnekkig verdedigd door het 
Gentse lid van de Koninklijke Commissie, kanunnik en oudheidkun
dige Martinus J. De Bast, de koning weten te overtuigen. Ook andere 
personen hebben hun invloed laten gelden voor de promotie van Gent 
tot universiteitstad. Zo waren de bemoeiingen van J.L. Kesteloot (1778-
1852) uiterst belangrijk. Deze geneesheer - geboren te Nieuwpoort, 
gepromoveerd aan de Leidse universiteit en gevestigd in Den Haag
was immers raadsman van Willem I en bevriend met de invloedrijke 
Anton Reinhard Falck, de latere minister van openbaar onderwijs. 
Terloops weze vermeld dat Kluyskens, die in dit overgangstijd perk zijn 
Annales de Littérature médicale étrangère ook voor zijn noordelijke 
collega's wenste open te stellen, Kesteloot in 1816 als mederedacteur 
had aangetrokken en tegelijk aan het tijdschrift een ruimere naam had 
gegeven: Annales de Littérature médicale étrangère et nationale. Maar 
ook de professoren van de Gentse Ecole élémentaire de Médecine 
hebben bij herhaling bij de koning de kandidatuur van Gent behartigd, 
o.m. Van Rotterdam, voorzitter van de school, en J.F. Kluyskens,leraar 
en tevens "chirurgien principal de I'armée", een titel die in de toen
malige context allicht een zeker gewicht had. 

Ongetwijfeld zal ook de vroegere poging van Gent om een univer
sitair onderwijs te organiseren de beslissing van de protestantse vorst 
hebben beinvloed. De Calvinistische Republiek van Gent (1578-1584) 
en haar universiteit (het Gereformeerde Athenaeum of Doorluchtige 
School), die zo sterk aan zijn voorouder De Zwijger waren verknocht 
geweest, werden immers al op 7 november 1814 aan de toenmalige 
Prins van Oranje in herinnering gebracht. De gemeenteraad for
muleerde het als volgt: "Ia ville (Gent) a encore des droits anciens et 
particuliers à offrir à la considération et aux souvenirs de I'illustre 
maison d'Orange". Het stadsbestuur heeft haar missive in december 
1815 sterker onderbouwd en hierbij o.a. de aandacht gevestigd op de 
geschikte geografische I igging van Gent en het bestaan van een 
infrastructuur, in het bijzonder een vrijwel complete medische facul
teit. 

Het jaar 1817 was vooral gericht op het rekruteren van professoren. 
Inmiddels bracht het stadsbestuur alles in gereedheid om de universiteit 
te huisvesten. De stad, die immers bij wet voor de didactische en 
wetenschappel ijke uitrusti ng van haar universiteit moest zorgen, schonk 
aan deze instelling haar bibliotheek (Ottogracht) en haar Hortus 
(Baudeloo-abdij), waarvan Van Hulthem onder het Franse bewind de 
initiatiefnemer was geweest. 



De Gentse universiteitwerd plechtig ingehuldigd op 9 oktober 1817, 
in de troonzaal van het stadhuis en in aanwezigheid van de kroonprins 
der Nederlanden, de latere koning Willem 11. Van Rotterdam, hoogleraar 
aan de faculteit geneeskunde en eerste rector, sprak de dankrede uit. 

Zoals wettelijk voorgeschreven, telde onze universiteit vier facul
teiten. De keuze van het professoren korps van de facu Iteit geneesku nde, 
in tegenstelling tot deze van andere faculteiten, leverde weinig 
moeilijkheden op, vermits hier in het verleden een embryo van faculteit 
was ontstaan. De koning benoemde drie oud-gedienden van de Franse 
scholen, J.Ch. Van Rotterdam, F.E. Verbeeck en J.F. Kluyskens, plus één 
nieuwkomer, de bovengenoemde J.L. Kesteloot. Van hen werd ver
wacht dat zij zowat alle takken van de toenmalige geneeskunde kon
den doceren. Een sprekend voorbeeld is J.F. Kluyskens, die in zijn lange 
carrière vrijwel alle vakken heeft onderwezen, van plantkunde tot 
externe pathologie. De colleges werden in het Latijn gegeven en de 
examens verliepen in dezelfde taal, toen reeds een archaïsche maatre
gel daar niet alle professoren en zeker niet alle studenten deze taal 
voldoende beheersten. Als ambtskledij werd aan de ordinarii en extra
ordinarii de Leidse toga opgelegd. 

Kandidaten konden zich aan de faculteit inschrijven na afleggen van 
een ingangsexamen (K.B. 19 augustus 1817). Leden van de faculteit 
namen de examens af. De academische graden werden door de 
universiteit zelf toegekend. In feite behield men qua diploma's het 
Franse stelsel, want de academische graden waren doctor in de 
geneeskunde, doctor in de chirurgie, doctor in de verloskunde en 
doctor in de farmacie. Wel zou de wetgever met de nieuwe wet "sur la 
police de I'art de guérir applicable à tout Ie royaume" (12 maart 1818) 
een groep praticiens d'un ordre inférieur(tweede geneeskundige stand) 
in leven roepen, met name stads-en plattelandschirurgen, vroedmeesters 
en vroedvrouwen, apothekers, oogartsen, tandartsen, drogisten en 
herboristen. 

Deze "tweederangs" gezondheidswerkers studeerden niet aan een 
universiteit, maar volgden de lessen aan privé-scholen die in vele grote 
steden begonnen op te duiken. Bij K.B. van 6 januari 1823 werden deze 
instituten door de overheid erkend. Een diploma behaalden deze 
"praticiens d'un ordre inférieur" door examens af te leggen voor een 
provinciale geneeskundige commissie. 

Teneinde de werklust van de studenten aan te wakkeren, richtte de 
staat universitaire wedstrijden in. Bekroonde verhandelingen, waar
voor de laureaat een gouden medaille kreeg, werden jaarlijks gebun
deld in de Anna/es Academiae. Een sociaal belangrijke maatregel was 
het voorzien van studiebeurzen voor behoeftige studenten. 

Om tot doctor in de geneeskunde te kunnen promoveren, moest de 
aspirant vooraf het diploma van kandidaat in de wetenschappen 



hebben behaald, het bewijs hebben geleverd vier jaar aan een faculteit 
geneeskunde te hebben gestudeerd, slagen in een examen afgelegd 
voor dezelfde faculteit en tenslotte een in het Latijn gedrukte thesis 
(specimen inaugurale) indienen en met goed gevolg i n de troonzaal van 
het stadhuis openbaar verdedigen. Van praktisch onderricht was er om 
zo te zeggen geen sprake, tenzij in de heelkunde en de verloskunde. 

Doctors in de heelkunde dienden vooreerst het diploma van doctor 
in de geneeskunde te behalen om pas daarna theoretische en praktische 
examens in de chirurgie, inclusief operaties op lijk, af te leggen. 

De wetgever, die nu voor het eerst duidelijk het onderscheid wenste 
te maken tussen chirurgen en obstetrici, had voor de laatsten de graad 
van doctor in de verloskunde voorzien. Niets belette het behalen van 
de twee diploma's. Om doctor in de vroedkunde te worden moest men, 
na het verkrijgen van het diploma van doctor in de geneeskunde, een 
apart examen afleggen en met een certificaat bewijzen dat men 
eigenhandig een voldoende aantal normale en pathologische ver
lossingen had verricht '/sous les yeux d'un habile accoucheur ou dans 
une institution clinique quelconque". De laatste eis maakte aan de 
universiteit de oprichting van een kraamkliniek wenselijk. Zij zou er 
slechts in 1828 komen. 

Stadschirurgen moesten bij het afleggen van het examen voor de 
provinciale commissie twintig jaar oud zijn, het bewijs leveren zich 
gedurende vijf jaar in de anatomie en de chirurgie te hebben bekwaamd 
bij één of meerdere binnen- of buitenlandse "meesters" of gedurende 
een korte periode in de eigen stad de lessen van een privé-school te 
hebben gevolgd. Analoge voorschriften golden voor de plattelands
chirurgen maar, omdat deze ook een zekere mate interne geneesku nde 
moesten bedrijven, waren de kandidaten verplicht hierover een bijko
mend examen af te leggen. 

Vroedmeesters moesten kunnen bewijzen theoretisch onderwijs in 
de obstetrie te hebben genoten en zelf, onder controle van een erkend 
meester, twee (!) pathologische verlossingen te hebben verricht. Ten
slotte de vroedvrouwen: ze dienden 24 tot 40 jaar oud en van goede 
zeden te zijn en praktisch onderwijs te hebben genoten bij een erkende 
vroedvrouw. De aspirant-vroedvrouw moest zelf, onder het toezicht 
van de erkende leermeesteres, twaalf vrouwen hebben ver/ost. 

De koning had Gent een universiteit geschonken maar, zoals ver
meId, vielen alle materiële problemen ten laste van het stadsbestuur. 
Vanzelfsprekend was het meest dringende probleem de behu izing van 
de faculteit. Voor de theoretische lessen stelde de stad initieel het 
Pakh u is ter besch i kki ng. Nadat op de pI aats van het oud-Jezuïeten kl oos
ter de gebouwen van de nieuwe universiteit waren opgetrokken, zou 
ook de faculteit geneeskunde in deze lokalen haar intrek nemen. 

De kroon op het werk blijft het Paleis der universiteit, het neoklassieke 



pronkstuk van architect Louis Roelandt, waar in belendende lokalen 
ook de gehele administratie van de universiteit zou worden onderge
bracht. De eerste steen van de Aula werd in 1819 gelegd door Falck, 
de toenmalige minister van openbaar onderwijs. Het Paleis werd 
ingehuldigd in 1826 en Falck, inmiddels afgevaardigde van de koning 
te Londen, maakte speciaal de reis naar Gentom aan de feestel ijkheden 
deel te nemen. 

Voor de praktische opleiding van de studenten deed men verder een 
beroep op het Burgerlijk Hospitaal de Bijloke. Sinds hun terugkeer 
stonden de Cisterciënzerinnen opnieuw in voor de ziekenverpleging, 
evenwel in betaalde dienst van de Commissie van de Burgerlijke 
Gasthuizen die ook onder het Nederlandse bewind het ziekenhuis 
beheerde. Een aantal Bijlokedokters hadden inmiddels het professoraat 
aan de faculteit opgenomen en verzorgden, in afspraak met de Com
missie en het stadsbestuur, hun praktisch onderwijs in het Noso
comium academicum. 

De cohabitatie van de hoogleraren met hun niet-academische 
collegae en het gebrek aan eigen faciliteiten voor het universitair 
onderwijs veroorzaakten allerhande wrijvingen en confl icten, die 
slechts veel later een definitieve (?) oplossing zouden krijgen. 

Een nieuw initiatief van Willem I was de stichting van een 
vroedvrouwenschool, instelling die tevens een keerpunt betekende 
voor het onderwijs in de obstetrie aan de faculteit geneeskunde. 
Niettegenstaande reeds in 1817 een ministerieel schrijven de gouver
neur van Oost-Vlaanderen had gelast met het organiseren van een 
"materniteit plus geannexeerde vroedvrouwenschool ten dienste van 
de arme bevolking", heeft het tot in 1825 geduurd vooraleer werd 
besloten een "vroedku nd ige school voor heel meesters en vroedvrouwen" 
op te trekken in de Hoveniersdreef, nu Kluyskensstraat. De eerste 
Provinciale Kraaminrichting, geopend op 15 april 1828, telde twaalf 
bedden en voorzag logies voor vroedvrouwen. De instelling stond 
onder de medische leiding van de doctores Frederic Lutens (1796-
1862) en Joseph Liévin Boddaert (1793-1866). Nadat Kluyskens in 
1829 had bekomen dat de praktijk van de chirurgie en de verloskunde 
als verplichte vakken in het curriculum werden opgenomen, richtte 
men in de Proviciale Kraaminrichting de eerste Vroedkundige Kliniek 
in, waar de hoogleraar verloskunde voortaan zijn studenten in de 
praktijk van dit vak zou opleiden. 

De rijksuniversiteit Gent leverde in 1818 haar eerste doctor in de 
geneeskunde af. Het was de reeds vernoemde Josephus Livinus Bod
daert, die promoveerde op een proefschrift over hepatitis (Oe hepati
tide). Later werd hij leraar en co-directeur (1828) van de eerste 
Provinciale Kraaminrichting. 

Tot besluit kunnen wij stellen dat Willem I ontzaglijk veel gedaan 



heeft voor het hoger onderwijs en de organisatie van de geneeskundige 
beroepen in ons land. Gent heeh hij mei een universiteit begiftigd. MeI 
het beleid en de weinig soepele houding van de vorst was echter niet 
iedereen gediend. Een gebundelde oppositie van kathol ieken en libe
ralen, o.m. ijverend voor een aantal fundamentele vri jheden, stelde in 
1830 een einde aan Willems bewind. 



L'UNIVERSITE DE L'ETAT A GAND 
0830-1930) 

De evolutie van het medisch onderwijs te Gent tijdens het eerste 
centennium van de Belgische onafhankelijkheid hebben wij in drie 
tijdvakken onderverdeeld. Na een aanvankelijke - gelukkig korte -
periode van chaos en verval (1830-1835) te hebben doorsparteld, her
stelde de faculteit geneeskunde zich slechts ten dele en zou zij 
gedurende meer dan veertig jaren (1835-1876) lijden aan een ziekte, 
die men best als deze van het schoolse onderwijs kan karakteriseren. 
Het academisch onderwijs, dat tot dan toe was gekneld geweest in de 
dwangbuis van een ongelukkige wetgeving, zou dan eindelijk, mede 
door de wet van 1876 een bloeiperiode tegemoet gaan. Het overzicht 
sluiten wij af in 1930, jaar van de volledige vernederlandsing van onze 
Alma Mater. Hoewel aldus geen apart luik is gewijd aan de jongste 
zestig jaar van het bestaan van de faculteit geneeskunde, zal niettemin 
bij de bespreking van haar bloeitijdperk (1876-1930) af en toe naar de 
toekomst worden verwezen. 

CHAOS EN VERVAL (1830-1835) 

Gedurende de Franse tijd geleek het medisch onderwijs in Gent 
eerder op dat van een hogere beroepsschool dan van een echte 
un iversiteit. Met Wi Ilem I werd deze universiteit gecreëerd. Deze vorst 
regelde niet enkel het hoger onderwijs, maar ook de uitoefening van de 
geneeskundige beroepen. Enkele onvolmaaktheden ten spijt - zoals 
o.m. het topzware academische apparaat, de archaïsche onderwijstaal 
en het in leven roepen van een tweede geneeskundige stand - bracht 
het Nederlandse bewind merkbare verbeteringen aan het onderwijs 
van de medicijnen. 

De Belgische revolutie (augustus-september 1830) zou deze bloei
tijd brutaal afbreken, want voor de un iversiteit betekenden de eerste vijf 
jaar van het jonge België een ware ramp. Inderdaad, het Voorlopig 
Bewind had wel van meetaf aan de heropening van de drie univer
siteiten bevolen, maar schafte tevens faculteiten af (decreet van 16 
decel. ber 1830), zogenaamd omwille van besparing. Te Gent 
verdwenen de faculteiten van de letteren en van de wetenschappen. 
Vooral de afschaffing van de laatste had dramatische gevolgen voor het 
leven van de medische faculteit. Wie te Gent medicijnen wenste te 
studeren moest voortaan noodgedwongen zijn diploma van kandidaat 



in de natuurwetenschappen aan de Luikse universiteit behalen, de 
enige instelling waar een faculteit wetenschappen was behouden. 
Gelukkig bleken professoren van de afgeschafte faculteit bereid om aan 
aspirant-kandidaten, kosteloos en privatim, les te geven. Deze "vrije" 
faculteiten werden reeds tegen het einde van het jaar 1831 door de 
regering erkend. Even rampzalig was de drastische beknotting van de 
financiële middelen van de universiteiten, evenals het verzuim 
afgevloeide personeelsleden te vervangen. 

De wetgever bleef jarenlang dralen met de reorganisatie van zijn 
universiteiten. Het probleem nam grotere proporties aan toen in 
november 1834, met het grondwettelijke principe van vrijheid van 
onderwijs in het vaandel, in Mechelen en Brussel een vrije universiteit 
werd geopend. Dit gebeuren gaf mede aanleiding tot het uitvaardigen 
op 27 september 1835 van de eerste organieke wet op het hoger 
onderwijs, die het decreet van Willem I van 25 september 1816 
verving. 

Deze zgn. Wet de Theux betekende de redd i ng van onze universiteit, 
zij het met ernstige beperking van haar armslag. Toch zou het onjuist 
zijn te beweren dat de professoren zich gedurende deze chaotische tijd 
geen inspanningen hadden getroost om het onderwijs in onze faculteit 
zo goed als mogelijk op peil te houden en hun perifeer werkende 
collega's bij te staan. In dit opzicht betekende hun initiatief van 1834 
tot het oprichten van de Société de Médecine de Cand ~ater Société 
Roya/e ... ) een gewichtige gebeurtenis. Via zijn wetenschappelijke 
tijdschriften (de Anna/es en het Bulletin) heeft dit genootschap immers 
beide doelstellingen willen nastreven. Het staakte zijn activiteiten in 
1955, samen met de Vlaamse Vereniging van de Geneeskunde, en dit 
ten voordele van de in 1946 gestichte Vereniging van de Oud
Studenten der Universiteit Gent. De Anna/es, waarvan de laatsté 
afleveringen ca. 1936 zijn verschenen, vormden een springplank voor 
vele jonge vorsers en hebben tal van klassieke bijdragen tot de 
geneeskunde het I icht doen zien. Veren iging en tijdschrift hebben aldus 
de "Gentse" geneeskunde in binnen- en buitenland leren kennen. 

