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WOORD VOORAF 

Precies 100 jaar geleden werd gestart met de oprichting van het indruk
wekkend bouwwerk, gelegen tussen de A. Baertsoenkaai, de J. 
Kluyskensstraat, de Hospitaalstraat en de Apotheekstraat. Het complex 
was bestemd voor de faculteit geneeskunde en omvatte de instituten voor 
bacteriologie en hygiëne, fysiologie, farmacodynamie en -therapie. De 
gebouwen werden in een recordtempo opgetrokken en afgewerkt. De 
werken startten in de winter van 1899. In 1903 konden de diensten er hun 
intrek nemen en in 1905 kwam koning Leopold Ir de gebouwen plechtig 
inhuldigen. 
Het instituut voor farmacodynamie, gelegen aan de Leie, was een onder
deel van dit imposant bouwwerk. Prof. Comeel Heymans, de Vlaamse 
Nobelprijswinnaar, heeft er jarenlang gedoceerd en geëxperimenteerd. De 
afdeling farmacodynamie verliet het hoekgebouw in 1969 toen het rE en 
C. Heymansinstituut biImen de campus van het U.Z. klaar was. Vanaf dan 
kreeg de vleugel een heel andere bestemming als huisvesting voor de 
Seminaries voor Historische en Vergelijkende Pedagogiek. De titularis 
prof. R. Plancke en zijn dienst verhuisden in 1971 van de Blandijnberg 
naar de Baertsoenkaai/Kluyskensstraat. Karel De Clerck, zijn opvolger, 
hield ontzettend veel van dit ruime, heldere neogotische gebouw, waar hij 
tot bijna aan zijn emeritaat werkte. Onder zijn beleid ontstonden er ver
schillende universitaire diensten die er eveneens een onderkomen kregen: 
het Universitair Studiebureau (1971/1972), dat later het Interfacultair 
Centrum voor de Studie van het Hoger Onderwijs werd, het Interfacultair 
Centrum voor Lerarenopleiding, opgericht in 1975/1976, dat uitgroeide 
tot het Departement voor Lerarenopleiding en dat thans deel uitmaakt 
van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ook het 
Archief van de RUG hoorde bij de diensten die ettelijke jaren onder Karels 
hoede stonden. Hij liet in het begin van de jaren '70 een massa universi
teitsdocumenten uit de kelders van de Centrale Bibliotheek overbrengen 
naar zijn vleugel aan de Baertsoenkaai, liet het Archief in 1972 als centra
le dienst erkennen, trok personeel aan voor inventarisatie en dienstverle
ning en stichtte in 1976 de reeks 'Uit het verleden van de RUG', waarin 
verschillende aspecten uit de geschiedenis van onze universiteit aan bod 
kwamen. Dit 40ste nummer, o.m. gewijd aan het gebouw waar hij jaren
lang vertoefde, werd samengesteld door zijn twee archiefmedewerksters 
van het eerste uur en is speciaal opgedragen aan Karel naar aanleiding 
van zijn emeritaat. 
Aanvankelijk was ons opzet kleinschaliger en zouden we ons beperken 
tot het sprookjesachtig hoekgebouw, waar Karel werkte tot zijn verhuis in 
1998. Er waren redenen genoeg om er speciale aandacht aan te verlenen. 
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Op diezelfde plek had prof. E. Van Ermengem, weliswaar in een voorma
lig en onaangepast optrekje een belangrijke ontdekking gedaan. Na een 
opzienbarende voedselvergiftiging in 1895 te Ellezelles deed men een 
beroep op deze Gentse hoogleraar microbiologie om de oorzaak te ach
terhalen. Uit het voedsel (het betrof ham) en uit de slachtoffers isoleerde 
Van Ermengem de anaërobe bacterie Bacillus botulinus en verrichtte toxi
cologisch onderzoek, waarbij hij de werking van het onbekende toxine 
beschreef. De resultaten van zijn onderzoek werden gepubliceerd in 18961

• 

Een andere Gentse hoogleraar, die zijn onderwijs en onderzoek in het 
Cloquetgebouw uitvoerde was C. Heymans. Voor de ontdekking van de 
chemoreceptoren van de aorta en de sinus caroticus, die op reflectoire 
wijze de ademhaling en de bloedsomloop regelen werd hem in 1938 de 
Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde toegekend2

• 

Redenen genoeg, vonden we, om deze Cloquetconstructie eens extra in de 
kijker te zetten. Onze opzoekingen leidden ons ook naar de aanpalende 
gebouwen, ontworpen door dezelfde architect, die een zodanig intrige
rende geschiedenis onthulden dat we ze de geïnteresseerde lezer niet wil
den onthouden. 
Tijdens ons speurwerk naar universitaire gebouwen was het ons ook 
opgevallen dat andere universitaire afdelingen soms decennialang nood
kreten uitten voor grotere en aangepaste gebouwen of ruimten, waaraan 
de overheid geen gehoor gaf. Net voor de eeuwwisseling bleek plots alles 
mogelijk: de geneeskundige laboratoria, met name het instituut 
Rommelaere en de aanpalende instituten, waren op een goede drie jaar 
klaar, de klinische instituten aan de Pasteurlaan stonden in de steigers, de 
plantentuin kreeg een nieuwe vestigingsplaats met een bijhorend bota
nisch instituut. Het laboratorium voor toegepaste mechanica werd afge
werkt en voorzien van dure apparatuur. Alleen de geplande nieuwe bi
bliotheek zou er niet komen. 
Aangezien al deze realisaties bijna tezelfdertijd tot stand kwamen en gefi
nancierd werden door dezelfde 'geldschieters', met name Staat en stad, 
wilden we de achterliggende motieven achterhalen waarom men in het 
ene geval soms 25 jaar moest wachten op een verwezenlijking, terwijl in 
het andere geval een gans complex op 3 jaar tijd tot stand kwam. 
Het gebouwencomplex Rommelaere is bij M.B. van 4 mei 1993 een volle
dig beschermd monument geworden. 

I Devriese P.P., Boluline, een tweesnijdend zwaard. In: Geschiedenis der geneeskunde, mei 1998, 

m.S, p. 293-299. 

2 De Schaepdryver A. E, Corneel Heymans. A Collective Biography. Ghent, 1972, p. 11-26. 



INLEIDING 

1. De urbanisatie te Gent 

Gent onderging in de tweede helft van de 19de eeuw een ware metamor
fose . Door het opheffen van de wet op de stedelijke octrooien in 1860, dit 
was een sedert de middeleeuwen bestaande belasting op personen en 
goederenvervoer, kon het Gentse territorium zich voortaan uitbreiden 
naar de buitengemeenten. De sanering van de binnenstad nam meteen 
een aanvang. Grachten en rivierarmen werden overwelfd, stadsvesten 
werden gedempt, verschillende stadspoorten werden gesloopt en ver
vangen cl r pr sLigi uze boulevards afgezoomd met bomenrijen. D 
ng z nd. arbeidet'swijken in de binnenstad met haar beluiken werd n 

onteigend en afg broken. Op de vrijgekomen ruimtes legde m J1 br de 
lallen en trat 11 aan waar statige h I' nhuizen verrezen. In 1880 sta rtt het 
grootschalige en doortastende Zollikofer-De Vigne plan, waarbij een cen
trale route, vertrekkend van het Graaf van Vlaanderenplein en het 
Zuidstation, mede door het overwelven van de Nederschelde, de kuip 
van Gent beter bereikbaar maakte. 
De stad kwam tot een overeenkomst met de Banque de Gand voor een 
lening van 7.000.000 fr.: omgerekend in de huidige munt is dit 
1.155.000.000 fr. 3. De werken van het Zollikofer-De Vigneproject duurden 
tot 1889. In de plaats van de verkrotte woningen en vervallen oud
Vlaamse gebouwen werden aan de brede straten grootstedelijke winkel
complexen en imposante herenhuizen gebouwd. 
Maar de hunkering naar het verleden inzake stijlvormen bleef niet lang uit. 
Neoromaans, neogotiek, neobarok en neorococo vormden de uitdrukking 
van een terugkeer naar de Vlaamse waarden en vonden weer ingang. 
Burgemeester E. Braun ging nog verder. Onder zijn impuls werden de his
torische monumenten in het centrum ontdaan van parasitaire gedeelten 
en de kleine straa*s en steegjes die het uitzicht op het historische gedeel
te belemmerden werden geëlimineerd. Nieuwe grote gebouwen, zoals het 
postgebouw en de schouwburg, werden qua vormgeving geïntegreerd in 
dit historisch openluchtmuseum. De kuip van Gent onderging aldus een 
radicale facelift waardoor ze opnieuw de allures van een middeleeuwse 
grootstad kreeg4

• 

3 Om de huidige (1999) waarde in Belgische frank te kennen dient men het bedrag te verme

nigvuldigen met 165. 

< Een stad in opbouw. Tielt, 1992, p. 249-328; Van Doorne Geert, 1350 jaar Gent, de Gentenaars en 

hun monumenten. In: Waar is de tijd, dl. 8., Zwolle, 1998, p. 193-196. 



Tekenill!!, "'711 liet 11I/lomlolïwll scheikuIlde (I(ln prof A. Kékl/lé (1861) 

10) 



2. Het universitair bouwbeleid 

eb uw , opricht >n vergt een zware financiële investering. 
NormaJerwijz zou men veronderstellen dat de installaties voor de rijks
universiteit n door d inrichtende overheid, in casu de Staat, werden 
bekostigd. Niets was minder waar. Van bij de oprichting in 1816 was wet
telijk bepaald dat de gebouwen voor de Gentse universiteit ten laste vie
len van de stad. Art. 109 van de wet van 25 september 1816 bepaalde: 'les 
bätiments nécessaires pom les universités seront fournis, autant que pos
sible, par les vmes ou elles seront établies ... '5. De majestueuze Aula in de 
Voldersstraat, het eerste bouwwerk voor de universiteit uit 1826, werd 
dan 0 k gefinancierd cl or d stad. aast dit 'pa l· i " b stcmd voor de 
universitaire plechtigheden, li t de stad v n ·ens de b I.endend · g bou
wen van h · t voormal ige )ezuYetenk1ooster d .L' ar hit t . R landt ver
b uw n. In dit compl x vond na 1826 het grootste gede lt van het 
Gentse universitaire onderwijs onderdak". 
Na de Belgische onafhank · lijkheid drong de n dzaak aan ni uwe 
gebouw n z.id, nog ni t op. Vandaar dat de wetgever in 1835 d st· den 
bI. ef . pdrag n in te taan vo r mogelijke investeringen. 'Les dépenses 
pOUl' l'agrancü em nl, 1'améliorati I' , et I' nlretien de bfitiments affe tés 
aux université sant à la d,arge des viJl u s nl fondés ce établi. e
ments', zo luidde art. 7 van de eerste organieke wet op het hoger onder
wijs van 27 september 1835. Deze bepaling werd in de daaropvolgende 
wet van 15 juli 1849 overgenomen. Men overwoog dus alleen uitbreidin
gen, verbeteringen n nderholld van d be taande in fJ'élsttuch..lul'. 
Een g1'o iende tudentenpopu1atie, (in 1849 wa ren r te Gent 351 tLlden
ten, iri. 1879 n t crd men r ed 614 eenhed n), de ontwikkeling n in de 
weten chapp Jijke bedrijvigh id n de el.' t puren van mili uhinder~, 

noopten in het laat t kwaJ.'l van d 9d eeLlW tot een h rziening van de 
gevo 3 L'de g ·bollwenpoliti k: nieuwe en gr tere geb uwen 1110 ' t n bij 
v orkeur builen de tad kern \lil rd n opgetrokken. De overh id zag in 
dat de universiteitssteden de kostenlast voor deze nieuwe constructies 
onmogelijk zelf konden dragen en in 1879 stemde de liberale regering, 
onder impuls van de eerste onderwijsminister Van Humbeéck, een één-

, Nothomb, Etat de /'instruction supérieure en Be/gique. Bruxelles, 1844, dl. I, p. 284. 

, Van jezuïetenklooster tot Rechtsfaw/teit. Gent, 1988, p . 10. 

7 De proeven van de hoogleraar scheikunde Kékulé in het begin van de zestiger jaren hadden 

alle fruitbomen in de Voldersstraat aangetast. ARUG, 2B1, Notulen van de academieraad, 21 

mei 1880. 
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malig buitengewoon krediet van 4.500.000 fr. ten behoeve van de twee 
rijksinstellingen8

• 

Het geld zou te Gent aangewend worden voor het optrekken van een 
instituut der wetenschappen, bedoeld voor het onderwijs in de weten
schappen en de toegepaste wetenschappen. Met dat doel werd de 
Bataviawijk onteigend, een sloppenbuurt, gelegen tussen de huidige 
Rozier en de Plateaustraat9

• De totale som voor het bouwproject werd 
geraamd op 4.162.191 fr. Gezien de omvang van het bedrag werd op 8 
september 1881 een overeenkomst gesloten tussen het Gentse gemeente
bestuur en de Staat waarbij Gent voor 1/. moest tussenkomen in de uitga
ven voor het nieuwe onderwijsinstituut lO

• 

Vogelvluchtperspectiejtelcening van het instituut van de wetenschappen 

Het gebouw, waarvan de werken startten in 1883, werd betrokken in 
189011

• De faculteit wetenschappen, waartoe ook de toegepaste weten
schappen behoorden, was aldus de eerste die volledig wegtrok uit de 

H Si/uation de l'enseignement supérieur donné aux /rais de /'état. Rapport trienna/1877-1879. 

Bruxelles, 1882, p. 12. 

9 Simon-Van der MeerschA.M., De ingenieursop/eiding aan de RUG. In: 150 jaar ingenieursoplei

ding aan de Rijksuniversiteit Gent. Gent, 1986, p. 41-48. 

10 Sihwtiol1 de l'enseigneme/lt supérieur ... 1880-1882. Bruxelles, 1886, p. XLIII. 

11 Het gebouw kostte uiteindelijk 3.928.377 fr. Si/ua/ion de l'enseigncment supérieur ... 1889-1891. 

Bruxelles, 1893, p. XLV 



Gentse binnenstad. De faculteit wetenschappen had zodoende de ruimte 
gekregen, zo meende men althans, om zich de volgende decennia ten 
volle te kunnen ontplooien l2

• 

Toen in 1884 de katholieke partij het bewind overnam, raakten een serie 
bouwplannen in de schuif, zelfs indien er reeds investeringen waren 
gedaan. Dit was o.m. het geval met het laboratorium voor toegepaste 
mechanica, waarvoor in 1882 een terrein van 1 ha was aangekocht op de 
weilanden van de Heirnis. 
Blijkbaar had de regering zich anno 1879 vergaloppeerd door meer in 
haar universitaire onderwijsstructuur te participeren, waardoor de uni
versiteitssteden steeds minder geneigd waren om aan hun wettelijke ver
plichtingen te voldoen. 
De ontwikkelingen in de wetenschap en de ermee gepaard gaande pro
grammahervormingen waren voor vele hoogleraren het sein om bij de 
verantwoordelijke minister nieuwe lokalen en laboratoria te bepleiten, 
maar kredieten om deze op te trekken werden niet of slechts bij mondjes
maat toegekend. 
Het was pas in de tweede helft van de negentiger jaren, toen F. Schollaert 
het ministerie van binnenlandse zaken leidde, dat er meer kredieten voor 
het universitair onderwijs werden uitgetrokken. Eens te meer was het de 
faculteit wetenschappen die tot de gelukkigen behoorde met een nieuwe 
botanische tuin en bijhorend instituut en een laboratorium voor toege
paste mechanica. Maar ook de faculteit geneeskunde kreeg nieuwe 
gebouwen: het Rommelaere complex en de klinische instituten. 
In 1906 werd de optelsom gemaakt. De overheid had voor bijna 10.000.000 
fr. of in de huidige munt 1 miljard zeshonderd vijftig miljoen frank of 
41.250.000 Euro, aan gebouwen en uitrusting voor de Gentse universiteit 
geïnvesteerd13

• De Gentse universiteit kon de toekomst positief tegemoet 
zien. 
Wanneer we dit netwerk aan nieuwe constructies en de ermee gepaard 
gaande investeringen in ogenschouw nemen rijst de vraag of de Gentse 
universiteit aan het eeuweinde een bevoorrechte positie innam of gewoon 
een achterstand in te lopen had ten opzichte van de andere universiteiten. 
Statutair gezien - Gent is immers een rijksinstelling - konden we onze 
Alma Mater alleen vergelijken met de Luikse zusterinstelling. De twee 
andere universiteiten, de Katholieke Universiteit te Leuven en de 
Université Libre de Bruxelles waren privé instellingen, die omwille van 
een verschillend juridisch statuut, heel anders werden gerund. 

12 De eerste uitbreidingswerken werden omstreeks 1905-1906 uitgevoerd. 

13 SituatioJ1 de /'enseigllement supérieur ... 1904-1906. Bruxelles, 1909, p. XXV-XXVI, 



Wat de rijksuniversiteiten betreft werd, zoals hierboven gezegd, voor het 
eerst in 1879 door de overheid een inspanning geleverd inzake bouwkre
dieten. Gent opteerde toen voor het optrekken van één groot gebouw. De 
Luikse universiteit, als grotere universiteit, incasseerde iets meer dan de 
helft van de som en liet daarmee vanaf 1882 een serie kleinere gebouwen 
oprichten zoals: het farmaceutisch instituut, het botanisch instituut, het 
zoölogisch laboratorium, het anatomisch instituut, het instituut voor 
fysiologie, het instituut voor scheikunde, het instituut voor fysica, het 
elektrotechnisch instituut en tenslotte een nieuw universitair hospitaal, 
dat alleen al een budget van 500.000 fr. opslorpte]4. 
De twee vrije universiteiten, waren overwegend op zichzelf aangewezen 
voor het oprichten van nieuwe gebouwen. Soms sprongen provincie- of 
gemeentebestuur bij, maar meestal waren deze universiteiten aangewe
zen op andere geldbronnen. Aangezien de vrije universiteiten geen 
rechtspersoonlijkheid hadden konden zij wettelijk gezien geen schenkin
gen ontvangen of een patrimonium beheren, wat een belangrijke hinder
paal vormde voor hun ontplooiing. Dit verbod was wettelijk vastgelegd. 
De wet van 19 december 1864 bepaalde immers dat de overheid legaten 
mocht aanvaarden ten gunste van het openbaar onderwijs terwijl dit recht 
expliciet aan private onderwijsinstellingen werd ontzegd15

• 

Particulieren konden wel een bestaand gebouw ter beschikking stellen 
voor een bepaald onderwijsonderdeel. De Leuvense universiteit, indien 
ze de boot der vooruitgang niet wilde missen en de aangroeiende stu
dentenpopulatie wou opvangen, zag zich gedwongen noodoplossingen 
te treffen. Mgr. N amèche stelde zijn huis in de Minderbroedersstraat ter 
beschikking van de universiteit en daarin werd in 1882 het biologisch 
instituut, het zg. 'Rega-Instituut', ondergebracht, bestaande uit drie labo
ratoria voor de medische faculteit. Kanunnik J. B. Camoy kon in 1888 een 
zustercongregatie overhalen om haar huis aan de universiteit over te 
maken. Na fundraising door Camoy en zijn collega Verriest werden 
aldaar de laboratoria voor cytologie, pathologische anatomie, bacteriolo
gie en embryologie ondergebracht '6• De behoefte aan gebouwen en de 

" Ulliversité de Liège. Liber Mel1lol'ialis 1967-1992. Liège, 1993, p. 12-13. 