HET SCHOOLSE ONDERWIJS (1835-1876) 

De wet van 27 september 1835 bevestigde het bestaan van de twee 
vrije instellingen, de Vrije Universiteit van Brussel en de Katholieke
Universiteit van Leuven (voorheen Mechelen), en behield in ons land 
slechts twee rijksuniversiteiten, Genten Luik, opnieuw voorzien van_dR 
vier oorspronkelijke faculteiten. Het uniforme taalregime (Frans), bij 
decreet aan de universiteiten in 1830 opgelegd, bleef bewaard. De 
zwaar gestructureerde academische overheid, daterend uit de zgn. 



Hollandse Tijd werd enigszins verlicht, maar, zoals reeds ' aangestipt, 
verloren de universiteiten een flink stuk van hun autonomie. Voortaan 
werd de rector n iet meer door de eigen instel I ing aangesteld, maar door 
de koning benoemd. Geen enkele universiteit mocht nog zelf aca
demische graden toekennen. Centrale Jury's die te Brussel zetelden, 
namen deze opdracht over. Iedere facu Iteit kreeg een jury toegewezen, 
waarvan de leden waren benoemd door de Kamer van Volksvertegen
woordigers, de Senaat en de Regering. Dezelfde wet bepaalde in detail 
de examenvakken voor de kandidaturen en de doctoraten in de 
geneeskunde. In zekere zin was de bedoeling van het geheel van 
nieuwe maatregelen een correcte, vermits de overheid hierdoor niet 
alleen de competitie tussen de universiteiten poogde te verkleinen, 
maar er zich tevens van wilde verzekeren dat de academische di
ploma's voortaan alleen zouden worden uitgereikt aan personen die 
het bewijs hadden geleverd over de nodige wetenschappel ijke bagage 
te beschikken. 

Een positieve ingreep was de uitbreiding van het professorencorps, 
in de faculteit geneeskunde bijv. tot een quota van 8 (+ 1-2). Volgende 
benoemingen grepen er op 5 december 1835 plaats : Kluyskens, 
Verbeeck, Ch. Van Coetsem (1788-1865), A. Burggraeve (1806-1902), 
F. Lutens, J. de Block (1806-1862), J. Guislain (1797-1860) en P.J. 
Hensmans (1806-1862). De verdienstelijke Kesteloot stond niet meer 
op de I ijst want hoewel slechts 57 jaar, werd hij als orangist met de titel 
van emeritus afgedankt. Voortaan mochten nu ook geaggregeerden de 
hoogleraar bij zijn onderwijs assisteren en hem zelfs, zij het gedurende 
korte perioden, vervangen. Ook de leerstof werd bij wet uitgebreid. In 
de faculteit geneeskunde kwamen o.m. de encyclopedie, de geschie
denis van de geneeskunde, de hygiëne, de theorie en praktijk van de 
farmacie en de kliniek van de inwendige ziekten op het programma. 

Doorde wet van 1835 mochtde gediplomeerde arts opnieuwde drie 
takken van de geneeskunde gezamenlijk beoefenen. Dit gold als 
overgangsmaatregel, want het zou nog vijftien jaar duren vooraleer het 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde in België als 
enige academische graad in voege kwam (wet van 15 juli 1849). De 
hierbij nagestreefde eenvormigheid werd evenwel niet onmiddellijk 
bereikt. Luidens de Annuaire médical bezat bijv. in 1861 slechts een 
minderheid Belgische artsen het vol led ige diploma. H ieri n werden ook 
nog 272 stads- en plattelandschirurgen en 52 officieren van gezond
heid vermeld. 

Het past h'!er even stil te staan bij het door de wet de Theux in het 
leven geroepen jury-stelsel, omdat dit voor het medisch onderwijs 
veruit de meest nefaste maatregel is geweest. Het feit dat de studenten 
gedurende bijna 40 jaar verplicht waren hun examens afte leggen voor 
aan hen (ten dele) onbekende hoogleraren, heeft onvermijdelijk een 



ongunstige stempel op het onderwijs gedrukt. De professoren werden 
als het ware verplicht hun tijd en energie uitsluitend te concentreren op 
ex cathedra onderwijs van de bij wet bepaalde uniforme leerstof, "dont 
il aurait été dangereux de s'écarter par un enseignement plus personnel 
ou par des exercices pratiques, si Ie professeur ne voulait pas mettre en 
péril Ie résultat des examens que ses étudiants devaient aller subir 
devant les doctes jurys". Voor vernieuwing van het onderwijs, impro
visatie of zelfstandig werk werd tussen 1835 en 1876 weinig ruimte 
gelaten, vandaar het label "schools onderwijs" dat wij aan deze periode 
hebben toegekend. 

Toch bleek de overheid niettotaal blind voor de ongunstige sequelen 
van een maatregel die zowel de universiteit als haar studenten tegen 
willekeur en gemakzucht diende te beschermen. Reeds in 1849 zou de 
wetgever trouwens een poging ondernemen om het stelsel te verbe
teren en liet de centrale jury's vervangen door zogenaamde "ge
mengde" jury's. In deze nieuwe jury's zetelden hoogleraren uit zowel 
rijks- als vrije universiteiten, met als gevolg dat de student voortaan 
werd ondervraagd "par son professeur en publ ic, controlé par Ie 
professeur d'une université rivale (sic) qui interroge à son tour". In 
wezen oefenden de gemengde jury's evenmin een heilzame invloed uit 
op de onderwijsleersituatie. 

Ook de professoren van de Belgische medische faculteiten hebben 
de leegte van het hun opgedrongen "schoolse" onderwijs ten volle 
aangevoeld, maar, gezien het systeem zelf, vermochten zij weinig. 
Niettemin zal Richard Boddaert, o.m. in de openingsrede van het 
academiejaar 1869/1870, het belang van het praktisch onderwijs en de 
noodzaak van het inrichten van laboratoria onderstrepen en als eerste 
(1869) het initiatief nemen om vrijwillige oefeningen in de microscopie 
voor de studenten van de kandidaturen in te richten. In de ULB hield 
de internist Rommelaere (1836-1916) het voortouwen schreef ten 
behoeve van de Belgische universiteiten, een "plan de réforme de 
l'enseignement médical". 

Het debat zou evenwel aanslepen tot in 1876, jaar waarin de nieuwe 
wet op het hoger onderwijs eindelijk het kader zou bieden dat o.a. de 
mogelijkheid openstelde tot het oprichten van een trits instituten aan de 
geneeskundige faculteiten van België en niet in het minst aan die van 
Gent. 

Twee realisaties uit de periode 1835-1876 met betrekking tot het 
praktisch klinisch onderwijs te Gent verdienen nog een vermelding. 
Vooreerst de oprichting van de Nieuwe Bijloke (1864-1878), waarvoor 
de hoogleraren van de klinische vakken meer autonomie en meer 
ruimte werd geschapen. Deze ontwikkeling vond haar oorsprong in de 
bepalingen van de wet de Theux, dat "les hospices civils de Gand etde 
Liège serviront à I'enseignement clinique médical et chirurgical et à 
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I'art pratique des accouchements" en dat de Commissie van de Gast
huizen erop moest toezien, dat de terreinafbakening tussen de twee 
geledingen (universiteit en commissie) werd geëerbiedigd. De uitvoe
ring van deze wettelijke voorschriften ging niet over rozen, zoals bleek 
uit talloze incidenten. Berucht waren de geschillen tussen het dienst
hoofd van de chirurgische afdeling van het hospitaal, Gustave Bod
daert, en de hoogleraar F. Soupart (1810-1901), die pas beslecht 
werden na een interpellatie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(1873). 

De tweede belangrijke ontwikkel ing was de constructie in 1866 van 
de nieuwe kraaminrichting-vroedvrouwenschool (Bijlokekaai), waar 
de eerste Obstetrische Kliniek werd ingeplant. 

Enkele markante kopstukken uit dit tijdvak van schools onderwijs 
verdienen een speciale vermelding: 
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Adolf Burggraeve, de polymath, die in ons land het eerste hand
boek van histologie heeft geschreven (1845), het gipsverband 
verbeterde en, op zoek naar het vergeten recept van Ruysch, een 
merkwaardige injectiemethode voor anatomische preparaten 
uitwerkte; 
Jozef Guislain, de humanitaire "Vader van de Belgische psychia
trie" - Ie Pinel beige - die te Gent het "Gesticht voor Geestes
kranken" in het leven riep, dat later zijn naam zou dragen; 
de schitterende chirurg Floribert Soupart die eigen technieken 
voor conservatieve amputatie uitwerkte en tal van chirurgische 
instrumenten uitvond; 
Gustave Boddaert, de "stürmische" vernieuwer van de Belgische 
chirurgie, die de antiseptische heelkunde (Iisterianisme) intro
duceerde, in België de eerste geslaagde ovariotomie (1870) ver
richtte en tal van nieuwe gynecologische operaties bekend maakte, 
zoals deze voor herstel van de vesico-vaginale fistel en de 
vaginale hysterectomie; 
Richard Boddaert, de oudere broer van Gustave, een internist van 
groot formaat en pleitbezorger van het praktisch onderwijs, d ie de 
oprichting van laboratoria beschouwde als "Ie moyen Ie plus 
efficace de développer I'esprit scientifique"; 
tenslotte, Victor Deneffe (1835-1908), de oftalmoloog die zelf het 
slachtoffer werd van trachoom; hij verwierf blijvende faam met 
zijn klassiek geworden medisch-historische monografieën; zijn 
verzameling chirurgische instrumenten uit de Oudheid - nu 
ondergebracht in het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen te Gent - is in de hele wereld bekend. 



ACADEMISCH ONDERWIJS EN ONDERZOEK 
(1876-1930) 

De wet van 20 mei 1876 (de zgn. wet Delcour) schafte hetjurystelsel 
af en schonk de vier universiteiten, na een lange periode van onzeker
heid en voorlopige maatregelen, het recht opnieuw zelf de acade
mische graden toe te kennen. Deze wet, die de bevrijding en de herop
standing van de Gentse universiteit inluidde, was tevens de eerste 
beslissende stap in de richting van de autonomie van deze instelling. 
Eindelijk kon men starten met de organisatie van een onderwijs, dat de 
naam "academisch" terecht mocht dragen, en werd ruimte gemaakt 
voor het persoonlijke initiatief van de hoogleraar. Voortaan kregen on
derzoekswerk en practica de plaats die hun in een universiteittoekomt. 
De Gentse medische faculteit kende een echte bloeiperiode, zoals uit 
de volgende paragrafen zal blijken. 

De gebouwen 

Deze periode is gekenmerkt door een ware explosie van nieuwe 
gebouwen. 

In 1878 werd naasthetOude Hospitaal de Bijloke, waarde anatomen 
in de gothische kapel slechts over een gammelleszaaltje en een 
sectiekamer konden beschikken, het fraaie en ruime Anatomisch 
Instituut opgetrokken. 

In 1883 kwam het Museum voor Anatomie erbij, een helder gebouw 
met glazen dak en galerij, ontworpen door architect Pauli, die hiervoor 
inspiratie had gevonden te Parijs (Orfila Museum van de faculteit 
geneeskunde) en te londen (Royal College of Surgeons). 

Tussen 1883 en 1890 werd in de Plateaustraat het imposante Institut 
des Sciences opgetrokken, waar kandidaten in de natuurwetenschap
pen tot na het midden van deze eeuw college volgden van fysica en 
chemie. 

Kort na de eeuwwissel ing volgden het Botanisch Instituut voor het 
theoretisch en praktisch onderwijs in de plantkunde, waar Julius 
Macleod (1857-1918) de eerste lesgever was, en de imposante ge
bouwen van het Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, het Instituut 
voor Pharmacodynamie en Therapie en van de Universitaire Po
liklinieken aan de Pasteurlaan. 

Academisch personeel, onderwijs en research 

Voor het verwerven van een diploma moest de student vanaf 1876 
weliswaar méér examens afleggen en werd de duur van de doctoraten 



met één jaar verlengd, maar het diploma van doctor in de genees-, heel
en verloskunde werd voortaan door de eigen instelling uitgereikt. 
Practica kwamen geleidelijk in vrijwel alle leervakken aan bod en elke 
kandidatuurstudent leerde voortaan de microscoop gebruiken. Men 
richtte meer laboratoria op en voor sommige disciplines werden 
instituten gebouwd. 

Ook het academische kader kreeg uitbreiding. Het salaris van de 
professoren werd opgetrokken, zodat een aantal onder hen opteerde 
voor het full-time statuut, wat gunstige effecten had op het onderwijs in 
de basisvakken van de geneeskunde en op het onderzoekswerk. Er 
kwamen nu ook assistenten. Een aantal ervan wist zich door persoon
I ijke inzet een gevestigde plaats binnen de universiteitte verwerven en/ 
of naam te maken in de wereld van de wetenschap. Een treffend 
voorbeeld is dr. Bertha De Vriese (1877-1958), assistente van Prof. 
Hector Leboucq (1848-1934) die het diploma van geaggregeerde van 
het hoger onderwijs in de anatomie zou behalen op een klassiek 
gebleven studie over het arteriële stelsel van de hersenbasis van de 
mens. 

Meisjesstudenten 

In het jaar 1882, uitgerekend op Sinterklaasdag, liet de eerste 
meisjesstudente zich aan de RUG inschrijven. In defaculteitgeneeskunde 
zorgde deze vernieuwing voor enige discussie, zoals wij vernemen uit 
het debat tussen de internist prof. Etienne Poirier (1829-1888), voor
stander van het openstellen van de faculteit en prof. Charles Van 
Cauwenberghe (1841-1911) die het fysische weerstandsvermogen van 
de vrouwen onderschatte en hen als ongesch i kt voor het u itoefenen van 
het artsen beroep aanzag. 

Dit klinkt ons merkwaardig in de oren temeer omdat Van Cauwen
berghe een vrijdenkend en vooruitstrevend vrouwenarts was, die te 
Gent de antiseptische verloskunde had geïntroduceerd en de samen
voeging van de leervakken verloskunde en gynecologie aan de medi
sche faculteit zou bekomen (1889). Van Cauwenberghe was overigens 
een minzaam man, gedurende wiens lang professoraat de samenwer
king tussen Provinciale Kraamkliniek en Universitaire Verloskundige 
Kliniek op vlotte wijze is verlopen. 

De protagonisten behaalden tenslotte de overwinning. Voornoemde 
Bertha De Vriese behaalde in 1900 als eerste vrouw het diploma van 
doctor in de geneeskunde aan de RUG. In 1919 werd Mevr. Van den 
Ostende-Van der Bracht als eerste vrouwelijke hoogleraar benoemd bij 
het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. 



illustratie bij de studie, gemaakt door B. Oe Vriese, over de bloedvaten VJn de 
hersenbasis bij gewervelde dieren. 

Nieuwe secties en specialismen 

De periode 1876-1930 kend e een explos ie van nieuwe medische 
speciali smen en opri chtingen van nieuwe secties. Zo werd b ij K8 va n 
30 juni 1908 het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) 
gesti cht, waarvan de toen malige rector H. Leboucq het eerste voorzit
terschap waarnam. Het secretari aat werd uitgeoefend door de bestuur
der van de afdeling Fys icotherap ie, Prof. F. Gommaerts (1865-1934), 
die va n oordeel was dat correcti eve orthopedie en opvoedende gym
nastiek-naar-Zweeds-mode l een eenheid vormden en daarom beter in 
één instituut thuishoorden. Veel later (1931) zou het Hl LO een nieuwe 
structuur krij gen, die mogelijkheden bood de lichamelijke opvoeding 
wetenschappelijk te bestudel'en. Pas in de jaren 1958-60, zou het 
I nsti tu ut de moderne en I'U i me loka len (Neermee rsen) betrekken, die ze 
zo lang had gecla imd. 

Gent kreeg haar eerste universita ire leerstoe l in de tandheelkunde in 
!914. Dr. Oswald Rubbrecht (1872 -1941), die zich jarenlang aan 
befaamde buitenlandse centra (Genève, Zurich en Londen) in dit vak 
had bekwaamd en toen reeds internation ale bekendheid genoot door 
zijn studies over de erfel ijkheid van hetprognathisme bij de Habsburgers, 
werd benoemd tot docent voor de lessen stomatol og ie, De li centie in 
de tandheelkunde, waarvan Rubbrecht de bestaansredenen vanaf 1900 
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in geschrifte had verdedigd, kwam er slechts in 1929. Tot in 1931, toen 
Prof. Rubbrecht ten dele door Valère De Wilde (1877-1963) werd 
ontlast, heeft hij in een groot herenhuis van de St. Pietersnieuwstraat het 
onderwijs in de tandheelkunde manhaftig alleen verzorgd. 

In 1886 had Gent een Belgische primeur: een facultatieve leergang 
in de otologie-rhinologie-laryngologie(ORL). Dr. Eugène Eeman (1856-
1926), die zich bij de alombekende professoren Moreli-MacKenzie 
(Londen) en Pol itzer (Wenen) had gespecial iseerd, werd met dit onder
wijs belast. Aan zijn initiatief danken wij de oprichting van de eerste 
pol ikliniek ORL in het "Blindhuis" en, korte tijd daarop, van de kliniek. 
Wanneer enkele jaren later (1905) de gebouwen van de Universitaire 
Poliklinieken (Pasteurdreef) werden opgetrokken, zorgde prof. Eeman 
ervoor dat de voor zijn specialisme bestemde afdeling op de meest 
efficiënte wijze werd ingericht. Hoewel Eeman sr. zich steeds voor de 
ORL is blijven interesseren - hij was medestichter van de Société beige 
d'Oto-rhino-laryngologie (1890) en in 1893 haar voorzitter - zou hij 
later, naar het voorbeeld van zovele ORL-special isten te Gent, over
gaan naar het onderwijs van de inwendige geneeskunde om in 1909 
prof. Richard Boddaert als hoofd van de Interne Kliniek op te volgen. 
Eemans zoon, prof. Fernand Eeman (1898-1985) heeft de ORL traditie 
vanaf 1946 voortgezet en aan de faculteit geneeskunde te Gent de 
eerste Belgische afdeling voor broncho-oesofagoscopie in het leven 
geroepen. 

Bij de inhuldiging van de universitaire poliklinieken was de dienst 
electroradiologie (prof. Jules De Nobele, 1865-1948) verenigd met 
deze van de mechanotherapie (prof. Gommaerts). In 1926 werd de 
afdeling radiologie onafhankelijk en kreeg De Nobele het directeur
schap ervan. Aan de theorie en de praktijk van de radiologie, slechts in 
1928 voor de studenten verplicht gesteld, heeft De Nobele zijn beste 
krachten gewijd. Toch mag niet worden vergeten dat hij reeds daar
voor, als medewerker van Van Ermengem, in de bacteriologie baan
brekend werk had verricht en in 1908 tot hoogleraar aan het HILO was 
benoemd. Toen De Nobele in 1935 op emeritaat ging, besliste de 
faculteit zijn afdeling te splitsen en aparte hoogleraren, Frederik De 
Witte (1892-1972) en Paul De Backer (1883-1956), respectievel ijk aan 
te stellen voor de radiodiagnostiek en de radiotherapie. 

De morfologische school van Gent 

Drie morfologen liggen aan de basis van de zgn. Gentse school voor 
Morfologie: de anatoom en med isch-h istoricus Hector Leboucq (1848-
1934), Charles van Bambeke (1829-1916), cytoloog en embryoloog 
van formaat, grondlegger van de microscopische anatomie in België en 
vader van de praktische oefeningen, en zijn opvolger Omer Van der 
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Stricht (1862-1925), de onvermoeibare werker, beroemd wegens zijn 
meticuleuse beschrijving van de samenstellende delen en allervroegste 
stad ia van het bevruchte zoogd ierenei. 

De uitstraling van deze school was enorm en talrijke afgestudeerden 
maakten naderhand een glansrijke carrière, zoals bijv. Jul ius Mac Leod 
(1857-1919) en Camille de Bruyne (1861-1937), hoogleraren in de 
botanica; Victor Willem (1866-1952), hoogleraar in de dierkunde; 
Daniel van Ouyse (1852-1924), anatomo-patholoog van de oogletsels 
inclusief de congenitale misvormingen en historiograaf van de oftal
mologie; Marnix Van Ouyse (1885-1940), die het werk van zijn vader 
op schitterende wijze heeft voortgezet; Norbert Goormaghtigh (1890-
1960) die o.m. de functie van het juxtaglomerulaire apparaat heeft 
geduid. 

De Archives de Biologie, in 1881 gesticht door Van Bambeke en 
door zijn collega Van Beneden, was hetcommunicatiemiddel waarmee 
het werk van de school in binnen- en buitenland bekend raakte. Een 
bewijs van appreciatie van de internationale wereld vinden we in het 
feit dat de Anatomische Gesellschaft in het jaar 1897 besloot haar 
congres te Gent te laten doorgaan. Zoals reeds vermeld, heeft de 
morfologische school van Gent het geluk gehad de bouwexplosie van 
de periode 1876-1930 mee te maken. In 1878 nam de school haar 
intrek in het Anatomisch Instituut en werd weinige jaren later verwend 
met een Museum voor Anatomie. Leboucq verzamelde er de over de 
gehele universiteit verspreide anatomische stukken en gaf er tevens 
onderdak aan de nog overblijvende montages van Burggraeve. Een 
kleine eeuw lang zou een bezoek aan dit museum tijdens de Gentse 
Feesten voor onze stadsbevol ki ng een griezelattractie vormen. Instituut 
en Museum werden medio 1960, deels naar de campus van het 
Universitair Ziekenhuis, deels naar het kandidaturengebouw in de 
Ledeganckstraat overgebracht. 

De Gentse school van hygiëne en bacteriologie 

Hygiëne was met de wet van 27 september 1835 een verplicht 
leervak aan de faculteit geneeskunde. De bacteriologie, een veel 
jongere discipline, werd omwille van haar verwantschap in 1885 met 
de hygiëne versmolten. Or. Emiel Van Ermengem (1 851-1932) kreeg de 
leeropdracht hygiëne-bacteriologie toegewezen. Zijn laboratorium 
was ondergebracht in de gewezen werkplaats van een schrijnwerker. 
In dit onooglijke kader deed de jonge docent (vanaf 1888 ordinarius) 
de ontdekkingen over epidemische voedselvergiftiging, die hem be
roemd hebben gemaakt. Hij heeft immers het bewijs geleverd, dat 
zowel Bacillus enteridis (var. moorseelensis, 1892) als Bacillus botu
linus (1896) de oorzaak waren van vaak dodelijke gevallen van wat 
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men in die tijd voedselvergiftiging noemde, twee ontdekkingen die 
zowel voor de mensel ijke kliniek, als voor de dierenartsen verantwoor
delijk voor de vleeskeuring, belangrijk zijn geweest. Terloops weze 
vermeld, dat het de Gentse morfoloog prof. Vander Stricht is geweest, 
die de letsels heeft beschreven welke door het toxine van de bacil van 
het botulisme in het centrale zenuwstelsel worden verwekt en ver
antwoordelijk moeten worden gesteld voor de letale afloop van de 
ziekte. Met zijn leerling De Nobele (1900) heeft Van Ermengem later 
de serodiagnostiek van de voedsel intoxicaties uitgewerkt en als eerste 
de zgn. paratyfus infecties beschreven. 

Pas in 1905 kreeg Van Ermengem adequate laboratoria toegewezen. 
Dank zij het legaat van één van dr. Rommelaere's dankbare patiënten, 
de heer Renier uit Brugge, die zijn arts als erflater had aangeduid en 
beschikte dat de gelden moesten dienen om te Gent een medisch 
instituut, de naam Rommelaere vereeuwigend, op te richten, werd het 
Institut d'Hygiène et de Bactériologie de I' U n iversité de Gand gebouwd 
en uitgerust. De plans van de architect-ingenieur prof. Cloquet werden 
door de hygiënist Van Ermengem aan de wetenschappelijke eisen van 
de tijd aangepast. De i nstell i ng zou tevens onderdak bieden aan de 
bacteriologische dienst van de provi ncie (Service provincial d' analyses 
bactériologiques), waarover Van Ermengem zich sinds jaren had 
ontfermd. Op 18 juni 1905 huldigde Leopold 11 het instituut plechtig in 
en omschreef Cloquets bouwstijl schertsend als "style gantois". Het 
instituut gold als een model instelling, één van de mooiste en meest 
volledige van Europa. Het omvatte een museum voor hygiëne, audito
ria, een weegkamer, een bibliotheek, lokalen voor praktische oefenin
gen en prima uitgeruste laboratoria voor de hoogleraar en zijn staf. Het 
Instituut Rommelaere stelde zich het aanleren van de technologie van 
de hygiëne en de bacteriologie, zowel aan studenten als aan artsen en 
specialisten, tot hoofddoel. Van Ermengem wilde echter ook aan de 
bevolking - vooral dan via zijn museum - de grondregelen van de 
hygiëne leren kennen. Hij was een milieubewuste "avant la lettre"; het 
afvalwater van het Instituut werd, via een "biologisch" station gezui
verd vooraleer het in de nabije Leie kon terecht komen. Voorwaar een 
voorbeeld voor onze eigentijdse architecten! 

In 1919 volgde Maurice Henseval (1875-1926) Van Ermengem op, 
die de functie van vast secretaris van de Académie de Médecine had 
opgenomen. Na diens vroegtijdig overlijden, werd het bestuur van het 
Instituut toevertrouwd aan prof. Albert Bessemans (1888-1973), tevens 
belast met de cursus in de bacteriologie-hygiëne en het onderwijs in de 
hygiëne aan degeneesheren-hygiënisten. Tegelijk kreeg Numa Vlaeyen 
(1888-1966) de cursus private en openbare gezondheidsleer. In de 
hieropvolgende jaren zou hij meerdere opdrachten van zijn collega 
proximus overnemen. Albert Bessemans, die zich vanaf zijn Front jaren 
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had ingelaten met hygiëne en reeds in 1918 als "Bataljons doctor van 
tweede klas" een Beknopte Gezondheidsleer voor onze jongens (Yzer
front, januari 1918) had geschreven, verwierf zich in de geneeskunde 
een blijvende naam met zijn studies over (experimentel e) syfilis . 
Bovendien speelde hij een belangrijke rol in de vervlaamsing van de 
Gentse universiteit. Hij was tevens één van de "laatste der mohikanen" 
van de medische historiografie en wist jaarlijks zijn studenten te 
tracteren op onderhoudende lessen waarin de heroïsche strijd van zijn 
voorgangers - de bacteriënjagers - met passie werd opgeroepen. 

De farmacologische school van Gent 

Docent Jan-Frans Heymans (1859-1932) richtte vanaf zijn benoe
ming in 1890 in de gebouwen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
een Laboratorium voor Farmacodynamie en Therapie op, eigenlijk 
slechts enkele povere , maar niettemin noodzakelijke vertrekjes, waar 
deze geboren experimentator en leerling van E. Dubois-Reymond zijn 
onderzoekswerk kon verderzetten. Zijn leeropdracht (uitgebreid in 
1892) behelsde de algemene therapie en farmacodynamie en de 
beginselen van de farmacologie. In 1902 kon prof. Heymans, ordina
rius sinds 1896, zijn intrek nemen in het splinternieuwe gebouw in 
Cloquet-stijl op de hoek van de Baertsoenkaai en de Kluyskensstraat, 
vlak naast het Instituut Rommelaere : het Instituut voor Pharmacody
namie en Therapie, dat in 1931 naar hem zou worden genoemd. 

H ier bestudeerde J .-F. Heymans een uiteenlopende reeks onderwer
pen, o.m. de algemene anesthetica, de intoxicatie door nitrieten en de 
vaccinatie tegen rundertuberculose. Hij startte er eveneens zijn opzoe
kingen over de innervatie van het hart. Heymans heeft ook heel 
belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van de techniek. Na een 
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perfusiemethode voor het geïsoleerde hart te hebben beschreven, 
legde hij zich gedurende enkele jaren vooral toe op het concipiëren en 
toepassen van technieken van perfusie van afzonderlijke gebieden van 
het organisme. Dit werk leidde tot een grote reeks waarnemingen die 
determinerend zijn geweest voor de kennis van de fysiologie, fysiopa
thologie en farmacologie van de bloedsomloop, de ademhaling, het 
zenuwstelsel en de thermoregulatie. Hij verwierf grote vermaardheid 
metzijn techniek van de "geïsoleerde kop" die in de bloedsomloop van 
een tweede dier werd ingeschakeld, een principe dat later ook op 
andere gebieden van het organisme zou worden overgebracht. Aldus 
konden op onweerlegbare wijze een aantal centrale en reflectoire 
invloeden worden gedissocieerd. Hieruit resulteerden, in samenwer
king met Corneel Heymans, een omvangrijke summa van experimen
ten, die vervolgens vooral met J.J. Bouckaert (1901-1983) en P. Reg
niers (1901-1971) werden uitgewerkt. 

jan-jacques Bouckaert 

In 1922 werd Corneel Heymans (1892-1968) benoemd tot docent in 
de farmacologie, om acht jaar later zijn vader op te volgen als full-time 
hoogleraar in de farmacodynamie en de beginselen van de genees
middelenleer en tevens als directeur van het Instituut op te treden. De 
uitstraling van het Heymans Instituut is immens. Velen die later in 
binnen- en buitenland naam en faam wisten te verwerven, hebben in 
de Heymans-Iaboratoria hun eerste wapens gesmeed. Een niet onaardig 
aantal medewerkers bracht het tot hoogleraar. Het werk was er inspire
rend en stond steeds aan de spits. In het buitenland werd de reputatie 
van het Instituut nog vergroot door de Archives internationales de 
Pharmacodynamie etde Thérapie, heteersterangstijdschrift dat in 1895 



door vader Heymans met E. Gley (Parijs) was gesticht en dat tot op 
heden door zijn opvolgers is voortgezet. 

De eerbewijzen culmineerden, toen in 1938 Corneel Heymans de 
Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde ontving voor de ontdek
king van de chemoreceptoren van de aorta en de sinus caroticus, die 
op reflectoire wijze de ademhaling en bloedsomloop regelen. 

KUNGL. KAROLINSKA 
MEDIKO-KfRURGISKA 

INSTITUTET. 
VILKET ENLICT TESTAMENTE. SOM 
·n 27 NOVEMBER 1895 UPPRÄTTATS AV 

ALFRED NOBEL. 
MER ATT MED 

Nobelprijsdiploma van C. Heymans. 
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KÄNNA DET ÁR 1938 urcÀENIlE 
PRISET Är 

CORNEILLE HEYMANS 
FÖR UPPTÄCKTEN /(1 SINUS - OCH 
AOR TAMEKANIS~IERNAS 8ETYDELSE 

FOK ANUNINGENS REGULATlON. 
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In de jaren zestig verhuisde het Instituut, voortaan J.F. en C. Hey
mans-Instituut genoemd, naar de Campus van het Universitair Zie
kenhuis waar het, samen met het Laboratorium voor Normale en 
Pathologische Fysiologie, in een afzonderlijk gebouw werd onderge
bracht. 



WAT ERNA KWAM ... 

De wet van 5 april 1930 kondigde de vernederlandsing van de 
Gentse Universiteit af, waarmee eindelijk, na Latijn en Frans, onze 
eigen taal als een academische werd aangezien. 

Met deze oplossing, een verademing na het tweeslachtige "Nolf
experiment" (1923-1930), brak in 1930 voor de Gentse Rijksuniversiteit 
een nieuw tijdvak aan. Hoewel van de toepassing van de nieuwe wet 
kon worden gevreesd dat zij vreemde studenten zou afstoten en voor 
sommige nederlandsonkundige professoren een onmogel ijke opdracht 
betekenen, heeft deze maatregel geen negatieve invloed gehad op de 
verdere ontplooiing en de uitstraling van de universiteit. De faculteit 
geneeskunde kende zelfs een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals 
o.m. de stichting van de Veeartsenijschool (1934), de oprichting van 
een afdeling Urologie (1935), waar Leon Elaut (1934-1978) werd belast 
met de cursus "de urologische kliniek", de sectie Kindergeneeskunde 
en haar embryonaire behuizing (het Kinderpaviljoen in de Bijloke), 
waarover de Leidse hoogleraar Evert Gorter (1881-1954) zich vanaf 
1935 heeft ontfermd en die vier jaar later door Ca rl os Hooft (1939-
1980) werd overgenomen. 

De meest spectaculaire realisatie blijft het Academisch Ziekenhuis 
(AZ). Deze door Gorter aanbevolen noordnederlandse benaming werd 
recentelijk omgezet in deze van Universitair Ziekenhuis (UZ), om een 
einde te stel/en aan de abusievelijke toepassing van de afkorting AZ 
door een toenemend aantal Algemene Ziekenhuizen. De stuwende 
kracht achter het Academisch Ziekenhuis was prof. Frans Daels (1877-
1974). De plannen werden medio de jaren '30 ontworpen en de 
ruwbouw van het ziekenhu is (bouwheer: het Mi n isterie van Openbaar 
Onderwijs) was opgetrokken, vlak voor het uitbreken van WO 11. De 
oorlog legde al/es lam. Ongelukkige administratieve beslissingen ver
traagden het bouwproces na de oorlog geweldig. Pas met de rectoren 
P. Lambrechts en J.l Bouckaert kwam er opnieuw schot in de zaak, 
zodat vanaf 1956 eindelijk kon worden begonnen met de in ge
bruikname van het AZ. 



SLOTWOORD 

Ond rhavig in leiding had de b doeling e n ummier beid p t 
hangen van 00 jaar geneeskunde-ond rwijs te ent. Van farme I 
onderwij in cl geneeskunde wa er in d ze tad lange tijd geen sprake. 
Vanaf 1663 werd de g neeskundige hulpverlen ing door het Collegium 
Medicum Gandavense geregeld en gecontroleerd en ging tevens 
georgani erd onderwijs van start. Er kwam een school voor chirur
gijn , later zelfs twee voor vroedvrouwen en vro dmeesters. De Franse 
overheers ing zou ni uwe stru turen in het leven roepen en het ond r
wijs in de geneeskunde vooral praktijkgeri ht maken, want het was de 
hoofdbedoeling van de 1/ cholen" van h tOepartem ntva n de Schelde 
om voor de milita ire en burgerlijk hospita len offi i ren van gezond
heid klaar te stomen. In 1816 schonk Will em I aan onze stad een 
universiteit waar doctores allerhande werden opge leid. Onmiddellijk 
na de Belgische revolutie volgde een korte periode van verval , maar 
dank zij de wet van 1835 werd de Gentse universiteit van een 
definitieve ondergang gered. Wettelijke voorschriften zorgden er 
evenwel voor dat het onderwijs gedurende meer dan 40 jaar schools 
bleef, waarbij geen ruimte werd ge laten aan verni uwing en onder
zo k. Hierop volgd e n periode (1876-19 0) gedurende dewelke de 
faculteit van eneeskunde tot grote bloe i kwam. De laatste ontwikke
ling, de volledige verv laamsing, heeftvc na(1930de verder ntpl oiing 
van onze A lma Mat r en van haar faculteit geneeskunde bewerkstel
ligd. 
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HET COLLEGIUM MEDICUM 
GANDAVENSE 0663-1795) 

Met de oprichting in 1663 van het Collegium Medicum beschikte Gent 
over een eerste vorm van georganiseerd medisch onderwijs. De toen
malige "ambachtslui" van het geneeskundig beroep, de chirurgijns, 
kregen er een opleiding in de chirurgie en anatomie. Eén der be
roemdste leermeesters aan de ch i ru rgische school van het College was 
ongetwijfeld). Palfyn. Het Collegium was echter méér dan een onder
wijsinstelling. Het had eveneens bevoegdheid inzake toelating tot de 
praktijk van alle zorgenverstrekkers en controleerde hun werkzaamhe
den. Ruim een eeuw later startte het stadsbestuur, in samenwerking met 
het Collegium, het eerste vroedvrouwenonderwijs. 