15 Loi relative aux fondations en faveur de I'enseignement public ou au profit des boursiers. 

Art. 10: Les libéralités faites ou réputées faites au profit de l'Etat seront acceptées par Ie 

Ministre ayant I'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé sous ses attri

butions. Pasil1omie, 1864, p. 508-528. 

De rechtspersoonlijkheid werd aan de vrije universiteiten pas verleend bij wet van 12 aug. 

1911, verschenen in de MOl1iteur 21-22 aug. 1911. 

" De U11iversiteit te Leuve111425-1975. Leuven, 1976, p. 286, 319-320. 



geldnood waren soms zodanig nijpend dat men aan een toekomstig pro
fessoraat ook financiële voorwaarden koppelde. A. Vander Schueren, kon 
in 1910 alleen de leerstoel fysiologie te Leuven bekomen indien hij zijn 
eigen instituut bekostigde'7. 

Ook de ULB was, als privé-instelling, aangewezen op investeringen van 
de hoogleraar zelf of op mecenaat. Zo bekostigde L. Errerra zijn eigen 
botanisch instituut (1891-1892). De instituten voor fysiologie, anatomie, 
hygiëne en bacteriologie werden gefinancierd door de gebroeders Solvay, 
R. Waroqué en G. Brugmann. Zij werden in 1895 in gebruik genomen'8 . 

Inzake wetenschappelijke instituten waren Brussel en Luik voor het eeuw
einde het best uitgerust. De Gentse universiteit bengelde merkelijk ach
terop. Misschien had zij in 1879, toen het overheidsgeschenk haar in de 
schoot viel, een verkeerde keuze gedaan door al het geld te besteden aan 
één reusachtig gebouw. Hoe dan ook, de overheid diende op het einde 
van de eeuw dringend een inhaalbeweging te doen. Alhoewel zowat in 
alle faculteiten stemmen opgingen voor aanpassing en uitbreiding van de 
lokalen en ook de centrale universitaire administratie nood had aan een 
ruimere werkomgeving, gingen de prioriteiten naar de faculteiten weten
schappen en geneeskunde. 

I" Arthw· Vander Sc/meren. Geneesheer, wetenschapper en 111e/1senvrimd 1884-1934. Geraardsbergen, 

1996, p. 24. 

IK Les ce/1t ci/1quante Il11S de l'U/1iversité libre de BH/xelles (1 834-1984). Bruxelles, 1984, p. 86-87. 



Hoboken (USA). Daar werd les gegeven in grote ateliers waar de studen
ten in kleine groepjes allerlei proeven uitvoerden. Te Gent gebeurde het 
onderwijs nog altijd theoretisch, soms met gebruik van schaalmodellen en 
een praktische opdracht in één van de talrijke Gentse werkhuizen en 
fabrieken. 
Eenmaal vast verbonden aan de Gentse universiteit en ontevreden over 
de verouderde manier van lesgeven documenteerde Boulvin zich verder 
op het Europese vasteland. Hij bracht studiebezoeken aan Engelse, 
Italiaanse en Zwitserse instellingen. In de publicatie over zijn buitenland
se bevindingen haalde hij de woorden aan van een Engelse collega om het 
ondermaatse onderricht in Gent nog eens aan te klagen: 'La construction 
de machines en miniature au moyen de tuyaux en caoutchouc et de sou
dure en étain, ainsi que la confection de quelques anneaux de serviettes 
peuvent être un divertissement agréable, mais on ne peut sérieusement 
apprendre à connaître de cette manière, ni les propriétés des matériaux, ni 
les machines-outils, ni les choses dont s' occupe habituellement 
l'Ingénieur'23. Een toekomstig ingenieur moest kunnen experimenteren in 
aangepaste laboratoria. Het zou echter nog eventjes duren. 
Pas in 1896 kon prof. J. Boulvin zich gelukkig prijzen: in zijn inderhaast 
opgetrokken loodsen beschikte hij eindelijk over zijn eerste toestel, een 
proetbank voor elasticiteitsberekeningen24

• Het jaar daarop liet hij de 
firma Phoenix te Gent een door hem ontworpen stoommachine constru
eren en beschikte hij over de nodige kredieten om een gasmotor van 10 pk 
aan te kopen25. Voor de volledige afwerking en ingebruikname moest hij 
wachten tot 1900. De behuizing van het laboratorium en de wetenschap
pelijke uitrusting hadden 315.000 fr. gekost26

• 

" Boulvin J., Nate sur quelques laboratoil'es de mécanique appliquée. In: Bulletin de I'associatian des 

ingél1ieurs sartis des écoles spéciales de Cand, jan.-févr. 1888, p. 43-58. 

2< Université de Cand. Rapport...1896-1897, p. 71. 

" ARUG, 4A2/4, doos 73 (700), Brief van J. Boulvin aan de beheerder-inspecteur, 22 dec. 1897; 

brief van de beheerder-inspecteur aan Boulvin, 15 jan. 1898. 

2{, Université de Cand. Rappart...1900-1901, p. 42-43. 



2. De botanische tuin 

Als gevolg van de verhuis omstreeks 1890 van de faculteit wetenschappen 
van de Voldersstraat naar het nieuwe instituut voor de wetenschappen 
daagde een nieuw probleem op, nl. dat de professoren en de studenten in 
de biologie een zeer lange afstand moesten afleggen voor het onderricht 
in de plantentuin van de Baudeloo. Om dezelfde reden had prof. J.J. Kickx 
zich reeds in 1880 in de faculteitsraad gekant tegen de plannen om het 
instituut der wetenschappen buiten de Kortrijksepoort te vestigen. Indien 
dit toch gebeurde moest volgens hem ook de botanische tuin verhuizen. 
Hij had trouwens de minister reeds een rapport overhandigd, waarin hij 
de weilanden rond de Bijloke als het meest geschikte terrein aanduidde. 
Hij prees ook de volledige verhuis van de tuin aan met het argument dat 
de serres en de oranjerie in de Baudeloo in een vervallen toestand ver
keerden27

• Er kwam evenwel geen reactie van hogerhand. 
Inspelend op de welgezindheid van de liberale minister tegenover het 
universitair onderwijs liet rector A. Callier niet na bij de eerstesteenleg
ging van het Institut des Sciences in 1883 de aanwezige minister Van 
Humbeéck te wijzen op de noodzaak van een nieuwe botanische tuin2B

• 

Maar het jaar nadien maakte de regeringswissel een abrupt einde aan een 
mogelijke bespreking van dit onderwerp. 
De professoren van hun kant stoorden zich niet aan de negatieve inge
steldheid van de regering en bleven aandringen. J.J. Kickx, rector gewor
den in 1885, kaartte de noodzaak van de verhuis van de botanische tuin 
nogmaals aan. Net voor zijn overlijden in 1887 overhandigde hij de minis
ter nog een rapport waarin hij erop wees dat de kruidtuin inmiddels in 
een zone was gelegen met zeer veel arbeiderswoningen en werkhuizen en 
met een luchtverontreiniging die de normale plantengroei belemmerde. 
Hij vond echter geen gehoor. 
Bijna 10 jaar later - prof. J. Mac Leod was inmiddels verantwoordelijk 
voor de botanische tuin - kwam een gemengde commissie met afgevaar
digden van Staat en stad tot stand. In tussentijd had men in 1892 in de 
Baudeloo uit noodzaak de oude serres afgebroken en 'voorlopige' nieuwe 
opgetrokken. 
Het getalm in deze zaak had alles te maken met het feit dat men het niet 
eens raakte over de toekomstige ligging van de tuin. In 1898 kwam er 
schot in de zaak mede door het feit dat men de buurt van de 
Vrijdagmarkt, waartoe ook de Baudeloo behoorde, wilde saneren. 

27 ARUG, 2B1, Notulen van de academieraad, 21 mei 1880. 

'" Pose de la première pierre de /'ln stitul des Sciences. In: Université de Gand. Rapport .. .1883-1884, p. 