1. Antidotarium Gandavense. 1652. (Verz. L. VANDEWI ELE). 

Deze farmacopee, samen met de wetten en decreten van de 
magistraat betreffende medici, chirurgen en apothekers, werd 
verplicht gesteld in 7652. 
Betwisting hieromtrent vormde de directe aanleiding tot de oprich
ting van het Collegium Medicum Gandavense. 

2. Ordonnantien ende Statu
ten Ghemaeckt bij Heer 
ende Weth der Stadt 
G hendt, ende gheappro
beert bij Syne Majesteyt, 
op het faict vande 
Medicyne, rakende de 
Doctoren, Apothecarissen, 
en de Chirurgijns. 1663. 
(MGW) 

Oe "ordonnantien ende 
statuten ... 1/ bevatten het 
reglement van inwendige 
orde van het Collegium 
Medicum Gandavense. 
Goedgekeurd door de 
Spaanse vorst regelden en 
controleerden ze voortaan 
de activiteiten van de ge
neesheren, apothekers, 
chirurgen en vroedvrou
wen in de regio. 
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Stichtingsakte van het Collegium 
Medicum. 



3. Actumboek van het Collegium Medicum Gandavense. 1663-
1788. (SAG) 

4 . Brief van het Collegium Medicum aan de beul van de stad Gent. 
1683. (SAG) 

Het Collegium verbiedt de beul de chirurgie uit te oefenen. 

5. Jan PALFYN. Anoniem geschilderd portret. 1720. (Verz. M. THIERY) 

jan Palfyn (1650-1730). Deze zoon van een barbier-chirurgijn 
werkte zich op tot een beroemd anatoom en chirurg. Na gedurende 
drie jaar te Parijs de lessen van de meesters van deze twee dis
ciplines te hebben gevolgd, vestigde Palfyn zich als chirurg in 
Kortrijk. Wegens moeilijkheden met het Collegie der Medicijnen, 
verliet hij deze stad en ging in 1685 te leper wonen. Hierop 
maakte hij korte studiereizen, vooral naar Parijs en Leiden, waar 
Boerhaave vergeefse pogingen ondernam om hem aldaar te 
houden. Tenslotte belandde hij in Gent (1697), waar hij tot zijn 
dood zou verblijven. Reeds één jaar na zijn vestiging werd Palfyn 
opgenomen in het Corpus Medicum. Later (1708) volgde zijn 
benoeming tot stadschirurgijn en leraar in de anatomie, de osteo
logie en de heelkunde bij het College. 

Bijlokehospilaallen l ijd van J. Palfyn. 

cl. 



In die periode schree f hij, in het Vlaams, zijn drie grote leer
boeken over osteologie, de anatomie van de vrouwelijke ge
slachtsorganen en de heelkundige anatomie. Door het laatste 
werd hij tevens de vader van de macroscopische anatomopa
thologie. Ter gelegenheid van de autopsie van een te Gent 
geboren en overleden Siamese tweeling, schree f Palfyn een trac
taat over congenitale misvormingen en monsters. Van zijn hand 
is ook een geannoteerde vertaling van een boek over oftalmolo
gie. 
Palfyn schrok niet terug voor grote heelkundige operaties zoals 
borstamputaties, het verwijderen van blaasstenen, de behande
ling van ingeklemde breuken, het hechten van darmwonden, 
enz. Zijn blijvende faam dankte hij aan de uitvinding van de 
parallele verlostang, instrument dat hij - in tegenstelling tot zijn 
voorgangers - in 1727 (?) wereldkundig maakte. 

6. Jan PALFYN, Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke 
deelen, die ter voort-teeling dienen. 1724. (Verz. M. THIERY) 

ONTLEED-KUNDIGE 
BESCHR YVING, 

v A N DE 

VROUWELYKE 
DEELEN, 

DIE TER VOORT-TEELING DIENEN. 
DOOR 

JAN PAL F Y N. 
-YOIlTf1114m Oittketl.,. <ti nU'''''11<, ,J". -

STAD GENDT 
Mn:Pigureo. 

Gcdmiu" GE N DT ,,,,,,·deu Virgeever; A'. r 7'+ 
_ Á1f..",.f.Ite~",f •. LEYDL.,,,, 

JOH A N N F. 5 DI; ,- r '. 

; . Palfyns Anatomie der vrouwellj'ke geslachtsorganen. 



7. Forceps van PALFYN. 1721 (?) (MGW) 

Oe paraIIele verlostang werd uitgevonden door Jan Palfyn en 
door hem aan zijn collega's in Parijs voorgesteld. 

Forceps van j. Palfyn. 

8. Fantoom. (MVUZ) 

Fantomen waren bedoeld om aan aspirant-vroedvrouwen (en 
vroedmeesters) verloskundige handgrepen te demonstreren en 
aan te leren. 
Het fantoom was in de tweede helft van de 18de eeuw door de 
Franse vroedvrouw Ou Coudray gepopulariseerd en werd door 
Jacobs bij zijn vroedvrouwenonderricht in de school van de 
Oudburg gebruikt. 

9. ,îbstetrische instrumenten. 18de eeuw. (MVUZ) 

10. Jan PALFYN, Nieuwe Osteologie, ofte Waere, en zeer 
Nauwkeurige Beschryving der Beenderen van 't Menschen 
Lichaem. 1701 (CBRUG) 



Het betreft hier het eerste boek van jan Palfyn. Oe titel //Osteolo
gie// is wat misleidend/ want het boek behandelt niet alleen de 
anatomie van het skelet van de mens maar bespreekt ook de bouw 
van de beenderen/ hun functies en ziekten en de heelkundige 
operaties van het bewegingsstelsel. Het tractaat bevat een goede 
- en deels originele - beschrijving van de sinussen. 

11. Jan PALFYN, Anatomycke of ontleedkundige beschryving, Ra
kende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke 
deelen van twee Kinderen, de welcke Monstreuselijck aen mal
kander vereenigt zijn onder met den Tronck van 't Lichaem, 
geboren binnen de Stadt van Ghendt. 1703. (CBRUG) 

Op 28 april 7703 werd in de Holstraat een Siamese tweeling 
geboren die de volgende dag overleed. Het Gentse stadsbestuur 
gelasttej. Palfyn in aanwezigheid van schepenen en geneesheren 
de lichamen te ontleden. Deze taak werd zo meesterlijk uit
gevoerd dat men besloot tot de uitgave van een verhandeling 
over de gebeurtenis. Van dit werk/ dat met drie kopergravures 
werd opgelucht/ verscheen een heruitgave te Leiden in 1714. 
Bovendien gaf het Gents schepencollege aan N. Sauvage de 
opdracht om van de anatomische ontleding een schilderij te 
maken. 

12. Schilderij. Ontleding Siamese tweeling, door N. Sauvage. 1703. 
(MGW) 

13. Brief van Karel 11, Koning van Spanje, aan J. PALFYN. 12 nov. 
1697. (SAG) 

Oe koning verleent j. Palfyn de toelating om de heelkunde te 
beoefenen. 

14. Brief van de schepenen van de stad Gent aan J. PALFYN. 20 nov. 
1697. (SAG) 

Met deze brief geeft de stad het burgerrecht aan j. Palfyn. 

15. Brief van PALFYN aan het schepencollege. 14 aug. 1703. (SAG) 

Vraag om zijn studies overdeSiamese tweeling te willen uitgeven. 

16. Handschrift van J. PALFYN. s.d. (SAG) 

Bevat een ontwerp van examenstof voor chirurgijns. 

17. Het Stadhuis te Gent. Uit: F. VANTYGHEM, Het stadhuis van Gent, Brussel 

1978, dl. I,p. 304. 



Het lokaal van het Collegium Medicum bevond zich op de eerste 
verdieping boven de zaal van de Schepenen van Gedeele. Hier 
vergaderde het College en gaf). Palfyn zijn lessen en demonstra
ties. Het amfitheater en de rest van de binnenafwerking zijn nu 
volledig verdwenen. 

18. Chirurgische instrumenten. 17de eeuw. (MGW) 

19. Madame LE BOURSIER OU COUORAY, Abrégé de l'Art des 
Accouchements, dans lequel on donne les Préceptes nécessaires 
pour Ie mettre heureusement en pratique. 1773. (MVUZ) 

Mevr. Le Boursier Ou Coudray (7712-1789), hofvroedvrouw, 
kreeg van Lodewijk XVI de opdracht de Franse vroedvrouwen op 
te leiden. Ten behoeve van haar onderricht schreef zij het 
vermaard gebleven "Abrégé ... ". 

20. F.O. VANOAELE, Onderwys voor de leerlingen in de Vroed
kunde ofte Konst der Kinder-Bedden. (1775). (Verz. M. THIERY). 

In 1774 vroeg de stadsmagistraat van leper aan Mevr. Ou Coudray 
een lessen reeks te geven voor de vroedvrouwen. Deze lessen 
werden in catechismusvorm in het Vlaams uitgegeven door Or. 
F.o. Vandaele. 

21. J.B. JACOBS, Vroedkundige Oeffenschool. 1784. (VeiL M. THIERY). 

Dit is het opus princeps van jacobs, befaamd Gents chirurg en 
leraar aan de vroedvrouwenschool van de Oudburg. Het boek, 
dat later in het Frans en het Duits werd vertaald, kende een enorm 
succes en diende als prijsboek voor de leerlingen van de 
vroedvrouwenschool van de Oudburg. 
jan-Bernard jacobs (1734-1790). Zoon van een chirurgijn-bar
bier werd jacobs, na zijn middelbare studies bij de paters augus
tijnen te Gent, in de hospitalen van Berlijn en Maagdenburg in het 
vak opgeleid. Teruggekeerd in Gent (1758), liet hij zich als 
leerling inschrijven bij een "meester!! om in 1767 zelf in de 
Nering te worden opgenomen en in 7766 als "gezworene!! te 
worden erkend. Hij vestigde zich in 1769 aan de Houtbriel en 
legde er een bibliotheek en rariteitenkabinet aan. jacobs bekleedde 
verschillende officiële functies te Gent: chirurgijn van de Kassel
/'Ij van de Oudburg (1772) en de Keure (7773), operateur bij het 
Burgerlijk Hospitaal de Bijloke (7773) en assessor van het Colle
gium Medicum Gandavense. Maria- Theresia benoemde hem in 
1778 tot eerste leraar aan de Vroedvrouwenschool van de 
Oudburg. Voor zijn leerlingen schreef hij zijn vroedvrouwenca
techismus "Vroed-vrauwen Handboeksken!!, later zijn vermaarde 



"Vroedkundige Oeffenschool". Door jozef 11 werd hij in 1788 
aangesteld als hoogleraar chirurgie aan de faculteit geneeskunde 
van de Leuvense universiteit, die toendertijd naar Brussel was 
overgebracht. In 1789 vergezelde hij het Oostenrijkse leger bij 
zijn aftocht. jacobs stierf aan tyfus te Marche-en-Famenne, waar 
hij directeur van het militair gasthuis was. 

22. Gravensteen met Kasseirijhuis. 1641 . Uit:SANDER US, Flandria Illustrata. 

(ARUG) 

Het College van de KasseIrij van de Oudburg oefende het 
bestuurlijk en het rechtsplegend gezag uit over een groot deel van 
Oost- en West- Vlaanderen. Oe zetel van het College was het 
KasseIrijhuis (Oomus Praetoria Castellaniae Auderburgensis), 
een mooie realisatie in Renaissance-stijl, gebouwd tussen 1612 
en 1614. Hier waren de lokalen (met auditorium) van de 
Vroedvrouwenschool van de Oudburg (Ecole Royale et Supérieure 
d' Accouchements) ondergebracht. 

23. Plan amfitheater van de School voor Vroedkunde in de Kasseirij. 
1782. Ontwerptekening door J.P. Muller. (SAG, Atlas Goetghebuer). 

24. Medaille van J.F. KLUYSKENS, laureaat van de Gentse 
Vroedvrouwenschool. 1791. (Verz. P. KLUYSKENS). 



DE GENEESKUNDIGE SCHOLEN VAN HET DEPAR
TEMENT DE L'ESCAUT (1795-1817). 

De Franse Tijd betekende het einde van de corporaties en onder
wijsinstellingen. De eeuwenoude Nering van barbier-chirurgijns 
verdween, de Leuvense universiteit werd afgeschaft en het Collegium 
Medicum werd vervangen door een gebrekkig functionerend Comité 
de Santé. De wet van 1803 inzake de inrichting van de geneeskunde 
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Lessenrooster van de Ecole de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie (1804). 



trachtte aan het toenemend charlatanisme en onkunde het hoofd te 
bieden. Deze sleutelwet bakende het werkgebied van de versch i Ilende 
geneeskundige beroepen af en richtte per departement (te Gent in 
1804) een Ecole de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie op die 
echter vooral instond voor de opleiding van gezondheidsofficieren. 

25. Organiek reglement van de in 1804 opgerichte Ecole de Méde
cine, de Chirurgie et de Pharmacie. (CBRUG, verz. Vliegende Bladen). 

26. Het allereerste programma van de Ecole de Médecine, de Chirur
gie et de Pharmacie. 1804. (CBRUG, verz. Vliegende Bladen). 

27. Discours prononcé par Mr. J.F. KLUYSKENS (. .. ) à I'occasion de 
la distribution des Prix de l'Ecole de Chirurgie de cette Vil Ie. Le 
1. jour Complémentaire An 12 (18 sept. 1804). (CBRUG) 

28. Discours prononcé par Mr. J. VAN ROTTERDAM (. .. ) à I'occasion 
de I'ouverture de l'Ecole de Médecine, établie en cette Ville par 
l'Arrêté du Préfetdu 15. Vendémiaire de I' An 13. Le 15. Brumaire 
An 13. (6 nov. 1804) (CBRUG) 

29. Discours prononcé à I'occasion de la distribution publique des 
prix de l'Ecole élémentaire de Médecine de Gand, Ie 14 Août 
1810, par Joseph François KLUYSKENS. (CBRUG) 

30. Discours prononcé par Mr. l'Adjoint au Maire J.FD. de la 
commune de Tronchiennes, Ie 18 septembre 1815, à I'occasion 

joseph-François Kluyskens 



des prix remportés à l'Ecole de Médecine ( ... ) par Ie sieur Joseph 
Boddaert de ladite commune. (CBRUG) 

31. Intendance de l'Escaut. Cours gratuits de Médecine, de Chirurgie 
et de Pharmacie, établis à Cand. Distribution des prix. 14 sept. 
1815. (CBRUG) 

j.L. Boddaert behaalde verschillende eerste prijzen. 

32. Joseph Liévin BODDAERT (1793-1866). (ARUG) 

33. Joseph-François KLUYSI<ENS. Ets. (Verz. M. THIERY) 

joseph-François Kluyskens (1771-1843). Als zoon van een bar
bier-chirurgijn voelde hij zich aangetrokken tot dit beroep en ging 
in de leer bij meester-chirurgijn Miele te Gent. Onder impuls van 
de mecenas Karel Van Hulthem studeerde Kluyskens Frans en 
Engels en volgde vanaf 1788 ook de lessen voor chirurgijns aan 
het Collegium Medicum. In 1791 werd hij er primus in de verlos
kunde. Na omzwervingen als legerarts in Oostenrijkse en Hol
landse legers, keerde hij naar Gent terug en promoveerde in 1795 
tot chirurgijn. Hij werd chirurg in de Bijloke en hoofd van de 
gezondheidsdienst van het Militair Hospitaal. Tijdens de Franse 
overheersing was Kluyskens leraar aan de elkaar opvolgende 
medische scholen van het Scheldedepartement, was hij aktief in 
medische verenigingen, zette zich in voor de kosteloze koe
pokinenting en trad in de gemeentepolitiek. 
Zijn ervaringen op het slagveld maakten hem tot een uitstekend 
practicus. Op wetenschappelijk gebied bleef zijn naam verbon
den aan de uitgave van de "Anna les de littérature médicale étran
gère". 
Bij de slag van Waterloo had hij de leiding van het Militair 
Hospitaal te Brussel, waar hij naar verluidt 300 amputaties ver
richtte en meer dan 9000 gekwetsten verzorgde. Bij de opricht
ing van de Gentse Universiteit werd hij als extra-ordinarius belast 
met de chirurgie en de verloskunde. Bij wet van 1819 werd hij 
bevorderd tot doctor in de geneeskunde en chirurgie. Tien jaar 
later kreeg hij het ordinariaat. Vooraleer in 1841 met emeritaat te 
gaan, bekleedde }.F. Kluyskens nog tweemaal de functie van 
rector (1830/'37 en 7839/,40). 

34. Brief van Faipoult, prefect van het Scheldedepartement, aan 
J.F. KLUYSKENS. 12. Pluvi6se An 10 (1 febr. 1802). (Verz. P. 

KLUYSKENS) 

Betreft zijn wedde als leraar in de chirurgie. 