61. 
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Onder de talrijke voorstellen voor de nieuwe ligging van de botanische 
hof waren de twee voornaamste kanshebbers: de oude kazerne in het 
Citadelpark en de gronden van beheerder-inspecteur Wolters aan de 
Heirnis te Sint-Amandsberg. De leden van de Gentse gemeenteraad 
waren zeer verdeeld over de kwestie. Een tuin in het Citadelpark genoot 
veel bijval maar het prijskaartje was zeer hoog. Gent moest immers de 
grond afkopen van het ministerie van oorlog, dat er maar liefst 1 miljoen 
fr. voor vroeg. Bovendien moest de kazerne dan nog afgebroken worden 
en een nieuw instituut opgetrokken worden, wat een enorme vertraging 
zou teweegbrengen. De gronden aan de Heirnis waren volgens de tegen
standers van deze optie veel te afgelegen voor onderwijs, de ondergrond 
was te zanderig, de lucht gepollueerd, de Nederschelde een open riool. 
Bovendien nam men ook het woord 'belangenvermenging' in de mond 
want men kocht deze grond van de universitaire beheerder-inspecteur. 
Het voordeel was wel de prijs: 225.000 fr. grond en gebouwen inbegrepen 
en bovendien konden de werken onmiddellijk een aanvang nemen. 
De zaak werd altijd maar verdaagd, de debatten in de gemeenteraad 
waren ronduit kafkaiaans. Enkele raadsleden, voorstanders van de 
Heirnis, hadden de afstand tussen het instituut der wetenschappen en de 
Heirnis zelf afgelegd en kwamen tot de bevinding dat de tocht hooguit 12 
min. duurde. Een ander lid, ditmaal een tegenstander van deze optie, 
berekende de afstand van 2 km. aan 5 km. per uur en bereikte zodoende 
24 min. Nog iemand anders voerde dan weer aan dat de studenten bij 
slecht weer niet alleen een boekentas, tekengerief, inktpot en meetlat 
moesten dragen maar ook nog een paraplu en dat ze bovendien voor een 
gesloten overweg konden staan. Ook het gebruik van de fiets werd in 
deze kwestie sterk gepromoot. 
In 1898 bereikte men eindelijk een consensus rond een 3 ha groot terrein 
gelegen ten zuiden van het Citadelpark tussen de Ledeganckstraat en de 
Fortiaan, een keuze die, volgens een raadslid, eveneens de goedkeuring 
van de Gentse bevolking wegdroeg29

• 

Hoewel het sein nu op groen stond duurde het nog tot 1901 vooraleer de 
werken een aanvang namen. Er was immers een discussie op gang geko
men rond de eigendomsrechten van de toekomstige botanische tuin en 
wie er in de toekomst zou instaan voor de onderhoudswerken. In 1879 
was de Staat voor het eerst voor 3/, tussengekomen in de kostprijs hoewel 
dit in de wet van 1835 niet voorzien was. In de loop der jaren pasten 
zowel het ministerie als het stadsbestuur deze verdeelsleutel verder toe. 

" Bulletin communal de la ville de Gand, zittingen van 10 mei 1897, 11 febr. 1899, 10 april 1899, 31 

juli 1899. 
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De situatie raakte echter zo ingewikkeld door het afkopen of ter beschik
king stellen of ruilen of onteigenen van percelen evenals door het optrek
ken van kleinere gebouwen of aanpassingswerken dat men zich begon af 
te vragen wie er uiteindelijk eigendomsrechten kon doen gelden. In 1901 
werd een eerste overeenkomst gesloten waarbij de stad eigenaar bleef van 
het terrein en de gebouwen eigendom werden van de Staaeo. 
Nu kon men eindelijk van start gaan. L. Cloquet kreeg de opdracht om in 
overleg met prof. J. Mac Leod, die reeds in 1898 een ontwerp met een kos
tenraming had ingediend, definitieve plannen te ontwerpen. Het prijs
kaartje was inmiddels fors gestegen, aangezien men op dezelfde plek ook 
een afdeling bio-geografie voorzag, een uiterst luxueuze omheining en 
een woning voor de hortulanus. Het hele complex, dat in 1904 afgewerkt 
was, kostte bijna 500.000 fr.3! 

JO Bulletin communal ... Gand, zitting van 5 aug. 1901. 

31 Si/uation de l'el1seignement supérieur .. .1901-1903. Bruxelles, 1906, p. XXVIll-XXXI, XXXIX. 



HOOFDSTUK 2: 
DE FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

TE GENT 

1. De medische opleiding 

Aangezien de thematiek van deze studie zich hoofdzakelijk situeert rond 
het Rommelaerecomplex - een gebouwenreeks bestemd voor het onder
wijs in de gen eskund - gaan w op dit laatste a peet even in. 
~ t ver in de 19<10 e · uw gebeu rde het hog rond .. wij lout r x calh dra. 
Elk ho gLeraal' dre g zijn Lh oretische les voor. Voor de.ln disch pI i
ding lagen d zak n eni . zin. ander. Naa t n th or ti che vormin 
kregen de g n eskundestudenten ok e 11 prakLisd,e opLeiding. Te ' ot 
geb · nrde dit laatste in de Bijlok . De universiteit had imm r. met de COO1-

mi i van de burgerlijke gdshuizen een overe nkomst af esloten, waar
door de hoogleraren-clinici in de Bijloke - het hospitaal beheerd door de 
commissie - over een aantal patiënten mochten beschikken voor hun les
sen. 
Experimenteel wetenschappelijk onderzoek of specialisatie waren in de 
eerste helft van de 19de eeuw praktisch onbestaande, hoewel sommige 
hoogleraren de noodzaak ervan aanvoelden. Na 1850 zou de toestand 
snel evolueren. Verschillende factoren speelden hier een rol. 
Vooreerst begonnen studiereizen naar het buitenland ingang te vinden. 
Laureaten van reisbeurswedstrijden gingen verder studeren aan bekende 
buitenlandse universiteiten. Deze alumni leerden dat chemisch en miero-
episch onderzoek naast dissectie - h tenige practicum dat t en be tond -

e n n dzak lijk nderd el van de med5sche opleiding ' ormde. De c n
t eten met d buit · nlandse w · tenschapp r d d n hun ook inzien dat h t 
in België met het medisch onderwijs en met de geneeskunde in het alge
meen pover gesteld was. 
Een tweede factor die duidelijk maakte dat de medische wetenschap 
tekortschoot waren de steeds terugkerende epidemieën die ons land in de 
tweede helft van de 19de eeuw troffen. Hoofdoorzaken waren het gebrek 
aan hygiëne, slechte woonomstandigheden en eenzijdige voeding die op 
hun beurt te wijten waren aan de toenemende industrialisatie en de con
centratie van de stadsbevolking. Cholera, tyfus, pokken en mazelen trof
f n aU Ja n van d bev Iking. In 1866 n te ·rde men in t 2.769 doden 
op de 5.500 cnoJera pa tiënten. D d cl lijk bacil werd pas in 1883 door de 
b cteri I g Koch ontdekt. D tyfuskoort marud in de peri de 1 55-
J 860100 P 100.000 B Igen w g. D pokkenepidemie sloeg het hevigst toe 
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tussen 1871-1875. Hospitalen konden de toevloed aan zieken niet aan, de 
geneesheren stonden machteloos en de omstandigheden waarin men ver
pleegd werd waren ondermaats32. 

Te Gent was weliswaar in 1864 gestart met de bouw van een nieuw 
Bijlokehospitaal, bestaande uit afzonderlijke paviljoenen met een totale 
capaciteit van 800 bedden, maar het complex met ruime ziekenzalen, poli
klinieken, een apotheek, een kwartier voor de internen en lokalen voor de 
inwonende directeur, apotheker en aalmoezenier kwam pas klaar in 
187833

• Op aandringen van de geneeskundige faculteit werd ten behoeve 
van het medisch onderwijs ook een nieuw anatomisch instituut op de 
Bijloketerreinen opgetrokken. 

Toch waren er nog ingrijpender en meer structurele ingrepen nodig. Een 
drastische hervorming van het medisch curriculum vastgelegd door de 
wet van 27 september 1835 drong zich op. Toen had de wetgever bepaald 
dat aan de geneeskundige studies een (tweejarige) opleiding tot kandi
daat in de wetenschappen voorafging. Daarna volgde de kandidatuur 
geneeskunde, doorgaans één tot twee jaar studie beslaand, gevolgd door 
twee doctoraten geneeskunde. Tot de examenstof voor de graad van doc
tor in de geneeskunde behoorden vakken als anatomie (met inbegrip van 
anatomische demonstraties), fysiologie, hygiëne, pathologie en algemene 
en bijzondere therapie van de inwendige ziekten, farmacologie, farmacie, 
externe pathologie, verloskunde, gerechtelijke geneeskunde. Een bijko
mend examen en een praktische proef in de chirurgie en de verloskunde 
boden de doctor in de geneeskunde de mogelijkheid om te promoveren 
tot doctor in de heelkunde en de verloskunde. Tevens had hij de moge
lijkheid om door het afleggen van een speciaal en een praktisch examen 
in de verloskunde ook de graad van doctor in de verloskunde te behalen. 
Tussen 1835 en 1876 was het medisch onderwijs gekenmerkt door een 
strak ex cathedra onderwijs waarbij de professoren zich concentreerden 
op de door de wet bepaalde uniforme leerstof. Oorzaak hiervan was het 
examensysteem dat de studenten verplichtte hun examens af te leggen 
voor een centrale jury met voor hen (ten dele) onbekende hoogleraren. 
Wilden de professoren de slaagkansen van hun studenten niet in het 
gedrang brengen dan bleef hun niets anders over dan braaf het voorge
schreven programma af te werken. Alhoewel voor vernieuwing, improvi-

32 Veile Karel, De nieuwe biechtvaders, p . 82-90; Maréchal Griet, 1350 jaar Gentenaars en hun zie

ken. In: Waar is de tijd nr 7, p. 165-197; Veile K., België in de 19de eeuw. Gevolgen van de blauwe 

dood. In: Geschiedenis der Geneeskunde, 1997, nr. 2, p. 95-105. 

JJ 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, 1993, p . 36-45. 



satie of zelfstandig werk weinig ruimte overbleef, werden te Gent op het 
medisch curriculum toch enkele vakken geïntroduceerd, die weliswaar 
geen examenstof zijnde, belangrijk genoeg geacht werden om de verwor
ven kennis aan de toekomstige medici door te geven. Reeds in 1835 
doceerde prof. J. Lutens over huidziekten en sinds 1838 doceerde prof. J. 
Van Roosbroeck de oogheelkunde. Korte tijd later werd in de Bijloke een 
speciale oogkliniek ingericht. 
De wet van 15 juli 1849 voerde naast de centrale examenjury ook de 
gemengde examenjury's in. De studenten werden sedertdien geëxami
neerd door een examencommissie die zetelde in de universiteitssteden en 
bestond uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van vrije en rijksuniver
siteiten. Het aantal doctoraatsexamens werd van twee naar drie proeven 
opgetrokken, waarna de geslaagde de graad van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde werd toegekend. Grootse nieuwigheden hield de 
wet niet in. Er bleef nog steeds een onderscheid tussen wat in de facultei
ten werd gedoceerd3

' en de kennis die het examenprogramma vereiste. 
Wellicht het belangrijkste pluspunt van de wet van 1849 was de verplich
te voorlegging door de student van het bewijs 'qu' il a frequenté avec 
assiduité et succès, pendant deux ans au moins, la clinique interne, exter
ne et des accouchements'Js. 
De door de wet van 1 mei 1857 doorgevoerde opsplitsing van de leerstof 
in enerzijds verplichte examenvakken en anderzijds de 'cours à certifi
cats', die door de studenten enkel moesten bijgewoond worden, was 
ronduit nefast voor de artsenopleiding36

• Over cursussen die altijd tot het 
examenprogramma hadden behoord, moesten nu plotseling geen exa
mens meer afgelegd worden. Niet alleen zakte de belangstelling van de 
studenten voor dergelijke cursussen beneden nul, maar ook bij de docen
ten was de wil om aan een certificaatcursus enige inhoud of vernieuwing 
te geven onbestaand. 
Na korte tijd werden de eerste klachten over het dalend niveau van het 
studiepeil genoteerd en gingen steeds meer stemmen weerklinken om het 
universitair onderwijs te hervormen. In afwachting dat de wetgever 

" Artikel 3 bepaalde dat in de medische faculteiten de cursus encyclopedie en geschiedenis 

van de geneeskunde moest gedoceerd worden, doch in art. 50 dat de examenvakken van de 

kandidatuur en de doctoraten geneeskunde opsomde werd deze cursus niet weerhouden. 

" Piercot F., Eta! de l'il1structÎol1 supérieure dormée aux frais de I'etat, 1849-1852, p. 443. 

,. Tot de certificaatcursussen behoorden de vergelijkende anatomie, de algemene ziekteleer, de 

pathologische anatomie, de openbare en de privé-hygiëne en d e gerechtelijke geneeskunde. 



ingreep besloten sommige professoren op eigen hou~e verbeteringen in te 
voeren. Naar buitenlands voorbeeld werden in de Gentse medische facul
teit de eerste practica georganiseerd. Vooral Richard Boddaert, die te 

Parijs bij Claude Bernard het belang van 
experimenteel onderzoek had leren kennen, 
manifesteerde zich te Gent als de grote voor-
trekker en pleitbezorger voor het invoeren 
van practica in diverse medische disciplines. 
Zelf startte Boddaert rond 1867 met een prac
ticum, dat tot zijn spijt beperkt bleef tot enkel 
zijn cursus algemene anatomie, een vak dat 
deel uitmaakte van het examenprogramma. 
R. Boddaert wou echter meer. In twee toe
spraken, de ene bij de opening van het aca
demiejaar 1869/1870 en de andere voor de 
Gentse Société de Médecine, bleef hij hame
ren op de waarde van praktische oefeningen. 
Toen Boddaert in 1870/1871 de cursus fysio
logie onder zijn bevoegdheid kreeg, vulde hij 

Prof. R. Boddaert (1834 - 1909) ook deze aan met praktische oeferungen. Zijn 
Gentse collega's waren intussen voor zijn 

standpunt gewonnen. Op 28 november 1870 schaarde de medische facul
teit zich unaniem achter een door Boddaert voorgesteld commissierap
port. Dit rapport bepleitte de invoering van praktische oefeningen bij de 
vakken fysiologie, farmacodynamie, algemene, vergelijkende en patholo
gische anatomie. Wilden zij hun doel bereiken dan moesten deze prakti
sche oefeningen deel uitmaken van de examenstof. Tot slot maakte het 
rapport Boddaert de regering attent' sur la nécessité d' affecter à ce nouvel 
ordre d' études des locaux convenables, pourvus de tout l' attirail néces
saire et d' alléger la lourde charge qui sera imposée de ce chef aux profes
seurs en leur adjoignant comme on vi ent de Ie faire pour les cliniques des 
aides zélés et capables'37. 
Boddaert was niet de enige die dit standpunt verdedigde. Ook te Brussel, 
voor de academieraad van de ULB en later in een 'Mémoire' voor de 
Académie de Médecine toonde de Brusselse prof. W. Rommelaere zich 
eveneens voorstander van analoge hervormingen in het medisch onder
wijs. 
Het sleepte uiteindelijk aan tot in 1876 vooraleer de nieuwe wet op het 
hoger onderwijs een reeks hervormingen invoerde, die een eerste aanzet 

" ARUe, 601/1, Notulen van de faculteitsraad geneeskunde, 28 november 1870, p. 155. 



zouden vormen tot een kwalitatieve verbetering van de wetenschappelijke 
vorming van de medicus. Voor het verwerven van een artsendiploma moest 
de student voortaan meer examens afleggen, werd de studieduur van de 
doctoraten verlengd, en mocht het diploma van doctor in de genees-, heel
en verloskunde voortaan door de eigen instelling worden uitgereikt. 
Nieuwe theoretische cursussen werden niet ingevoerd, maar alle vroegere 
, ours à c rtificats' werden v rlaan verplicht xam I1vakken. Reeds in d 
kandidatuUl' geneeskunde mo sten ct studenten naast hun th or ti che 
examen' 0 keen prakti ch eXameJl afleggen be [aand uil macroscopi. eh 
en mier scopische anatomisch d monstrati sJi!. ieuw was ev n n de 
invoeri ng in d doctoraten van Lwee verplicht praktische proeven: é n 
pro fbestond uit microscopische fening n in de pathol gi eh anatonrtie, 
de twe de PI' ef uit t pografisdl ana tomische demo,nsb'ati . 
De w tgev r k nct aan de wet van 20 mei 1876 slechts een voorlopi 
karakter toe en stelde een h, rzi ni11g in18 0 vo rop. Uiteindelijk dlturd 
het tot 1890 vooraleer de wetsherziening tot een goed einde werd 
gebracht. Dit betekende niet dat er in tussentijd geen onderwijshervor
mingen werden doorgevoerd. Op het programma van de Gentse medi
sche faculteit verschenen een trits nieuwe vakken: de embryologie (1879), 
de chirurgische polikliniek (1882), de gynaecologie (1882), de medische 
polikliniek (1885), de gynaecologische kliniek (1889). In 1886 werden ook 
voor het eerst facultatieve cursussen in de bacteriologie (1885) en de oto
rhino-laryngoJ. gi (] 8 6) i ng richt. 
De w t van 10 apri I 1890 vo rde een tweejarige kandidatuur in de genees
kunde in. De kandidatuurcurslts f<u'maeognosie werd afgeschaft en naar 
d doctoraten v rplaat t, m.a(\)" d p ych logie versch · n Is ni, uw vak. 
Ook de embry Jogie werd v rtaan en v rplicht vak. De macroscopi eh 

n mio'oscopiscbe demon tralies bIe v nongewijzigd. 
In d d ct l'atcm wa de grote nieuwigheid d · uitbreiding van hel aantal 
klinieken. E n tudent v,'erd pa tot het eindexa men t gelaten mit voor
legg.ing va.n b t bewijs dat hij 'av c a sidllité et succès' gedurend ten 
minste 2 jaar na het beëindigen van d kandidatuur d medi d1e kliniek, 
de chit'urgisch klini k, de oogheelkundig en de verl skundige kliniek 
had gev 1 d. B v ·ndien legde d wet nu ook dri (Lp.v. Lw ) praktisdl 
proev n p. D · in 1 76 ing voerde praktische examens werden nu ook aan
gevuJd met macroscopisdle d 'mon tra ties in de pathologische anatomie. 

'" In het oorspronkelijke wetsontwerp was gesteld dat studenten van een microscopisch exa

men konden vrijgesteld worden indien zij het bewijs voorlegden dat zij de oefeningen onder 

leiding van een professor hadden gevolgd. In de wet sneuvelde echter het certificaat en 

werd het praktisch microscopische examen verplicht. 