35. Annales de Littérature médicale étrangère. (1805-1816), nrs. 1, 
1 7, 19. (Verz. P. KLUYSKENS) . 

Gedurende de Franse bezetting was het bijzonder moeilijk om op 
de hoogte te blijven van de buitenlandse en vooral van de Engelse 
wetenschappelijke literatuur. j.F. Kluyskens kon via omwegen de 
hand leggen op Engelse publikaties, vertaalde ze en gaf ze uit 
onder de titel: IIA nna/es de Littérature médicale étrangère ll

• Later 
verschenen ze in samenwerking met Vrancken (Antwerpen)1 
oubar (Sint-Nik/aas)1 Rasori (Mi/aan) en Keste/oot (Oen Haag). 
Oe 19 volumes geven een goed overzicht van de stand van de 
toenmalige medische wetenschap. 

36. Vertoog van het geneeskundig genootschap der Stad Gend, aan 
zyne mede-burgers, Wegens de onschatbare weldaden der Vac
cine. (25 mei 1802). (Verz. P. KLUYSKENS) 

Het geneeskundig genootschap trachtte met dit tractaat de be
volking aan te zetten hun kinderen te laten inenten tegen de 
pokken. In de Conciergerie van het Stadhuis boden zij kosteloze 
vaccinaties aan voor de behoeftigen van het ScheIdedeparte
ment. 

Pakhuis aan de Korenmarkt. 



37. Amputatiezaag. Begin 19de eeuw. (Verz. M. THIERY) 

38. Maison de l'Octroi (Pakhuis), Korenmarkt. 1786. (Gravure 
Wauters. Nieuwjaarswenskaart aangeboden door de Arnassers). 
(SAG, Atlas Goetghebuer) 

De Ecole de Médecine kreeg een onderkomen in het Pakhuis aan 
de Korenmarkt, waar zich eveneens de burelen voor de inning 
van de stedelijke octrooien bevonden. Dit gebouw, in 1719 
opgetrokken naar de plannen van B. De Wilde, zou in 1896 
gesloopt worden en plaats maken voor het huidige Postgebouw. 

39. De Bijloke. 1818. (Waterverftekening van J.B. de Noter) (SAG, Atlas 

Goetghebuer) 

Hier kregen de leerlingen van de medische school hun practische 
opleiding. 

40. Sint-Elooiskapel in de Geldmunt. 1869 (Plantekening Aug. Van 
Assche, litho P. Cornelis). (SAG, Atlas Goetghebuer) 

Toen de Franse soldaten het stadhuis bezetten, week ).F. 
KLUYSKENS uit naar de St.-Elooiskapel, om er de lessen chirur
gie te doceren. 

DE HOGESCHOOL TE GENT 0817-1830) 

Willem I maakte van Genteen universiteitsstad waardoor het geneeskun
dig onderwijs een academisch peil bereikte. Met een zorgvuldig 
uitgekozen professorenkorps, een aangepast curriculum, een vastge
legde studieduur van 4 jaar, het gebruik van het Latijn als onderwijstaal 
en het verdedigen van een proefschrift trachtte hij het onderwijs een 
wetenschappelijke basis te geven. 
De Gentse geneeskundige faculteit ontwikkelde zich tot de dichtst
bevolkte van de Zuidelijke Nederlanden. Van de 508 doctoraatsdi
ploma's die de Gentse universiteit uitreikte gingen er 202 naar de 
geneesku nde. 

41. De plechtige installatie van de universiteitte Gentop 9 okt. 1817, 
in de Troonzaal van het Stadhuis. Kopie van schilderij door M. 
Van Bree. (Laboratorium voor Toxicologie, RUG) 

42. Universiteyt van Gend. 1817. (CBRUG) 

/'1. 

Bericht aan de studenten die zich laten inschrijven voor de 
Geneeskunde. De inschrijving gebeurde ten huize van Prof. }. 
Kesteloot, decaan van de faculteit. Oud-leerlingen van de Franse 



scholen konden vrijgesteld worden van sommige studiejaren. 
Deze overgangsmaatregel was éénmalig. 

43. Inschrijvingsregister van de RUG. 1817-1835. (ARUG) 

De allereerste student aan de Gentse universiteit koos voor een 
geneeskundige opleiding. Het betrof de 24-jarige Benedictus Van 
Overloop uit Asse. In 7820 behaalde hij het diploma van doctor 
in de geneeskunde. 

44. Joannis Caroli VAN ROTTERDAM, Oratio, AD. IX. octobris 
publice habita, quum, Academiae Gandavensis ordinatione so
lemniter instituta, rectoris magnifici magisterium in se reciperet. 
Uit: Annales academiae ganclavensis, 1817-1818. (ARUG) 

Openingstoespraak van de eerste rector van de Gentse Ho
geschool. In de drie Zuidelijke universiteiten koos Willem I een 
rector uit de geneeskundige faculteit. Te Gent viel deze eer te 
beurt aan j. Van Rotterdam. jean Charles Van Rotterdam (7759-
7834) studeerde af te Leuven in 7784. Na er enige tijd de functie 
van repetitor te hebben waargenomen, vestigde hij zich als arts te 
Deinze om in 7794, op verzoek van de stedelijke overheid naar 
Gent over te komen. Hij werd lid van de gezondheidscommissie, 
hoofdgeneesheer in de Bijloke en lesgever aan de departementale 
school voor geneeskunde. Naast het rectoraat werd hij in 7877 
belast met de cursussen interne pathologie en kliniek, en dieet
leer. 

45. Series Lectionum. 1825. (ARUG) 

Deze affiche deelt de namen van de titularissen en hun leer
opdrachten in de 4 faculteiten mee. In de geneeskundige facul-
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'.'l i l . 'J. IJ. O .. 11. 11. I., 
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Lessenrooster van de Hogeschool 
te Gent (1825). 
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teit doceerden toen in totaal 5 professoren (drie gewoon hoog
leraren:}.L. Kesteloot, F.E. Verbeeck en}.c. Van Rotterdam en 
twee buitengewoon hoogleraren : }.F. Kluyskens en C. Van 
Coetsem). 

46. Tractatus de Febribus quem nobis dictavit in Universitate Gan
densi. 1818. (CBRUG, Handschriftenafdeling) 

Collegenotities door student F.L. joos van de cursus "Over de 
koortsen" van Prof. j. Van Rotterdam. 

47. Examenregister van de faculteit geneeskunde. 1829-1833. (ARUG) 

Op de voorgedrukte rechterzijde van het register staan kandi
daats- en doctoraatsgraden genoteerd. De linkerbladzijde is 
bestemd voor de uitslagen in de chirurgie en verloskunde. 

48. Josephus Livinus BODDAERT, Dissertatio medica inauguralis, de 
hepatitide. 1818. (CBRUG) 

Eerste doctoraatsthesis in de geneeskunde. De verdediging ervan 
greep plaats in de Troonzaal van het Stadhuis. De promovendus 
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werd preparator voor de cursus anatomie, hoofdgeneesheer aan 
de Bijloke, en medisch co-directeur van de eerste provinciale 
kraaminrichting. Zijn zonen Richard en Gustave, eveneens medici, 
zullen als hoogleraar carrière maken aan de RUG. 

49. Diploma van doctor in de geneeskunde (1818) en van doctor in 
de verloskunde (1826) uitgereikt aan Joseph BODDAERT. (Verz. Y. 

BODDAERT) 

JCRIS - JURANDI 

AR ARTlS OBSTETRIClAE 

CANDIDATIS 
PRIUS, QUAll 

DOCTORATÛS 

Gradum nanciscantur. praes1ari soliti 

F 0 R ~IULA. 

--"""""=:t:::t 'e.~ICC=--

T EsTor Deum omnipotentem (sanete promitto) me in opem 
(erendo, quantum ingenii viribus assequar. ex Artis obstetriciae 

regulis, gtavidarum, panurienti$. et foetûs vitllm, salurexn er com

modum promoturum, nee precc, nec pretio, cuiquam gcavidae 

abonum procuraturum. 
Audita vel visa; nisi ca efferri Reipublicae inten;it, am judex 

jUbcat, silentio suppressurum, et in bis omruous piewi .. et con
scientiac intcgritati operam datumm. 

Haee si sincere praestitero. nee scieDS fefellero. feIix mibi per 
... Deum vita et ars csto. 

:k 

Ita Ir.l Deur jtriU! 

Eed van doctor in de verloskunde. 



50. Het Pakhuis op de Korenmarkt. s.d. (StedelijkeCommissievoorMonumen

ten en Stadsgezichten). 

Na de Ecole de Médecine, kreeg ook de faculteit geneeskunde in 
1817 een voorlopig onderkomen in het Pakhuis. Vanaf 1826 
zouden alle universitaire diensten naar de nieuwbouw van de 
Voldersstraat verhuizen. 

51. De Bibliotheek aan de Ottogracht. s.d. (ARUG) 

Oe stad stond haar bibliotheek af aan de universiteit. 

52. De Baudeloo-hof, kruidtuin van de universiteit. s.d. (ARUG) 

Volgens de statuten van het Collegium Medicum Gandavense 
(1663) moest voor het practisch onderwijs van de aspirant 
apotheker een Kruidtuin worden voorzien. Deze werd in 1675 op 
het gebied Ekkergem ingericht en in 1677 overgeplaatst naar de 
tuin van een apotheker, een zekere Lucas de Somere. Onder het 
Franse Bewind werd, vooral door toedoen van Ch. Van Hulthem, 
een Hortus ingericht in de afgeschafte Baudeloo-abdij. In 1817 
schonk de stad deze tuin, samen met de bibliotheek aan de 
Ottogracht, aan de universiteit. In 1903 werd de tuin overge
bracht naar het Botanisch Instituut (LedeganckstraatJ, waar). Mac 
Leod als eerste directeur fungeerde. 



Voldersstraat met Aula en jezuïtenklooster. 

53. De Aula in de Voldersstraat, met aanduiding van de plaats der 
verschillende faculteiten. ca. 1825. (CBRUG, Kaartenzaal) 

L'UNlVERSITE DE L'ETAT A GAND 0830-1930) 

CHAOS EN VERVAL 0830-1835) 

Na de Belgische omwenteling van 1830 verving het Voorlopig Bewind 
het Latijn als onderwijstaal door het Frans, maar schafte o.a. ook de 
Gentse faculteit der wetenschappen af waardoor de medische opleid
i ng ten dode opgeschreven was. Door de i nzet van het professoren korps 
kwamen echter "vrije" faculteiten tot stand. Hun officiële erkenning in 
1831 betekende het begin van de redding. 

54. Getuigschrift uitgereikt door de "vrije" 
faculteit wetenschappen aan student 
VAN OYE. 1833. (ARUG) 

55. Stichtingspenning van de Société de 
Médecine de Gand. 1834. (MGW) 

Na het mislukken van de Société 
médicale de Gand (1797-1800) en de 



Société médico-chirurgicaIe (1812-1814) trachtten de Gentse ge
neesheren (professoren en practiserende artsen) zich in 1834 
opnieuw in een wetenschappelijk genootschap te verenigen. Oe 
Société de Médecine de Gand bleef bestaan tot 1955. 

56. Bulletin et Annales de la Société de Médecine de Gand. 1834. 
(Laboratorium voor Normale en Pathologische Fysiologie, RUG). 

57. Regering van Gend. Berigt. 1835. (CBRUG, verz. Vliegende Bladen) 

Bij middel van deze affiche liet de pas opgerichte Société de 
Médecine weten dat ze in de Zwarte Zustersstraat kosteloze 
geneeskundige raadplegingen voor armen inrichtte. 

SCHOOLS ONDERWIJS (1835-1876) 

De eerste wet op het hoger onderwijs van 1835 trachtte de univer
siteiten een nieuwe start te geven, maar ontnam hen het recht aca
demische graden uit te reiken en examens in te richten, wat nefaste 
gevolgen had. Het onderwijs zelf bleef dogmatisch en schools. Toch 
telde de faculteit geneeskunde tijdens deze sombere jaren enkele 
figuren van formaat zoals de alïenistj. Guislain, de anatoom-chirurg A. 
Burggraeve, de oftalmoloogj. Van Roosbroeck en de chirurg F. Soupart. 

58. Ambtskledij van rector en professoren van de Rijksuniversiteit. 
1838. (ARUG) 

Het Koninklijk Besluit van 8 jan. 1838 gaf een gedetailleerde 
beschrijving van de kledij. Ook tijdens de lessen hielden de 
professoren toga en baret aan. Slechts bij practische oefeningen 
mocht van deze regel afgeweken worden. 

59. Eerste programma-affiche van de RUG na de uitvaardiging van de 
wet op het hoger onderwijs. 1835-1836. (ARUG) 
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Enkele markante figuren 

60. Adolphe BURGGRAEVE (ARUG) 

Adolphe Burggraeve (1806-7902). In de 7 9de-eeuwse medische 
wetenschappen treffen we Burggraeve aan op vele fronten. 
Zijn eerste onderzoek betrofde anatomie, als hulpmiddel voorde 
chirurgie. Hieruit resulteerde zijn revolutionaire injectie-tech
niek die de tijd trotseerde. (zie nr. 67) 
Als docent schreef Burggraeve het eerste Belgisch handboek over 
histologie (1843) en een geschiedenis van de anatomie (1840). 
Op gebied van de chirurgische pathologie waren zijn boeken 
over het inamoviebel watten- en spalkverband een mijlpaal 
(1858). 
HIJ zette zich in voor een betere samenwerking met het Burger
lijk Hospitaal, evenals voor de uitbreiding van de Bijloke ten 
behoeve van de universiteit. 
Op sociaal vlak kwam hij op voor arbeidersopvoeding en -huis
vesting, interesseerde zich voor beroepsziekten en pleitte voor 
meer hygiëne in de werkplaatsen. Na zijn emeritaat wijdde 
Burggraeve zich nog met echte apostolaatsijver aan een verloren 
zaak: de dosimetrie. Zijn oeuvre was immens. Hij liet 97 
ingebonden volumes manuscripten na, naast 730 gedrukte boeken 
en publikaties. 

61. Geïnjecteerd preparaat van een boorling door A. BURGGRAEVE. 
1837. (Laboratorium voor Menselijke en Vergelijkende Ontleedkunde, RUG) 

Zoekend naar de zogenaamd vergeten injectietechniek van 
Ruysch, ontwikkelde A. Burggraeve een eigen methode. Bij de 
voorstelling van dit preparaat aan de Société de Médecine de 
Gand oogstte hij een enorm succes. 

62. Ad. BURGGRAEVE, Anatomie de texture ou histologie appliquée 
à la physiologie et à la pathologie. 2 ième éd. 1845. (CBRUG) 

Een eerste uitgave dateerde van 7843. Het was het eerste hand
boek over histologie in België. 

63. Ad. BURGGRAEVE, Des Appareils Ouatés ou nouveau Système 
de Déligation pour les Fractures. 1858. (CBRUG) 

Met de uitgave van deze luxueuse foliant (oplage 700 ex.), 
voorzien van litho 's naar houtskooltekeningen over het watten
verband van de hand van F. Van Loo, wilde Burggraeve zijn te-



Een wattenverband, ontworpen door A. Burggraeve. 

genstander, de Brusselse chirurg L.}. Seutin (1793-1862), 
schaakmat zetten. 

64. Originele houtskooltekeningen van het wattenverband van Ad. 
BURGGRAEVE, door F. Van Loo. 1858. (ARUG) 



65. Joseph GUISLAIN. 1855. (Museum Dr. Guislain) 

Joseph Guislain (1797-1860). In 1819, op 22-jarige leeftijd, werd 
J. Guislain één der eerste doctors in de geneeskunde van de 
Gentse hogeschool. Hij specialiseerde zich verder en ging zich 
vooral op de psychiatrie toeleggen, nadat hij de weerzinwekkende 
toestanden in het Gentse Duivelsteen had gezien. Oe officiële 
erkenning van zijn bevoegdheid kreeg hij in 1828 met zijn 
aanstelling tot hoofdgeneesheer van het krankzinnigengesticht. 
In 1833 verscheen zijn studie "TraÎté sur les phrénopathies ou 
Doctrine nouvelle des maladies mentales" die hem wereldbe
roemd maakte. In 1835 riep men hem als hoogleraar naar de 
Gentse universiteit om er de fysiologie, de hygiëne en de geschie
denis der geneeskunde te doceren. Pas in 1849 kon hij de lessen 
in de klinische psychiatrie geven. Geesteszieken bleven immers 
zijn hoofdbekommernis. Hij trad in de gemeentepolitiek om zo 
zijn plannen voor een nieuwe instelling voor dergelijke patiënten 
door te drukken. Oe eerste steen van het manneninstituut werd 
gelegd in 1852 en men betrok het vijf jaar later. In de Gentse 
volksmond zal het bekend blijven als het "Saint-Guislain Insti
tuut". 

66. Grondplan Guislain Instituut. s.d. (Museum Dr. Guislain) 

67. Kinderkoer van het Instituut. 1887. (Museum Dr. Guislain) 



68. Afbeeldingen van bezigheidstherapie in het Instituut: de schoen
en kleermakers. 1887. (Museum Dr. Guislain) 

Deze therapie was bedoeld om de aandacht af te wenden van de 
geestesstoornis, door lichaamsbeweging en geestelijke inspan
ning. Guislain aanzag deze therapie als een onderdeel van de 
"morele behandeling". 

69. Douche als schriktherapie. s.d. (Museum Dr. Guislain) 

Ol (iti- lo..:!\n~lhcl~"". t,..y!l !.'! .kyl ho:l ,~t"lC'd U/I b,",;,r .MI.p1· ~ "':~ILltJ.,><, InlC'I"6d. ..... \ftttf..J.t ~"«'mIo.IwI\Ntl.,,~;\~\~UI..u.r: (YII .~r-.'~!I .... ~.". 
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Oe schriktherapie had tot doel hevige angstreacties op te wekken 
en op het psych isme van de geesteszieken een versterkende 
invloed te hebben. 



70. Floribert SOUPART. (ARUG) 

Floribert Soupart (1810-1901 J. In 1841 aangesteld als hoogleraar 
in de chirurgie, huid- en geslachtsziekten, verwierf F. Soupart 
internationale bekendheid metzijn amputatietechnieken.ln 1843 
paste hij immers als eerste een conservatieve techniek toe bij het 
afzetten van ledematen, een methode diè tot het begin van deze 
eeuw in gebruik bleef. Belangrijk was ook zijn bijdrage tot het 
vernieuwen of ontwerpen van chirurgische instrumenten. 

71. F.JD. SOU PART, Nouveaux modes et procédés pour I'amputa
tion des membres. 1847. (CBRUG) 
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72. Dr. SOUPART, Nouveaux instruments de chirurgie. s.d. (CBRUG) 

73. J.J. VAN ROOSB ROECK. (Kliniek voor Oogheelkunde, UZ). 

}.). Van Roosbroeck (1810-1859). /n 7832 werd de jonge Van 
Roosbroeck, nog student, door de regering ingezet om de cholera 
te helpen bestrijden. Hij kreeg hiervoor een gouden medaille. /n 
7833 studeerde hij af, en besloot zich aan de studie van een 
andere plaag te wijden: het trachoom, dat hele bevolkingsgroepen 
teisterde, vooral de militairen. Vandaar ook de naam "ophtalmie 
militaire". 
Op dat ogenblik werd ons land nog doorkruist door reizende 
oculisten. De oftalmologie als apart specialisme bestond toen 
slechts in Duitsland en Oostenrijk. Van Roosbroeck ging zich dan 
ook bekwamen in Berlijn en Wenen. Ook voor de behandeling 
van het trachoom deed de regering beroep op zijn kundigheden. 
Samen met zijn Duitse leraar trachtte hij de overbelaste militaire 
artsen de nieuwe methodes aan te leren. Als logisch gevolg kwam 
zo de eerste Belgische leerstoel oftalmologie te Cent in 1838 met 
Van Roosbroeck als extra-ordinarius, en een speciale dienst voor 
oogziekten in de Bijloke. 
Van Roosbroeck was een buitengewoon handig chirurg. Hij 
waagde zich met succes aan de meest delicate ingrepen. Hij 
droeg zijn cursus "TraÎté théorique et pratique des maladies des 
yeux" (1853) op aan Leopold /, wiens oogarts hij was. 

74. j.J. VAN ROOSBROECK, Cours d'Ophtalmologie enseigné à 
I'université de Gand ou TraÎté théorique et pratique des maladies 
des yeux. 1853. (CBRUG) 

75. Gustave BODOAERT. (Verz. Y. BODDAERT) 

Custave Boddaert (1836-7888). De ovariotomie (verwijderen 
van eierstokcysten) was één der eerste abdominale operaties uit 
de 7 9de eeuw. Pionier was de Engelse chirurg Spencer We lis, die 
tevens een instrument uitvond om de steel van de cyste af te 
klemmen en buiten de buikholte te brengen. Dr. C. Boddaert, 
toen hulp-chirurg in de Bijloke, ging de techniek van de ovarioto
mie in Londen bij Wells aanleren. 
Op 17 oktober 1870 verrichtte hij ten huize de eerste geslaagde 
ovariotomie in ons land op een patiënte van Prof. Burggraeve. De 
chloroform-narcose werd toegediend door eh. Van Bambeke en 
twee internen van de Bijloke kwamen hem bij de ingreep 
assisteren. Op 28 juni 7885 werd de 1 DOste ovariotomie plechtig 
met een diner gevierd. 



Custave Boddaert werd in 1879 hoogleraar aan de universiteit. 

76. Tekeningvan SpencerWELLS' instrument(c1amp)voorafklemmen 
en exterioriseren van de ovariële pedikel. 1872. Uit: I.H. Flack, Lawson 

Tait, Heinemann Med. Books, Londen, 1949, p. 37. 

77. Brief van Spencer WELLS, s.d. (Verz. M. THIERY) 

Spencer Wells nodigt een collega uit om een ovariotomie bij te 
wonen. 

78. Menukaart van het diner ter gelegenheid van de viering van 
Boddaerts 1 DOste ovariotomie. 1885. (Verz. Y. BODDAERT) 

79. Masker voor ether-narcose. Midden 19de eeuw. (MGW) 

De ether-narcose werd in 1842 voor het eerst in de chirurgie 
toegepast door C. W. Long. 

Studenten 

80. Beoordelingsfiche van student geneeskunde Charles DE VIS
SCHER. 1839/,40. (ARUG) 

"'10 

Aangezien de studenten niet aanwezig hoefden te zijn tijdens de 
lessen, en de examens te Brussel voor een centrale jury aflegden, 
was het absenteïsme tijdens de colleges bijzonder groot. 
Uitzondering daarop vormde de groep bursalen die omwille van 
de verplicht gestelde evaluatiefiches de collegelessen noodge
dwongen volgden. 



81. Uitnodiging voor een concert ingericht door de Société des Etu
diants de l'Université de Gand. 1855. (Verz. Y. BODDAERT). 

82. Louis-François FRAEYS (1817-1885), laureaat van de "Concours 
Universitaire". 1842. (ARUG) 

Teneinde het wetenschappelijk onderzoek bij de studenten te 
stimuleren, voorzag de wet van 27 september 1835 de inrichting 
van een /IConcours Universitaire". Per jaar werden acht gouden 
medailles (twee per faculteit) voorzien, ter waarde van 100 fr. die 
zouden worden toegekend aan de universiteitsstudenten welke 
de beste verhandelingen voorlegden over een door de wed
strijdjury bepaald onderwerp. Oe eerste gouden medaille voor 
geneeskunde viel in 1842 de Gentse student (en latere hoogleraar) 
Louis-François Fraeys te beurt. Hij behaalde 14/18 voor zijn 
"Mémoire sur les préparations mercurielles usitées en méde
cine". 

83. Bestuur van de "Geneeskundige Vereeniging". 1871/'72, 1873/ 
'74. (ARUG) 

In oktober 1871 stichtten de Gentse medische studenten een ver
eniging onder de naam "Geneeskundige Vereeniging". Oe eerste 
voorzitter was Honoré Daem. 

84. Anatomie humaine générale. Collegenotities door L. FREDE
RICQ, van de cursus van R. BODDAERT. 1869/'70. ((BRUG, Hand

schriftenafdel i ng) 

Professoren geneeskunde en de bestrijding van epidemieën 

85. Enkele werken van Gentse professoren over de cholera-be
strijding. (Verz. P. KLUYSKENS en (BRUG). 

Hoewel de pest uitgeroeid was, bleef Vlaanderen in de 19de 
eeuw een broeinest voor epidemieën. Dysenterie, tyfus, cholera, 
pokken en griep sloegen regelmatig toe en eisten duizenden 
slachtoffers. Over oorzaak, preventie en besmettelijkheid was 
weinig gekend. Toch onderscheidden vele Gentse professoren in 
de geneeskunde zich. Traden vooral naar voor: A. 8urggraeve, D. 
Mareska, j. Van Roosbroeck, A. Lados, Ch. Van 8ambeke, E. Van 
Ermengem en E. Poirier. Laatstgenoemde kreeg van de volkrijke 
buurt waar hij werkzaam was geweest, zelfs een gouden medaille 
aangeboden. 
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ACADEMISCH ONDERWIJS EN ONDERZOEK 
0876-1930) 

Met de wet van 1876 die de uitreiking der academische graden 
terugschonk aan de universiteiten en de leerprogramma's aanpaste, 
keerde het tij. Nieuwe wetenschappelijke tendensen, zoals de practi
sche oefeningen en demonstraties, vonden ingang. De geneeskundige 
faculteit was de eerste die over assistenten beschikte. 

Aangepaste laboratoria en instituten werden gebouwd en polikli
nieken opgericht. Rond de eeuwwisseling kwam in de nabijheid van de 
Bijloke een gans complex tot stand. 

Deze veelzijdige renaissance lag aan de basis van tal van nieuwe 
secties en medische specialismen die zich in het begin van de 20ste 
eeuw verder ontwikkelden. 

De Morfologische school 

86. Richard BODDAERT (ARUG). 

Richard Boddaert (7834-7909). Na zijn studies vertoefde hij 
enige tijd te Parijs bij Claude Bernard, en bleef gans zijn leven 
sterk onder de indruk van diens "Méthode expérimentale". 
Ordinarius in 7 868 werd R. Boddaert, zoals in die tijd nog ge
bruikelijk, met de meest uiteenlopende leeropdrachten belast. 
Hij zal vooral bekend blijven voor zijn streven om practica in de 
opleiding in te lassen. 
In 1869 mocht hij de openingsrede in de Aula uitspreken: "Sur 
I'importance des études pratiques en médecine". 

87. De toenmalige kopstukken van de "Morfologische school" ; Ch. 
VAN BAMBEKE, H. LEBOUCQ, O. VANDER STRICHT, C. DE 
BRUYNE, V. WILLEM. ca. 1890. (Laboratorium voor Menselijke en 

Vergelijkende Ontleedkunde, RUG) 

88. Het auditorium voor anatomie. 18761'77. (ARUG, verz . H. ROELS) 

Is geïnspireerd op het "Theatrum Anatomicum" van de univer
siteit te Montpellier. 

89. Binnenzicht van het "Musée de I' Anatomie". (Gesticht in 1883). 
(Verz. H. VAN OOTEGHEM) 

90. Microscoop met olielamp en Ranviermicrotoom. 2de helft 19de 
eeuw. (MGW) 

Oe histologie werd in de eerste helft van de 19de eeuw gedoceerd 



Oe stichters van de Morfologische School. 

zonder begeleidend practicum. Hoogstens kon Prof. Ch. Poel
man na de les de studenten laten defileren langs één microscoop. 
R. Boddaert, die het nuten de noodzaak van een practicum inzag, 
richtte op eigen initiatie~ en met zeer beperkte middelen 
(2 microscopen) een vrijwillig practicum in (1868). 
Een officieel ingericht practicum kwam er slechts in 1872 met 
Ch. Van Bambeke. 



91. Eerste microtoom van Ch. VAN BAMBEKE. Einde 19de eeuw. 
(MGW) 

Het eerste grote en belangrijke werk van eh. Van Bambeke 
IIRecherches sur Ie développement du Pélobate brun ll ver
scheen in 1868. Bij dit onderzoek van het ei van de kikker ge
bruikte eh. Van Bambeke verharde eieren die hij in vliermerg 
vastzette met stearinel waarvan hij uit de vrije hand met een 
scheermes uiterst fijne seriecoupes vervaardigde. 
Met dit werk was eh. Van Bambeke de eerste in België die een 
nauwkeurige beschrijving gaf van de vroege embryologie van een 
vertebraat. Automatische en precieze microtomen verschenen 
pas een tiental jaar later. 

92. Microscopen voor studenten uit het eerste practicum histologie. 
1872. (MGW) 

93. Microscopische preparaten uit de practica van Ch. VAN BAM
BEKE en O. VANDER STRICHT. 1872-1918. (MGW) 

0. Vander Stricht zou wereldbekendheid verwerven met zijn 
werk over het zoogdierenei. 

94. Schedels, gedemonteerd voor het onderricht in de anatomie door 
H. LEBOUCQ. 1906. (laboratorium voor Menselijke en Vergelijkende 

Ontleedkunde, RUG) 

95. Didactische wandplaten voor het onderricht in de histologie
embryologie. Begin 20ste eeuw. (MGW) 

96. Archives de Biologie - Archives of Biology. 1880, nr. 1; 1990, 
recent nummer. (Verz. laboratorium voor Menselijke en Verge lijkende 

Ontleedkunde, RUG) 

De uitlaatklep voor publikaties van Belgische biologen en medici. 
Het tijdschrift werd gesticht in 1880 door eh. Van Bambeke en 
E. Van Beneden en voortgezet door 0. Vander Stricht en 
A. Brachet. Thans verschijnt het in het Engels. 

Vrouwen aan de faculteit geneeskunde 

97. Argumenten pro en contra binnen de geneeskundige faculteit 
inzake de toelating van vrouwen tot het beroep van arts. 
1875. (ARUG) 

De kwestie van de toelating van de vrouw tot hogere (en dus ook 
geneesku nd ige) studies en de u i toefen i ng van het medisch beroep 
kwam in België voor het eerst aan de orde in 18751 met het 



wetsontwerp op de academische graden. Minister Delcour won 
in dit verband o.m. het advies in van de universiteiten. De Gentse 
faculteit geneeskunde stelde daartoe een speciale commissie 
samen maar deze raakte het niet eens of de vrouw al dan niet arts 
mocht worden, en besloot daarom de twee tegengestelde rap
porten in te dienen. 
Prof. E. Poirier, woordvoerder van de voorstanders, wees op de 

gelijke rechten tussen man en vrouwen op de algemeen erkende 
bekwaamheid en handvaardigheid van de vrouw in de zieken
zorg. Prof. Ch. Van Cauwenberghe vertolkte de mening van de 
tegenstanders. In zijn argumentatie stonden de zwakkere fysische 
gesteldheid en psychische gevoeligheid van de vrouw centraal. 
De Gentse academieraad kon zich evenmin uitspreken en ad
viseerde de minister te wachten op buitenlandse resultaten over 
deze aangelegenheid. 
Pas vijf jaar later konden vrouwen een universitair diploma 
behalen. 

98. Bertha DE VRIESE. Eerste studente in de geneeskunde aan de 
RUG. 1904. (ARUG) 

Bertha De Vriese (1877-1958). De dochter van de uitgever 
Lodewijk De Vriese startte in 1893 geneeskundige studies en 
promoveerde in 1900 met de grootste onderscheiding. 



Het jaar daarop sprak zij, als eerste vrouwelijke laureate van de 
universitaire wedstrijd, namens haar collega's het dankwoord uit 
bij de openingsplechtigheid van de universiteit. 
Bertha De Vriese was ook de eerste vrouwelijke assistente van de 
RUG (7904-1907). Hoewel zij in 1905 een speciaal doctoraat in 
de menselijke anatomie aflegde, werd haar aanvraag tot aan
stelling als werkleider niet ontvankelijk verklaard. In 1908 verliet 
zij de universiteit na de eretitel van speciaal geaggregeerde in de 
geneeskunde te hebben verkregen. 

99. Bertha DE VRIESE op de anatomische congressen van Heidelberg 
(1903) en Jena (1904). (Laboratorium voor Menselijke en Vergelijkende 

Ontleedkunde, RUG) 

100. Bertha DE VRIESE, Recherches sur la morphologie de I'artère 
basilaire. 1905. ((BRUG, Handschriftenafdeling) 

Belangrijk werk over de ontogenese van de Arteria basilaris. 

101. Preparaten van schedelbasissen met injectie van kleurstoffen in 
de bloedvaten, door Bertha DE VRIESE. ca. 1905. (laboratorium voor 

Menselijke en Vergelijkende Ontleedkunde, RUG) 

102. Didactische wandplaat door Alice SCHOCKAERT. 1909. (MGW) 

Alice Schockaert (1883-1956), één der eerste meisjesstudenten in 
de geneeskunde, heeft in 1906 als leerling-assistente voor het 
eerst aangetoond dat de spieren van het kippenhart afzonderlijke 
cellen zijn en geen syncytium zoals algemeen aanvaard. 

103. Irène VAN DER BRACHT. (ARUG) 

Irène Van der Bracht (1891-1941). Deze licentiate in de lichame
lijke opvoeding (7913) werd de eerste vrouwelijke hoogleraar 
van de RUG. In het HILO gaf zij de bijzondere methodenleer van 
de gymnastiek, afdeling vrouwen. 

De oogheelkunde 

104. Daniël en Marnix VAN DUYSE. (Kliniek voor Oogheelkunde, UZ) 

Daniël Van Duyse (1852-1924) was de zoon van de dichter 
Prudens Van Duyse. Na zijn studies in de geneeskunde aan de 
RUG specialiseerde hij zich te Parijs, Wenen, Londen, Berlijn en 
Heidelberg in de oogheelkunde en bij von Recklinghausen in 
Straatsburg in de anatomo-pathologie. In 1899 volgde hij 
V. Deneffe op als hoogleraar oogheelkunde. Hij werd één van de 
grondleggers van de oculaire teratologie. 



O. Van Ouyse en E. Eeman met hun studenten. 

Marnix Van Duyse (1885-7940). In 1920 volgde hij zijn vader op 
als hoogleraar in de oogheelkunde. Hij had een speciale interesse 
voor de oftalmogenetica. 

105. D. en M. VAN DUYSE met medewerkers en studenten. 1910. 
(Kliniek voor Oogheelkunde, UZ) 

106. Daniël VAN DUYSE, Tératologie de l'Oeil. 1904. (Kliniek voor 

Oogheelkunde, UZ) 

107. De oogheelkundige kliniek. 1905. (MGW) 

108. Tekeningen van aandoeningen van de oogfundus. 1949. (Kliniek 

voor Oogheelkunde, UZ) 

Alhoewel fundus fotografie reeds in het begin van deze eeuw 
ontwikkeld werd, was de kwaliteit van dergelijke fotografische 
opnamen onvoldoende om de fijne details weer te geven. Om 
deze reden werd vaak een beroep gedaan op een tekenaar die 
goed de oogfundus kon spiegelen. Elk oogheelkundig centrum 
met faam moest dus over een dergelijk gekwalificeerd persoon 
beschikken. 
In de dienst oogheelkunde van de RUG waren vrijwel al de 
tekeningen van de oogfundus van de hand van de heer Ver
schraegen. Deze tekeningen werden ook gebruikt ter illustratie 



van boeken, onder meer van /lLes Hérédodégénérescences chorio
rétiniennes/l van Franceschetti en François. 
Dit boek is jarenlang de bijbel geweest van de erfelijke aan
doeningen van de oogfundus. 
Bepaalde van deze tekeningen waren zo accuraat, dat hierop de 
diagnose kon gesteld worden van ziektebeelden die pas jaren 
later als een separate entiteit zullen worden erkend. 