De vermeerdering van het aantal medische disciplines maakte de uitbrei
ding van het professorenkorps onvermijdelijk. In 1849 was het aantal toga's 
binnen de medische faculteit op 8 bepaald, maar in 1882 volgde een eerste 
uitbreiding tot 10 en in 1896 mocht Gent 13 professoren geneeskunde heb
ben. Deze hoogleraren doceerden de meest uiteenlopende cursussen. R. 
Boddaert gaf naast de vakken anatomische pathologie, algemene anatomie, 
inwendige pathologie, fysiologie, medische kliniek ook nog de zoölogie. 
Het cursussenpakket van L. Fraeys bestond uit hygiëne, algemene patholo
gie, theorie en praktijk van de bevallingen, algemene therapie en farmaco
dynamie. Soms werden ook geneeskundige vakken door professoren uit de 
faculteit wetenschappen gegeven. De zoöloog F. Plateau doceerde de ver
gelijkende anatomie en de botanicus J. Mac Leod de menselijke fysiologie. 
Naarmate de specialisering haar intrede deed werd ook de vraag van de 
professoren dringender om meer eenheid in hun cursussenpakket te bren
gen, waardoor zij zich konden toeleggen op hun discipline. 
In 1838 bestond het personeel van de medische faculteit verder nog uit 
een werkleider anatomie, een conservator van de anatomische collectie, 
een prosector en de amanuensis bij het amfitheater. Daarnaast bestonden 
er ook een aantal medische 'jobstudenten': de 'aides de clinique' en de 
'chefs de clinique'. De kliniekhelpers moesten minimaal in het bezit zijn 
van een kandidaatsdiploma in de geneeskunde. Na twee jaar dienst en na 
een' concours' konden zij opklimmen tot kliniekhoofd. Deze functie ein
digde met het behalen van het artsendiploma. Na 1872 werd van een kli
niekhoofd een doctorsdiploma geëist, en kon hij maximaal een mandaat 
van twee jaar krijgen. Deze functie geraakte in onbruik nadat het K.B. van 
21 januari 1882 de categorie van assistenten in het leven riep. De assisten
ten waren belast met het bijstaan van de professoren voor het experimen
teel en praktisch onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. In tegen
stelling tot de 'chef de clinique' kon een mandaat van assistent telkens 
met twee jaar - tot maximaal 6 jaar - verlengd worden en bestond ook de 
mogelijkheid om op te klimmen tot 'agrégé spécial', een benoeming die 
om de twee jaar verlengbaar was39

• 

De toename van het aantal klinieken en poliklinieken vereiste ook meer 
hulppersoneel. In de loop der jaren nam het aantal' aides de clinique' en 
hulppreparators steeds toe. Elk jaar organiseerde de faculteit een wed
strijd om de kandidaten te selecteren om deze (licht bezoldigde) functies 
één tot twee jaar uit te oefenen. In meer dan één geval bleek deze tijdelijke 

39 Het personeel aan de Gentse universiteit (1817-1918). In: Impens André, Langendries Elienne, 

Vervaet Roger, Koninklijke BOl1d van het Personeel en andere ATP-verenigingen, Gent, 1992, p. 23-

24 (Uit het verleden van de RUG nr. 32). 



functie een eerste stap te zijn in het beklimmen van de academische ladder. 
Nieuwe specialisaties, meer personeel en meer studenten brachten uiter
aard ruimtelijke implicaties met zich mee. Het waren niet alleen de titula
rissen van nieuw ingevoerde cursussen die over de nodige lokalen en 
apparatuur wensten te beschikken om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
wettelijke voorschriften, maar ook de professoren van 'gevestigde' cur
sussen voelden de noodzaak om hun onderwijs naar het proefondervin
delijke toe te oriënteren. In tegenstelling tot de Luikse universiteit kreeg 
Gent praktisch geen extra kredieten voor haar medische faculteit. Elke 
buitengewone budgetaanvraag van de Gentse faculteit geneeskunde 
werd afgewimpeld met het argument dat de faculteit kon gebruik maken 
van het pas verruimde Bijlokehospitaal. Maar ook het hospitaal, finan
cieel afhankelijk van de commissie van de burgerlijke godshuizen en dus 
van de stad, was na korte tijd niet meer in staat om voldoende ruimte te 
bieden aan sommige medische disciplines die ofwel nieuw ofwel in volle 
expansie waren. Soms greep de regering in en werd de commissie 
gedwongen tot het naleven van de wettelijke voorschriften, maar meestal 
leidde dit tot een kat-en-muis-spel tussen stad, commissie en Staat, de 
hoogleraren van de Gentse medische faculteit jarenlang veroordelend tot 
het voeren van een smeek- en bedelbeleid om de broodnodige basisin
frastructuur en -apparatuur te verkrijgen. 

2. De huisvesting van de faculteit geneeskunde 

Van oudsher beschikte de faculteit geneeskunde over twee 'campussen': 
het voormalige Jezuïetenklooster in de Voldersstraat en de Bijloke. 
Aangezien men in de tweede helft van de 19de eeuw weg wou uit de onaan
gepaste lokalen in het stadscentrum mikte men vooral op de Bijlokesite 
voor het optrekken van nieuwe gebouwen. Ten behoeve van de faculteit 
geneeskunde verrezen er rond het bestaande hospitaal eerst het anato
misch instituut en later de klinische instituten. In de onmiddellijke nabij
heid van de Bijloke kwam ook het laboratorium voor hygiëne en bacterio
logie tot stand dat achteraf plaats maakte voor het Rommelaerecomplex. 
We starten deze verkenning evenwel met het gewezen Jezuïetenklooster, 
omdat dit het hart was van het geneeskundig onderwijs en we gaan meer 
specifiek de lotgevallen na van enkele basisdisciplines die het lukte eruit 
weg te trekken, met name de histologie, de fysiologie en de farmacody
namie. Vervolgens bekijken we de gebouwengeschiedenis van de institu
ten rond het Bijlokehospitaal. 
Hoewel er in dit hoofdstuk dikwijls heel gedetailleerd te werk is gegaan, 
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was het niet de bedoeling een exhaustief onderzoek af te leveren naar de 
lotgevallen van alle vakken uit het geneeskundig curriculum uit de twee
de helft van de 19de eeuw. 

2.1. Het oude Jezuïetenklooster 

Voor het theoretisch onderwijs in de geneeskunde had de stad Gent in 
1817 o.m. het Pakhuis op de Korenmarkt ter beschikking gesteld. In 1828 
verhuisde de medische faculteit (samen met de overige faculteiten) naar 
nieuwe gebouwen die annex de Aula, op de plaats van het oude 
Jezuïetenklooster in de Voldersstraat waren op ge trokken4

". Dat complex 
heeft de faculteit geneeskunde weliswaar tot het begin van de 20'" eeuw 
onderdak geboden, maar reeds op het einde van de zestiger jaren was het 
duidelijk dat de gebouwen totaal onaangepast waren aan de ontwikke
ling van het geneeskundig onderwijs en van het hoger onderwijs in het 
algemeen. Vooral de aanvulling van het geneeskundig onderwijs met 
experimenteel onderzoek en de steeds verdergaande specialisatie hadden 
verstrekkende gevolgen voor de materiële infrastructuur. In de 
Voldersstraat waren de professoren voortdurend op zoek naar geschikte 
ruimten niet alleen voor hun eigen experimenteel onderzoek, maar ook 
om het hun studenten mogelijk te maken zelf te experimenteren. Vooral 
in de histologie werd dit vrij vlug aangevoeld. 

2.1.1. De histologie 

Wanneer in 1835 A. Burggraeve tot opvolger van F. Verbeeck werd benoemd 
voor de menselijke anatomie, kon uit het programma reeds het bestaan van 
meerdere partims afgeleid worden. De menselijke anatomie omvatte toen de 
algemene, de bescru:ijvende en de pathologische anatomie, maar ook de or
gaangenese en misvormingen kwamen in de cursus aan bod. 
Uit de algemene anatomie groeide en ontwikkelde zich de histologie of de 
weefselleer·'. Aanvankelijk was de histologie een theoretisch vak, dat door 
A. Burggraeve en sinds 1848 door zijn opvolger eh. Poelman in één van de 
auditoria van het vroegere Jezuïetenklooster werd gedoceerd. Van experi
menteelonderzoek was toen te Gent weinig of geen sprake. Dit bewees trou
wens Burggraeve's 'Histologie ou anatomie de texture' (1843), het tweede 
deel van zijn 'Cours théorique et pratique d'anatomie'. Het handboek ver-

'0 Gent: 300 jaar geneeskunde. Geilt, 1990, p. 31. 
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toonde een serie onjuistheden te wijten aan onnauwkeurige of onvoldoende 
observatie (ten gevolge van o.m. ondermaatse prepareermethoden en kwali
tatief slechte microscopen) gepaard gaande met veel fantasië2

• 

Aan eh. Poelman, die ook belast was met de cursus fysiologie en bij de aan
vang van zijn carrière preparator voor de vergelijkende anatomie was 
geweest, moet de verdienste toegeschreven worden dat hij zijn studenten 
liet kennismaken met microscopische preparaten. De activiteit van de stu
denten bleef daarbij beperkt tot kijken door de microscoop, want zelf moch
ten zij geen preparaten aanmaken, noch enig instrumentarium of proefma
teriaal manipuleren. 
Zoals eerder vermeld keerde te Gent het tij toen R. Boddaert met de cursus 
algemene anatomie werd belast. Eén van zijn eerste betrachtingen was de 
introductie van practicalessen. Met de toelating van de faculteit startte hij 
(vermoedelijk in 1867) met een histologisch practicum. Hij kreeg hiervoor 
een éénmalig staatskrediet van 1000 fr., waarmee o.a. 2 microscopen werden 
aangekocht. Twee namiddagen per week ging dit niet verplichte practicum 
door in het auditorium voor mineralogie op de tweede verdieping van de 
universiteit. Prof. M. Dugniolle had dit auditorium aan Boddaert ter 
beschikking gesteld, op voorwaarde dat na elke les al het materiaal zou 
opgeruimd worden. Een allesbehalve ideale toestand, maar Boddaert hield 
vol en bracht zelf stukjes weefsel, kikkers en ander materiaal mee. Alhoewel 
Boddaert het practicum ook wou uitbreiden tot de pathologische anatomie, 
was hij door het ontbreken van de nodige financiële middelen en plaatsge
brek genoopt zich te beperken tot de normale menselijke histologie43

• 

Toen eh. Van Bambeke in 1872 met de histologie werd belast, trachtte deze 
een vaste stek voor zijn laboratorium te bekomen. Aanvankelijk kreeg hij de 
antichambre van de beheerder-inspecteur in de Voldersstraat toegewezen, 
maar vast tapijt, dikke gordijnen en geen lopend water waren nu eenmaal 
geen ideale omstandigheden om een practicum in onder te brengen. 
Uiteindelijk bleek de zolder, boven het auditorium voor mineralogie een 
meer geschikte locatie. In deze 'pigeonnerie' werden baanbrekende experi
menten opgezet. Het was daar dat W. Schleicher, één van Van Bambeke's 
leerlingen voor het eerst de karyokinese beschreef"'. 
Het laboratorium voor histologie bleef daar gevestigd totdat het in 1878 kon 
overgebracht worden naar het nieuw anatomisch instituut in de Bijloke. De 

" Goossens N., De Gentse morf%genscilOo/. Gent, 1992, p. 10. (Uit het verleden van de RUG 
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histologie kreeg daardoor een aangepast onderkomen. Dit was niet het 
geval voor een andere medische basisdiscipline, de fysiologie45

, die tot het 
begin van de volgende eeuw in de Voldersstraat gehuisvest bleef. De cam
pagne voor een fysiologisch instituut werd een ware lijdensweg. 