109. Oftalmometer van JAVAL en SCHRATZ. 1887. (Kliniek voor 

Oogheelkunde, UZ) 

Dit toestel, ooit in het bezit van D. Van Duyse, was het eerste 
model van de klassieke keratometer. 
Het principe ervan wordt nog steeds in de oogheelkunde 
gebruikt voor het meten van de kromming van de cornea en het 
astigmatisme. 

110. Pasdoos. 2de helft 19de eeuw. (MGW) 

Alhoewel de bril in Europa reeds sinds de dertiende eeuw bekend 
was, o.m. dank zij de werken over optica van Roger Bacon (7214-
1294), raadde Johan Zahn (7685) als eerste het gebruik van 
pasglazen aan. De pasdoos, zoals wij die kennen, is veel jonger 
en dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. 
Een dergelijke doos bestond uit reeksen positieve, negatieve en 
cyclische glazen van toenemende dioptrie, waardoor de oogarts 
de geschikte brilsterkte kon voorschnjven. 

111. Oftalmometer van HELMHOL TZ. ca. 1860. (MGW) 

De naam Helmho/tz is verbonden aan de uitvinding van de 
oogspiegel. Dit instrument, dat diende om de oogfundus te 
bekijken, was de voorloper van de huidige oftalmoscopen. 
Helmho/tz, die hoogleraar was in de fysiologie in Königsberg, 
Bonn en Heidelberg en tevens fysica doceerde in Berlijn, maakte 
als eerste gebruik van de Purkinje-methode om de kromming van 
de cornea te bepalen. 
De eerste beschrijving van de keratometer of oftalmometer van 
Helmho/tz dateert van 1856. 

112. Jules FRANÇOIS (ARUG) 

Jules François (7907-1984). Benoemd in 1948 tot hoogleraar in 
de oogheelkunde, bouwde hij de Oogheelkundige Kliniek van de 
RUG in korte tijd uit tot een centrum met internationale faam. 
De uitgebreidheid van zijn wetenschappelijke produktie is on
getwijfeld een unicum in de medische literatuur. Van zijn hand 
verschenen meer dan 30 boeken en talloze artikels. 



Zijn faam heeft heel wat buitenlanders naar Gent aangetrokken. 
Zo telt de lijst van alumni van de Oogheelkundige Kliniek meer 
dan honderd namen afkomstig uit drieëndertig verschillende 
landen. J. François was tevens voorzitter, secretaris, erelid of lid 
van meer dan 720 wetenschappelijke verenigingen en lid van de 
redactieraad van 48 tijdschriften. 
Eénentwintig buitenlandse universiteiten verleenden hem het 
eredoctoraat. Hij ontving talloze penningen en medailles waar
onder de Gonin-medaille, de meest prestigieuze in de oogheel
kunde. 

Gebouwen 

113. Moederhuis van de Bijloke. s.d. (ARUG) 
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Gebouwd langs de 8ijlokekaai, ten behoeve van de nieuwe 
kraaminrichting-vroedvrouwenschool. (Opgetrokken in 7866). 

114. Institut de Pharmacodynamie. Tekening door L. François naar het 
ontwerp van L. Cloquet. 1896. (MGW) 

115. Institut de Pharmacodynamie. 1905. (ARUG) 

116. Institut de Physiologie. Institut d'Hygiène et Bactériologie. 
Tekening door L. François naar het ontwerp van L. Cloquet. 1896. 
(MGW) 



Ontwerp van het "Rommelaere"-instituut. 

117. Institut de Physiologie. Institut d'Hygiène et Bactériologie. 1905. 
(ARUG) 

00 

Dit gebouw, gelegen op de hoek van de Hospitaalstraat en de 
Kluyskensstraat, draagt eveneens de naam "Rommelaere Insti
tuut". 
Guillaume Rommelaere (7836-7976). Na in 7858 zijn diploma 
van doctor in de genees-, heel- en verloskunde te hebben be
haald te Gent, verbleef G. Rommelaere 2 jaar in het buitenland 
waar hij bij bekende figuren studeerde. Terug in België vestigde 
hij zich te Brussel. 
Hier schreef hij in 1866 zijn befaamde studie "Des institutions 
médicales et hospitalières en Angleterre", waarin hij pleitte voor 
vernieuwing van het onderwijs van de geneeskunde, voor de 
dringende noodzakelijkheid om voor de studenten practica in te 
richten en aan de klinische diensten laboratoria toe te voegen. 
Deze ideeën zou hij pas vanaf 1889 te Brussel kunnen realiseren. 
Rommelaere bouwde een academische carrière op aan de ULB 
en deed er aan wetenschappelijke research. Hij doceerde vanaf 
7869 achtereenvolgens (of gelijktijdig) de anatomie, de histologie 
en de inwendige ziekten terwijl hij jarenlang voor de studenten 
de practica in de micrografie heeft geleid. 
Het Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie werd naar hem 
genoemd. 



118. Vue d'ensemble à vol d'oiseau. Institut Clinique & Policlinique. 
Tekening door L. François naar het ontwerp van L. Cloquet. 1896. 
(MGW) 

De poliklinieken aan de Pasteurlaan. 

119. Inauguration des Instituts Cliniques. 1905. ((BRUG, Kaartenzaal) 

v.l.n.r.: F. Van Imschoot, O. Van der Linden, L. C10quet E. Van 
Ermengem, F. Thomas en A. Ra/in. 

120. Enkele binnenzichten van de Instituten. 1905. (ARUG) 

Binnenzicht van het Heymansinstituut. 



121. De Bijloke, ontwerptekening voorgevel door A. Pauli. s.d . (SAG, 

Atlas Goetghebuer) 

122. De dieetafdeling in de Bijloke. 1950. (Verz. G. VERDONK) 

Eerste en enig opleidingscentrum in België voor diëtisten. 

123. Het Academisch Ziekenhuis in aanbouw. 1939. (ARUG) 

124. Verslagen van de facultaire commissie voor de inrichting van een 
Academisch Ziekenhuis. 1932, 1936. (ARUG) 

De bacteriologisch-hygiënische school, de fysiologie en de gerechte
lijke geneeskunde 

125. Emile VAN ERMENGEM (ARUG) 

Emile Van Ermengem (7851-1932). Werd in 1885 benoemd tot 
docent in de gezondheidsleer en in 1896 in de gerechtelijke 
geneeskunde. Tijdens de cholera-epidemie van 1893 kreeg hij de 
bevoegdheid over één van de twee nationale opsporingscentra. 
In 1896 ontdekte E. Van Ermengem de bacil C/ostridium botu
Iinum, de veroorzaker van het botulisme. Aanleiding hiertoe 
waren zijn onderzoekingen n.a. v. de vergiftigingen die zich te 
EI/ezel/es voordeden ten gevolge van het eten van ham. 

126. E. VAN ERMENGEM, Recherches sur les empoisonnements 
produits à EI/ezel/es (Hainaut) par la cause du botulisme, de I'ich
thyosisme en général. 1896. (CBRUG) 



127. Microscoop van E. VAN ERMENGEM. Eind 19de eeuw. (MGW) 

128. Het laboratorium van E. VAN ERMENGEM. ca. 1905. (ARUG) 

129. Kymograaf met vertikale trommel. Begin 20ste eeuw. (Laboratorium 

voor Normale en Patho logische Fysiologie, RUG) 

Oe kymograaf werd in de fysiologie gebruikt om de contracties 
van o.a. spieren te meten. Op het beroet papier van de trommel 
trok een pen een witte lijn. 

130. L. FREDERICQ en G. VANDEVELDE, Physiologie des muscles et 
des nerfs du homard, 1879. (Laboratorium voor Normale en Pathologische 

Fysiologie, RUG) 

Kymogram en proefopstelling uit dit werk. 

131. "Fauna der lijken". 1 ste helft 20ste eeuw. (Laboratorium voor Gerechte

lijke Geneeskunde, RU G) 

Doos met diverse soorten insecten die kunnen voorkomen op in 
open lucht achtergelaten slachtoffers. Het onderzoek van de in 
het lijk aanwezige insecten kon er toe bijdragen de datum van 
het overlijden benaderend te achterhalen. 

Nieuwe secties en specialismen 

- Otologie - rhinologie - laryngologie (ORL) 

132. Eugène EEMAN (1856-1926). (ARUG) 

133. De "Clinique Oto-Laryngologique". ca. 1900. (Verz. P. KLUYSKENS) 

134. Keelspiegel en tongspatel. Einde 19de eeuw. (Laboratorium voor 

Normale en Pathologische Fysiologie, RUG) 

Oe keelspiegel met tongspatel maakte steeds deel uit van de in
strumententas van de ORL -arts. Zij werden ook aangewend bij de 
eerste onrechtstreekse laryngoscopies. 

135. Twee hoofdspiegels voor neus-,keel- en ooronderzoek. Begin 
20ste eeuw. (Laborator ium voor Normale en Pathologische Fysiologie, RUG) 

Oe belichting van de holten van neus, keel en oren gebeurde door 
weerkaatsing van een lichtbron op een holle voorhoofdspiegel. 
Het gebruik van twee koplampen betekende een vooruitgang in 
de belichtingstechniek daar de lichtbron en de holle spiegel één 
geheel vormden, wat een grotere bewegingsmogelijkheid toeliet. 



Oe ORL-kliniek in het 8lindenhuis. 

136. Didactische modellen voor de cursus neus-, keel- en oorziekten. 
s.d. (MGW) 

137. Verzameling van vreemde voorwerpen verwijderd bij broncho
en oesofagoscopie. 1931-1968, en bronchoscoop begin 20ste 
eeuw. (Kliniek voor Neus·, Keel· en Oorheelkunde, UZ) 

Deze vreemde voorwerpen werden door F. EEMAN uit larynx, 
trachea, bronchi en slokdarm verwijderd. Hierbij werd o.m. 
gebruik gemaakt van de bronchoscoop met distale belichting van 
Chevalier jackson. 

- Radiotherapie 

138. Jules DE NOBELE (1865-1948) (Verz. J. NOBELS) 

139. Prof. J. DE NOBELE en medewerkers. s.d. (Verz . J. NOBELS) 

140. Roentgenlamp. Eerste type, ca. 1915. (Laboratorium voor Normale en 

Pathologische Fysiologie, RUG) 

Op 8 nov. 1895 merkte Wilhelm Roentgen in zijn laboratorium 
van fysica aan de universiteit van Würzburg op dat de kathode
lamp gericht op een plaat van barium-platina-cyanide een groen 



licht verwekte. Deze onbekende straling noemde hij X-stralen. 
H ij onderzocht deze straling nader en stelde vast dat ze doorheen 
hout, papier en kledingstukken drong. 
Later constateerde hij dat de straling tegengehouden werd door 
botweefsel, zodat de toen genaamde "Roentgenstralen" in staat 
waren radioscopische en later radiografische beelden te geven 
van het skelet. 
Op 23 januari 1896 gaf Roentgen te Würzburg de eerste demon
stratie van hetgeen later de radiologie zou worden. Kort daarop 
kon men aantonen dat Roentgenstralen zieke en vooral tumorale 
cellen preferentieel doodden. Oe radiotherapie was geboren. 
In 1900, dus 5 jaar na de ontdekking van de Roentgenstralen, 
werd aan de dienst van mechanotherapie door Prof. j. Oe Nobele 
gestart met electroradiologie en radiotherapie. 
Hij was de eerste om in België radiotherapie toe te passen. Het 
ging weliswaar om oppervlakkige tumoren, lupusachtige en zelfs 
kwaadaardige. 

141. Tekeningen gemaakt voor een artikel van J. DE NOBELE. 1900. 
(Kliniek voor Radiotherapie ell Kerngeneeskunde,UZ) 

Het betreft de eerste Belgische publikatie over de therapeutische 
toepassing van X-stralen. 

- Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) 

142. De oefenzaal in de Padden hoek waar in 1909 de eerste gym
nastieklessen gegeven w erden. (ARUG) 

143. Prof. F. GOMMAERTS met de studenten in het Instituut voor 
Fysicotherapie. s.d. (CBRUG, Kaartenzaal) 

Florent Gommaerts (7865-1934). F. Gommaerts kan terecht de 
stichter van het HILa genoemd worden. Deze doctor in de 
geneeskunde toond reed vóór de eeuwwi eling sterke belang
stelling voor de Zweedse gymnastiek. Na verschillende studie
reizen in het buitenland werd hij in 1906 beno mei tot onder
directeur van het Instituut voor Fysicotherapie, gehecht aan de 
faculteit geneeskunde. Twee jaar later, bij de oprichting van het 
HILa, werd hij als docent verbonden aan dit nieuwe Instituut. 
Zijn belangstelling ging vooral uit naar mechanotherapie en 
adem ha I i ngsgym na stiek. 

144. F. GOMMAERTS en de ademhalingsgymnastiek. 1904. (ARUG) 



- Tandheelkunde 

145. Oswald RUBBRECHT. (ARUG) 

0. Rubbrecht (1872-1941) heeft zich zijn leven lang ingespannen 
om de tandheelkunde en de stomatologie wetenschappelijke 
erkenning te geven. De eerste, niet verplichte cursus in de 
stomatologie aan de Gentse universiteit kwam er in 1914 met 
Rubbrecht als docent. 
De tandheelkunde, door de wet van 1929 ingeschakeld in het 
hoger onderwijs, werd in die pionierstijd gedoceerd ten huize 
van O. Rubbrecht, St.-Pietersnieuwstraat 83, in lokalen in de 
achtertuin. In 1963 kwam er een volwaardig Instituut in het A.z. 

146. Huis Veyrac in de St.-Pietersnieuwstraat, jarenlang het centrum 
voor de tandartsenopleiding. (ARUG) 

147. Demonstratieset voor vullingen en gebitsprothesen. Einde 19de 
eeuw. (Kliniek Mond-, Tand-,en Kaakziekten, UZ) 

148. Opstelling van tandartsenkabinet. ca 1920. (MGW) 

149. Ontwerp van de Gentse tandartsstoel. 1962. (KliniekvoorMond-, Tand

en Kaakziekten, UZ) 

De moderne tandartsstoel, waarbij de patiënt ligt en de behande
lende tandarts zit, is een Gentse creatie. Het prototype werd 
ontworpen door de toenmalige hoogleraar en in 1962 voor
gesteld op de Dental Show te Keulen. 

- Kindergeneeskunde 

150. E. GORTER samen met werkleider C. HOOFT. 1939. (ARUG) 

Evert Gorter (1881-1954). De Nederlandse hoogleraar en kinder 
specialist E. Gorter kreeg in 1935 de opdracht een afdeling kin
dergeneeskunde te Gent op te richten. Tijdens zijn 4-jarig verblijf 
slaagde hij erin, ondanks grote organisatorische moeilijkheden, 
zoals plaatsgebrek en geringe omkadering, de afdeling uit te 
bouwen tot een befaamde school voor kindergeneeskunde. In 
1939 volgde C. Hooft hem op. 

151. "Het Paviljoentje". ca. 1935. (ARUG) 

In deze eerste kliniek voor kinderziekten te Gent, opgericht in de 
tuin van de Bijloke, konden ongeveer 30 kinderen gehospita
liseerd worden. 



152. Carlos HOOFT. (Verz. M. THIERY) 

Carlos Hooft (7 91 0-1980). De 45-jarige loopbaan van C. Hooft aan 
de RUG stond in dienst van de kindergeneeskunde. Zijn werk was 
baanbrekend zowel op wetenschappelijk als op sociaal gebied. 
Zo richtte hij o.m. raadplegingen voor zuigelingen in en stichtte 
hij de afdeling voor prematuren. Op wetenschappelijk gebied 
waren er de onderzoekingen met betrekking tot nierziekten, cal
ciumstofwisseling en vitamine D. De erfelijke metabole stoor
nissen en de oorzaken van de psychomotorische aandoeningen 
bij het kind weerhielden zijn bijzondere interesse. Zijn baan
brekend werk op dit vlak bezorgde hem internationale faam. Eén 
van zijn doelstellingen was te beschikken over goed uitgeruste 
laboratoria. Zijn afdelingen kindercardiologie, kinderoncologie 
en cytogenetica waren toonaangevend in die tijd. Als overtuigd 
Vlaming stichtte Hooft de Vlaamse Vereniging ter Bevordering 
van de Kindergeneeskunde. 

153. De kinderkliniek van het A.Z. 1939 en 1959. (ARUG) 

Studenten geneeskunde 

154. Studenten geneeskunde uit de jaren: 1890, 1891,1892, 1924, 
1925 en 1939. (ARUG) 

155. Doctorsdiploma (1889) van Prosper BOUCKAERT, vader van de 
hoogleraar J.J. BOUCKAERT. (Verz. D . VANDEKERCKHOVE) 



Studenten uit de 2de kan. geneeskunde in 7897. 