Enkele professoren uit de faculteit geneeskunde: eh. Van Bambeke, H. Leboucq, O. 
Vander Strieht, C. De Bruyne en V Willem (ca 1890) 

" De fysiologie maakte reeds sedert 1817 deel uit van het curriculum van de kandidaturen 

geneeskunde. De cursus werd achtereenvolgens gedoceerd door F. E. Verbeeck (1817-1835), 
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2.1.2. De fysiologie 

Alhoewel het nieuwe anatomisch instituut (waar in een volgende hoofd
stuk op teruggekomen wordt) toch een merkelijke verbetering voor de 
huisvesting van de faculteit met zich meebracht, waren de medici geens
zins bevredigd met de geboden oplossing. Vooral de verdeling onder de 
faculteiten van het speciale bouwkrediet van 2.321.000 fr. van 1879, slechts 
één jaar na de ingebruikname van het anatomisch instituut, zette kwaad 
bloed. Het leeuwenaandeel (circa 2.200.000 fr.) was immers naar het 
Institut des Sciences gegaan. Men vond dat het krediet bestemd voor de 
medische faculteit, met name 20.000 fr. voor de bouw van een anatomisch 
museum en 50.000 fr. voor aanpassingswerken aan de vroegere Ecole du 
Génie Civil in het Jezuïetenklooster, dat bovendien nog met twee andere 
faculteiten moest gedeeld worden, ronduit belachelijk was. Zeker. wanneer 
men de 600.000 fr. in overweging nam die de Luikse geneeskundige faculteit 
had gekregen voor de bouw van een anatomisch en fysiologisch instituut. 
Een faculteitscommissie, bestaande uit de professoren N. Dumoulin, eh. 
Van Bambeke, H. Leboucq en R. Boddaert maakte een analyse van de 
Gentse lokalennood. De hoogleraar fysiologie bv. beschikte in de Lange 
Meire slechts over één grote zaal en twee kleinere kabinetten, die zowel 
voor het praktisch onderwijs van de studenten als voor het persoonlijk 
wetenschappelijk werk van de professor gebruikt werden. Bovendien had 
de grote zaal het nadeel dat ze vochtig was en gebrekkig verlicht. 
De installaties voor de histologie en de pathologische anatomie (onderge
bracht in het nieuwe anatomisch instituut) waren volgens het genoemde 
rapport meer in overeenstemming met de behoeften van het medisch 
onderwijs. Maar de lokalen waarin deze labo's gehuisvest waren, waren 
met een minimum aan middelen ingericht en zouden bij de minste stu
dentenaangroei te klein worden. Bovendien was de inrichting van nieuwe 
labo's er totaal uitgesloten. Dit had tot gevolg dat Gent nog altijd niet 
beschikte over een laboratorium voor therapie en farmacodynamie, niet
tegenstaande het feit dat deze wetenschappelijke branche in Duitsland 
een ongelofelijk hoge vlucht had genomen. 
Het rapport bevatte verder een opsomming van de lokalen die nodig 
waren voor de microscopische anatomie (histologie), de fysiologie, de 
pathologische anatomie en de experimentele therapie. Om de bestaande 
lacunes op te vangen volstond het volgens de commissie om enerzijds het 
anatomisch instituut te vergroten en anderzijds de vrijgekomen lokalen 
van de ingenieursschool in het Jezuïetenklooster ter beschikking te stellen 
voor de fysiologie en de experimentele therapie en de farmacie . 
De commissie had al initiatieven genomen en prof. A. Pauli gevraagd om 
een kostenraming voor de verbouwingswerken in de Voldersstraat te 



maken. De ca 200.000 fr. die hij raamde noemde de commissie een klein 
bedrag in vergelijking met Luik. De eindconclusie van rapporteur R. 
Boddaert, die toen ook de cursus fysiologie onder zijn bevoegdheid had, 
luidde: 'Les deux universités de l'Etat doivent, autant que possible être 
mises sur Ie même rang, disposer des mêmes ressources, être mtmies des 
mêmes armes pour la lutte qu'elles doivent engager'~6. 
Het is niet uit te maken of Boddaerts geduld na een jaar op was of een cur
riculumwijziging aan de basis lag van zijn beslissing. Hij vroeg en kreeg 
in oktober 1880 alleszins ontlasting van zijn cursus menselijke fysiologie". 
Zijn opvolger, J. P. Nuel, oud-student van Gent en hoogleraar te Leuven, 
die Boddaerts voorvechters rol ten voordele van de fysiologie overnam, 
verging het niet veel beter. Na een goed jaar het reilen en zeilen in zijn 
labo te hebben meegemaakt, zette prof. Nuel op 3 december 1881 voor 
de medische faculteitsraad zijn plannen voor een totaal nieuw fysiolo
gisch instituut uiteen. De bestaande installaties waren volgens de titula
ris totaal ondermaats. Zo was er geen plaats beschikbaar voor het 
onderbrengen van proefdieren, vooral dan honden en kikkers. Er 
bestond geen donkere kamer voor optische waarnemingen noch een 
convenabele leszaal, al de lokalen waren zodanig donker dat microsco
pische waarnemingen uitgesloten waren en de trillingen van de planken
vloeren maakten exacte metingen en precisie-experimenten onmogelijk. 
Het vroegere faculteitsstandpunt, namelijk de verbouwing van de lokalen 
die zouden vrijkomen na de verhuis van de speciale school naar het nieu
we Institut des Sciences kon geenszins Nuels goedkeuring wegdragen. 
Vooreerst duurde het nog jaren vooraleer de speciale scholen werden 
overgebracht, en daarna moesten dan nog verbouwingswerken uitge
voerd worden aan lokalen die door hun ligging en constructie onmogelijk 
aan te passen waren aan de noden van het modern fysiologisch onder
zoek. Indien men deze beslissing handhaafde, dan voorspelde Nuel dat 
binnen de 10 jaar er nog geen oplossing zou voorhanden zijn. De verbou
wingen zouden trouwens volgens hem quasi even duur uitvallen als een 
nieuw instituut en bovendien bleef men opgescheept zitten met een 
gebrekkige infrastructuur. 
Nuel schatte de kostprijs voor een nieuw instituut op ca 150.000 fr., de 
aankoop van de grond niet inbegrepen. Bij de keuze van de vestigings-