156. Cursusnotities door J. MAC LEOD opgenomen tijdens de colleges 
van R. BODDAERT. 1879. (MGW) 

157. Tekenschriften anatomo-pathologie van student Jean VER
NIEUWE. 1 ste doet. geneeskunde 1930. (ARUG) 

158. Samenstelling van het eerste bestuur van de "Société Libérale des 
Etudiants en Médecine" . 1881/1882. (Uit: GentscheStudenten-Almanak, 

Taalminnend studentengenootschap 't Zal Wel Gaan, 1884, p. 50) 

De "Société Libérale des Etudiants en Médecine" gesticht in 
1881, kende een bloeiend bestaan tot 1907 en ging het volgende 
jaar over in de IICercle des Etudiants de Médecine". Ze heeft de 
Eerste Wereldoorlog niet overleefd. Tijdens het academisch jaar 
1920/'21 kwam de IVlaamsche Geneeskundige Kring ll tot stand, 
één der eerste Vlaamse faculteitskringen. 

159. Studentikoze aktiviteiten binnen de "Société Libérale des Etu
diants en Médecine". Uit: "GentscheStudenten-Almanak, Taalminnend studen

tengenootschap 't Zal Wel Gaan", 1895, p. XUX-L, 1897, p. XLV. 



160. Studenten tijdens de les van Fr. DE BEULE. 1926. (ARUG) 

Fritz Oe Beule (1880-7949). Nadat hij in 1925 E. Van /mschoot 
had opgevolgd als docent in de chirurgie, wijdde hij zich zowel 
aan onderwijs als aan experimentele en klinische chirurgie, meer 
bepaald die van het verterings- en zenuwstelsel. Oe Beule was in 
zijn tijd één van de leidinggevende Belgische chirurgen. 
Fr. Oe Beule schreef ook ongepubliceerd gebleven gedichten 
onder het pseudoniem Vader Cats. 

Fritz Oe 8eu/e (midden) . 



Farmacodynamische school 

1 61. Jan Frans H EY MAN S (ARUG) 

Jan Frans Heymans (1859-7932). Na zijn studies in de natuur
wetenschappen en de geneeskunde aan de Leuvense universiteit 
kreeg }.F. Heymans een reisbeurs die hem bij de grote Duitse 
fysioloog E. Dubois-Reymond bracht. 
Hij verbleef er 4 jaar, waarna de RUG hem in 7890 vroeg de pas 
opgerichte leerstoel voor experimentele farmacologie te bekle
den. Hij aanvaardde op voorwaarde dat er een laboratorium zou 
beschikbaar zijn. Hij kreeg daarvoor 3 lokalen in de faculteit 
letteren en wijsbegeerte toegewezen. 
Dit was slechts een voorlopig onderkomen, want in 7902 kon hij 
zijn intrek nemen in het "Institut de Pharmacodynamie" dat langs 
de Leie gebouwd werd. Intussen had}.F. Heymans in 7895 samen 
met Gley de "Archives Internationales de Pharmacodynamie et 
de Thérapie" gesticht, nu nog steeds een hooggewaardeerd 
tijdschrift. Zijn belangrijkste verdiensten lagen op twee terreinen: 
onderzoek over vaccinatie tegen tuberculose en vooral de uitwer
king en toepassing van technieken van perfusie van afzonderlijke 
gebieden van het levend organisme. Hieruit vloeide de techniek 
van de "geïsoleerde hondekop" voort wat toeliet deze in te 
schakelen in de bloedsomloop van de romp van een andere hond. 
Deze opstelling liet hem toe de fysiologie, fysio-pathologie en 
farmacologie van bloedsomloop, ademhaling zenuwwerkingen 
thermoregulatie te bestuderen. Deze "gekruiste circulatie" 



waarmee hij, vanaf 1929 samen met zijn zoon Comeel verder ex
perimenteerde, leidde tot de ontdekking van de baroreceptoren. 

162. Heteerste laboratorium van J.F. HEYMANS in de Universiteitstraat. 
1891. (Heymans Stichting) 

163. Het laboratorium aan de A. Baertsoenkaai. ca. 1905. (ARUG) 

164. Tekening van de gekruiste circulatie. (Heymans Stichting) 

165. Corneel HEYMANS (ARUG) 

Comeel Heymans (1892-1968) ging dezelfde richting uit als zijn 
vader, maar zijn studies werden onderbroken door de eerste 
wereldoorlog. 
Als vrijwilliger ging hij eerst bij de infanterie, later bij de artillerie. 
Hij maakte samen met zijn broer de strijd in de loopgraven mee. 
Zijn klasgenote en aanstaande vrouw, Berthe May, volgde hem 
als vrijwillig verpleegster in het veldhospitaal. 
Hij studeerde met glans af in 1921 en begon aan een rondreis 
langsheen de beroemdste laboratoria van die tijd. 
In 1922 werd hij aangezocht als geassocieerd docent in het 
instituut van zijn vader. 
Samen zouden zij de techniek van de "gekruiste circulatie" 
verder ontwikkelen. Zij leidde tot de ontdekking van de functie 
van de sinus caroticus en de rol van de baroreceptoren in de 
regeling van de bloeddruk en de ademhaling, wat hem in 1938 
de Nobelprijs opleverde. Werd het laboratorium van }.F. Hey-
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mans reeds druk bezocht door buitenlandse onderzoekers , dan 
was het sinds Corneel Heymans uitgegroeid tot een internationaal 
trefpunt van onderzoek. 

166. Paul REGNIERS (Verz. M. THIERY) 

Paul Regniers (1907 -7977). Samen met I-I Bouckaert werkte hij 
aktief mee aan de experimenten van C. Heymans. In 7930 was hij 
assistent aan de polikliniek voor inwendige ziekten. Twee jaar 
later promoveerde hij tot geaggregeerde van het hoger onderwijs 
en in 1939 werd hij docent belast met de cursus "Bijzondere 
ziektenleer en bijzondere therapie der inwendige ziekten ". In 
1946 werd hij diensthoofd van de Kliniek voor Inwendige 
Ziekten, die onder zijn leiding een grote ontwikkeling zou ken
nen. Gezien zijn persoonlijke belangstelling voor de cardiologie 
werd onder zijn impuls reeds vroeg een cardiologische afdeling 
opgericht en uitgebouwd. Daarna volgden andere gespeciali
seerde afdelingen: de endocrinologie, de pneumologie, de nefro
logie en de gastro-enterologie. Hij was eveneens de promotor van 
het postuniversitair onderwijs voor huisartsen. 
Bij zijn emeritaat in 7967 zag hij zijn grootste wens vervuld: de 
Polikliniek en de Kliniek voor Inwendige Ziekten werden tot één 
grote dienst samengebracht. 

167. Jan-Jacques BOUCKAERT (Verz. M. THIERY) 

Jan-Jacques Bouckaert (1901-1983). Hij startte Zijn loopbaan aan 
de RUG als full-time assistent eerst in de Kliniek voor Inwendige 



Ziekten, vervolgens in het Laboratorium voor Farmacologie onder 
de leiding van C. Heymans. 
Zijn leeropdracht ving aan in 1932 als docent voor de cursus 
"algemene therapie", en in 1945 werd hij ook belast met de 
cursus "algemene ziekten leer met practische oefeningen en 
laboratorium". 
Het Laboratorium voor Fysiopathologie kende onder zijn leiding 
een bloeitijd. Hoewel de chemo-en vasopressorreceptoren en 
hypertensie mechanismen, de hoofdonderwerpen vormden van 
de research in het Laboratorium voor Fysiopathologie in de Wol
terslaan, kwamen talrijke andere onderzoeken aan bod. Oe 
invloed van de scheikundige samenstelling van het cerebro
spinaal vocht op het centraal zenuwstelsel, endocrinologische 
problemen en radiobiologische onderwerpen zijn maar een 
greep uit de talrijke experimentele onderzoekingen. Het aantal 
aggregatieproefschriften, bekroningen bij reisbeurswedstrijden, 
academische prijzen en de ontelbare publikaties getuigen van de 
enorme activiteit van zijn laboratorium. 

168. Nobelprijsdiploma van C. HEYMANS. 1938. (Heymans Stichting) 

169. Dodenmasker van C. HEYMANS. (H eymans Stichting) 

Faculteitsleven 

170. De vergaderzaal van de faculteit geneeskunde. 1905. (ARUG) 



171. Register der processen-verbaal van de faculteitszittingen. 1876-
1891. (ARUG) 

172. Karikatuur van de professoren geneeskunde. 1909. (Getekend 
door Dr.Jos Meurice). (Verz. A. MAST) 

v.l.n.r. naast de koe: }.F. Heymans (Farmacologie), H. Leboucq 
(Anatomie), R. Boddaert (Interne), Ch. Van Cauwenberghe (Ver
loskunde), P. Van Durme (Gerechtelijke geneeskunde), D. Van 
Duyse (Oogheelkunde), E. Lahousse (Fysiologie), V. Oen effe 
(Oogziekten), E. Eeman (ORL), F. Van /mschoot (Heelkunde), E. 
Van Ermengem (Bacteriologie), C. Verstraeten (Alg. Pathologie). 
(onder voorbehoud) 

173. Menu van een faculteitsfeest. 1892. (CBRUG) 

174. Hulde-album aangeboden aan O. VAN OUYSE. 1907. (MGW) 

175. Groepsfoto van de professoren A. BESSEMANS en N. VLAEYEN 
te midden van medewerkers. s.d. (CBRUG, I(aartellzaal) 

Gentse hoogleraren geneeskunde tijdens Wereldoorlog I 

176. Groepsfoto van Gentse gijzelaars in 1914. (ARUG) 

Onderde professoren (rechtstaande rij) bevindt zich één hoogleraar 
geneeskunde: E. VAN ERMENGEM (in het midden). Links naast 
hem staan P. FREDER/CQ en}. VERCOULL/E, rechts H. P/RENNE 
en E. DAUGE. 

177. L'Océan, waar Prof. O. RUBBRECHT gedurende de oorlog 
werkzaam was. ca. 1917. Uit: L. SCHEPENS en E. VAN DE WOU DE, Albert 

et Elisabeth 1914-1918, Crédit Communal, 1984, p. 82. 

Zodra het nieuw militair hospitaal "L'Océan" in Oe Panne onder 
de leiding van Or. Depage functioneerde, ging de pas benoemde 
docent 0. Rubbrecht er werken als arts. Hij hield er zich voor
namelijk bezig met kaakfracturen. 

178. C. HEYMANS en zijn vrouw Berthe MAY aan het front. 1917. 
(ARUG) 

179. De familie J.F. HEYMANS met zonen Corneel en Paul (staand 4e 
en Se v.I.) in legeruniform. 1919. (ARUG) 

180. Frans OAELS in gezelschap van andere leden van de frontbewe
ging. ca. 1917. (ARUG) 
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Frans Oaels (midden) en de leden van de frontbeweging. 

Frans Oaels (7882-1974) studeerde geneeskunde te Leuven en te 
Cent waar hij in 1906 zijn doctorsdiploma behaalde. 
Zijn veelzijdige postgraduaatsopleiding was een "rush": farma
cologie bij }.F. Heymans (van 1906 tot 1907), verloskunde en 
gynecologie bij E. Bumm te Berlijn (van 1907 tot 1909) en 
bacteriologie bij E. Van Ermengem (van 1909 tot 1911). 
In 1909 promoveerde Oaels tot speciaal doctor in de verloskunde 
en gynecologie, met een proefschrift over de kraamkoorts. 
Bij het schielijk overlijden van Prof. Ch. Van Cauwenberghe 
benoemde men de pas 27 jaar oude Daels als docent, belast met 
de cursus verloskunde en vrouwenziekten. In 1920 werd hij 



gewoon hoogleraar in dit vak en in 1930 de eerste directeur van 
de vrouwenkliniek van de vervlaamste universiteit. 
Voor Daels waren de front jaren een schokkende belevenis, die 
van de van huize-uit franstalige Antwerpenaar een hardwer
kende ijveraar voor de Vlaamse zaak maakte. Dezelfde bezorgd
heid verklaarde zijn aktiviteiten in het Vlaams Geneeskundig 
Tijdschrift, de Kommissie ter Vervlaamsing van de RUG, de 
Kommissie voor het Hoger Onderwijs in Vlaanderen, de Vlaamse 
Natuur- en Geneeskundige Congressen en de Vlaamse Weten
schappelijke Congressen. Daels heeft tevens gepoogd om in het 
Gentse Moederhuis zijn universitaire afdeling met die van de 
Vroedvrouwenschool te versmelten. 
Daels was een groot obstetricus. Van zijn didactische gave getuigt 
zijn "Beginselen der Praktische Verloskunde" (1922) dat vele 
jaren in Vlaanderen en Nederland als een standaardwerk werd 
aangezien. Het boek waarvan de laatste editie, in samenwerking 
met zijn werkleider Léonce Van Damme, in 1942 van de pers 
kwam, was geïllustreerd met artistieke platen, sommige van de 
hand van de Brugse graficus Joe English (1882-1918), die hij 
tijdens WO I als frontsoldaat had leren kennen. 
Daels was een veelZIjdig onderzoeker. Zo heeft hij (met Van 
Damme) een methode voor bactericide bloedtransfusie uitge
werkt waarvan hij verwachtte dat deze - vóór de tijd van de 
sulfamiden -lijdsters aan kraambedkoortszou kunnen redden. Zo 
heeft hij voor de behandeling van gevorderde gezwellen van 
baa rmoederha Iska nker een bestra I i ngstechn iek (de "grote bu izen ") 
uitgewerkt, waarvan het principe correct was, maarde uitvoering 
zodanig zijn tijd voorop dat zij gedoemd was te falen. 
Tenslotte heeft hij met Or. R. Biltris- een vermaard dermatoloog 
en mycoloog- op proefdieren een reeks tra nspla n teerba re maligne 
tumoren verwekt, waardoor het Daels-Biltris sarcoom interna
tionaal bekend werd. 
Bij Regentsbesluit van 25 mei 1945 werd aan zijn leeropdracht 
een einde gesteld. 

181. Vooruitgeschoven post ft Abelenhof te Reninge. 1917. 
Links Charles WILLEMSf geaggregeerde aan de Gentse univer
siteit en geneesheer-directeur van het Militair Hospitaal te 
Hoogstade. Uit: L. SCHEPENS en E. VAN DE WOU DE, Albe!"t et Elisabeth 1914-

1918, Cléclit COllllllunal 1984, p. 75 

Eén van de medewerkers van Ch. Wil/ems te Hoogstade was 
Norbert GOORMAGHTIGH. 
Norbert Goormaghtigh (1890-1960). Als militair geneesheer 
maakte Goormaghtigh zich zeer verdienstelijk. Hij schreef ar-



tikels over de behandeling van oorlogswonden en deed aan 
research. Op basis van toen verzamelde gegevens verwierf hij in 
1922 het speciaal doctoraat in de pathologische anatomie. Zijn 
bijdrage hield verband met de bijnieren. Het juxtaglomerulair 
apparaat van de nier, waarvan hij de functie heeft opgehelderd, 
wordt naar hem genoemd. 
Als rector heeft hij ontzaglijk veel bijgedragen tot de afwerking 
van het Academisch Ziekenhuis en tot de ontplooiing van het 
Centrum voor Gezwelziekten. 

182. Enkele publikaties van Gentse hoogleraren tijdens hun oor
logsjaren. (Goormaghtigh Instituut, CBRUG, Laboratorium voor Gerechtelijke 

Geneeskunde, verz. R. Derom) 

Historiografie van de geneeskunde 

183. Victor DEN EFFE. (ARUG) 

Victor Oeneffe (1835-1908). Reeds als adjunct aan de Obste
trische Kliniek richtte Oeneffe een vrije cursus '/Geschiedenis van 
de Chirurgie" in. Uitdezehobbyen talnjkezoektochten over heel 
Europa, resulteerde een unieke collectie antieke geneeskundige 
instrumenten die wereldnaam heeft en bewaard wordt in het 
Museum Geschiedenis van de Wetenschappen. 
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Cal/o-Romeinse chirurgische instrumenten uit de verzameling V. Oeneffe. 

Na enkele omwegen langs andere vakken volgde hij uiteindelijk 
}. Van Roosbroeck op als titularis van de oftalmologie. 

184. V. DEN EFFE, Le spéculum de la matrice à travers les àges. 1902. 
(Verz. M . THIERY) 

185. Antiek speculum uit de collectie DEN EFFE. 17de eeuw. (MGW) 



186. Gallo-Romeinse chirurgische instrumenten uit de verzameling 
DEN EFFE. Belgische vondsten. (MGW) 

187. Leon ELAUT (ARUG) 

Leon Elaut (1897-1978). Hij studeerde geneeskunde te Gent (pro
motie 1927) waarna hij zich in Parijs, Amsterdam en de VSA 
specialiseerde in de urologie. Van 1931 tot 1933 was hij assistent 
aan het Anatomisch Instituut bij de professoren R. Soenen en 
N. Goormaghtigh, en werkte in het laboratorium van C. Hey
mans. Elaut doceerde aan de RUG de anatomie (1934-1941), 
later ook de urologie (1935-1945). Hij was medestichter van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde (1938). Toen 
hij in 1945 bij Regentsbesluit op pensioen werd gesteld, begon 
voor L. Elaut een nieuwe carrière: de studie van de geschiedenis 
der geneeskunde, en het is vooral als medisch-historiograaf dat 
hij in binnen- en buitenland vermaardheid verwierf. In deze 
discipline publiceerde L. Elaut meerdere boeken en ontelbare ar
tikels. Hij stichtte een eigen tijdschrift (Scientiarum Historia) en 
werd, na het behalen van het aggregaat voor het hoger onderwijs 
in de geschiedenis van de medicijnen, lector in dit vak. 

188. L. ELAUT, Van Smeinscen Lede. Een middelnederlands geneeskun
dig handschrift: zijn betekenis in het raam van de medische 
literatuur der dertiende eeuw. 1958. (Verz. M. THIERY) 

Met dit proefschrift promoveerde L. Elaut tot geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs in de geschiedenis van de medicijnen. 
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