<6 ARUG, 601/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 15 juli 1879. 
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plaats voor het nieu we gebouw moest men zich laten leiden door de over
weging dat de fysiologie een eenheid vormde met een aantal medische 
specialisaties die reeds in de Bijloke een onderkomen hadden gevonden. 
Volgens Nuel beschikte de commissie van de burgerlijke godshuizen in de 
buurt van de Bijloke nog over meerdere hovingen waar het fysiologisch 
instituut kon opgetrokken worden. Eventueel kon hij zich verzoenen met 
het nabijgelegen Citadelterrein als vestigingsplaats. Nuels pleidooi over
tuigde de faculteit. Decaan E. Bouqué verzocht beheerder-inspecteur A. 
Wagener het rapport aan onderwijsminister Van Humbeéck over te 
n1aken'K. 
Korte tijd later moest Wagener in opdracht van Van Humbeéck een kos
tenraming laten opmaken voor drie mogelijke scenario's: de verbouwing 
van de speciale scholen, de gedeeltelijke heropbouw van de speciale scho
len of de aankoop van een nieuw terrein. Op 30 juli 1882 meldde Wagener 
de minister dat architect Pauli volledig in beslag werd genomen door de 
bouw van het Institut des Sciences en zodoende nog geen tijd had gevon
den voor het opmaken van de driedubbele raming. Enkel voor de nieuw
bouw had hij reeds berekeningen gemaakt. De schatting bedroeg 330.000 
fr. voor de bouwwerken en 82.000 fr. voor meubilair, verlichting, verwar
ming en water of 412.000 fr. in het totaal'O. 
Op 21 januari 1883 gaf A. Wagener meer toelichtingen bij deze bedragen: 
'La nécessité de créer à l'Universite de Gand un Institut physiologique ne 
saurait être contestée. Malgré les légères modifications qui, en attendant 
mieux, ont été apportées aux locaux actuels, Ie professeur de physiologie 
se trouve dans l'impossibilité matérielle de donner un enseignement con
venabie. Jadis cet enseignement avait en quelque sorte un caractère méta
physique. Aujourd'hui il est devenu essentiellement expérimental. Il 
exige des laboratoires, des appareils, des installations de tout genre. Ce 
qui existe, sous ce rapport, à l'université de Gand ne peut pas entrer en 
ligne de compte lorsqu'on Ie compare à ce qui a été fait non seulement en 
Allemagne et en Autriche, mais même en Suisse et en Hollande'50. 
Blijkbaar had Wagener voldoende argumenten aangehaald, want de 
minister van binnenlandse zaken verzocht zijn collega van financiën de 
nodige budgettaire voorzieningen te treffen teneinde 412.000 fr. uit te trek-
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ken voor het Gentse fysiologisch instituut, 'cette dépense parait justifiée'sl. 
Toch kwam er een kink in de kabel waardoor de fysiologie nog 20 jaar 
diende te wachten op een volwaardig instituut. Het steekspel tussen de 
universitaire verantwoordelijken, de stad en de Staat begon al na de ver
kiezingen van 1884. De nieuwe regering bekeek de zaak totaal anders. Op 
2 april 1885 berichtte de nieuwe minister J. Thonissen aan de Gentse 
beheerder-inspecteur dat hij niet kon akkoord gaan met het excessief dure 
voorstel voor het fysiologisch instituut. Enkel wanneer de uitgaven dras
tisch werden ingekrompen was hij bereid over elk nieuw voorstel te 
onderhandelens2. 
Blijkbaar trok prof. Nuel hieruit zijn conclusies, want hij verliet Gent voor 
de Luikse universiteit, waar intussen de bouwwerken voor een nieuw 
fysiologisch instituut een aanvang hadden genomen. 
Nuel werd te Gent opgevolgd door de botanicus J. Mac Leod, die op zijn 
beurt na twee jaar vervangen werd door E. Lahousse. Met Lahousse wer
den de plannen voor het fysiologisch instituut opnieuw van onder het 
stof gehaald. Rector G. Wolters poogde in 1888 nogmaals de minister te 
overhalen om akkoord te gaan met een nieuw verbouwingsplan opge
maakt door prof. Pauli in samenwerking met prof. Lahousse en waarvan 
de kosten 'slechts' op 118.560 fr. werden begroot. Maar ook dit plan vond 
geen genade bij het ministerie. 
Noodgedwongen slankte Gent zijn eisen af. Intussen had prof. Lahousse 
zijn oog laten vallen op de vroegere lokalen van de voorbereidende school 
van de Ecole du Génie Civil waarin mits een uitgave van 15 à 20.000 fr. 
'un institut de physiologie fort satisfaisant's3 kon gerealiseerd worden. De 
lokalen waren gelegen langs de grote binnenkoer en dus van de straat 
verwijderd, bovendien waren ze goed verlicht en ruim genoeg. Mits het 
verwijderen van enkele binnenmuren, het aanleggen van waterleiding en 
van verwarming zouden de lokalen binnen enkele maanden tijd 
gebruiksklaar zijn. 
Zowel rector Wolters als beheerder-inspecteur Wagener konden zich 
vinden in Lahousse' s voorstel. Nadat het buitengewoon krediet voor 
deze verbouwing door minister van financiën A. Beernaert was goedge
keurds4, kon architect Pauli beginnen met de opmaak van de plannen en 
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het bestek. Vermits de stad Gent voor een kwart in de verbouwings
kosten diende te participeren nam Wagener contact op met het college 
van burgemeester en schepenen. A. Pauli berekenende de verbou
wingswerken voor het fysiologisch instituut op 20.936 fr. en voor de 
rest van de leeggekomen gebouwen op 35.000 fr. De totale kosten zou
den dus 55.000 fr. bedragen, waarvan 41.250 fr. voor de Staat en 13.750 
fr. voor de stad. Het was nu de stedelijke administratie die stokken in 
de wielen stak. Na plaatsbezoek kon het schepencollege niet akkoord 
gaan met deze ramingen en kreeg de Gentse stadsarchitect Van 
Rysselberghe de opdracht een tegenplan en een kostenraming op te 
maken. Van Rysselberghe slaagde erin de onkosten tot 40.000 fr. te 
beperken. De stad deed nu heel gewiekst een tegenvoorstel waarbij zij 
de totale verbouwing op zich nam, mits een staatstussenkomst van 
40.000 fr. De beheerder-inspecteur A. Wagener kaartte dit aan bij de 
minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs55. Zijn collega 
van financiën adviseerde dat er niet moest geaarzeld worden om in te 
gaan op het Gentse aanbod56

• 

Op 26 januari 1891 werd tussen de stad en de Staat een conventie afge
sloten betreffende de verbouwing van de vroegere ingenieurs scholen. De 
overeenkomst stipuleerde: 1) de stad voerde alle geplande werken uit; 2) 
zij voerde deze werken op eigen risico uit, wat impliceerde dat de Staat 
onder geen enkel beding meer dan 40.000 fr. zou investeren; 3) de bouw
werken gebeurden onder de restrictie dat binnen afzienbare tijd geen 
nieuwe verbouwingen voor de fysiologie zouden toegelaten worden; 4) 
het ontwerp behelsde ook de installatie van verwarming, verlichting en 
water; 5) de administratie van bruggen en wegen werd belast met het toe
zicht op de werken". 
De verbouwingswerken waren nog niet helemaal beëindigd of het steek
spel tussen de partijen herbegon. Aanleiding was het reparatieatelier dat 
Lahousse in de loop van 1891 aanvroeg, kostprijs 1000 fr. Het stadsbe
stuur weigerde: te duur en volgens clausule 3 van de conventie van janu
ari 1891 totaal uitgesloten. Toch wou Gent de werken uitvoeren, indien de 
Staat voor 3/4 zou financieren. Doch Brussel kwam niet over de brug. 
Maar tijdens het bezoek van minister de Burlet in hetzelfde jaar aan de 

55 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 242, Brief van beheerder-inspecteur Wagener aan de 
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RUG wezen zowel prof. Lahousse als de beheerder-inspecteur hem op de 
noodzaak van het atelier. Toen aan de Burlet eind dec. 1891 een goed
kopere oplossing (à rato van 300 fr.) werd voorgesteld, waar ook de stad 
Gent achterstond, bleek de minister dan toch bereid om zijn aandeel (225 
fr.) te betalensB. 
Toch werd snel duidelijk dat de verbouwde lokalen geenszins voldeden 
aan de eisen van het fysiologisch onderwijs en onderzoek. Lahousse 
vroeg regelmatig om kleine verbouwingen, wat voor de nodige conflicten 
tussen Staat en stad zorgde"9. Hieraan kwam pas definitief een eind toen 
Lahousse in 1903 kon verhuizen naar een gloednieuw en degelijk uitge
rust instituut rechtover de Bijloke. Het was een onderdeel van het 
Rommelaerecomplex waarover meer in hoofdstuk 3. 

2.1.3. De farmacognosie en de farmacodynamie 

Tijdens de onderhandelingen over de verbouwingen in het Jezuïeten
klooster trachtten nog twee andere professoren er een plek te veroveren. 
De nieuwe onderwijswet van 4 april 1890 en het plotse overlijden van 
prof. N. Dumoulin (op 5 november 1890) hadden een aantal bevoegd
heidswisselingen tot gevolg. Reeds eind december 1890 was Dumoulins 
opvolging geregeld. Zijn leeropdracht werd in drie gesplitst: Richard 
Boddaert (interne kliniek), Eugène Gilson (farmacognosie, ontaarding en 
vervalsing van geneesmiddelen) en Jan Frans Heymans (farmacodynamie 
en therapie). 
Vooral Gilson en Heymans, die beiden in Duitsland hadden gestudeerd, 
wensten dat hun onderwijs voldeed aan de laatste wetenschappelijke ten
densen. Het onderwijs werd, volgens hen, steeds minder vanop de leer
stoel, dan wel in het laboratorium verstrekt. 
Prof. Gilson vroeg dan ook om over een eigen laboratorium en studieka-

58 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 242, Brief van de minister van binnenlandse zaken aan 
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binet te kunnen beschikken. Het studiekabinet kon hem zonder kosten ter 
beschikking gesteld worden maar voor het laboratorium, dat eventueel in 
een leegstaand lokaal op de derde verdieping in de Lange Meire kon inge
richt worden, waren aanpassingswerken (geraamd op 2000 fr.) nodig. 
Beheerder-inspecteur Wagener polste bij de minister of deze voor 3/" kon 
tussen kOlnen''''. 
Het steekspel tussen Staat en stad herbegon. Brussel liet weten dat de aan
gevraagde werken voor het labo Gilson deel uitmaakten van de aanpas
singswerken aan de vroegere Ecole du Génie Civil en dus behoorden tot 
de werken vastgelegd in de conventie van januari 189P'. Op 7 juli repli
ceerde het Gentse stadsbestuur dat de conventie enkel betrekking had op 
de werken, waarvan de plannen bij de conventie gevoegd waren, en dat 
was niet het geval met het labo Gilson. Gent handhaafde het voorstel om 
de werken uit te voeren, maar bleef een driekwart staatsaandeel (1500 fr.) 
opeisen62

• Daarmee was de patstelling tussen Staat en stad compleet. 
In augustus 1891 drong Wagener nogmaals bij de minister aan op nieu
we instructies, zodat de gevraagde verbouwing tezelfdertijd kon uitge
voerd worden met de overige werken ten behoeve van de fysiologie. 
Indien men bleef dralen, zouden de werken in het Jezuïetenklooster 
voor het eind van de vakantie niet beëindigd zijn. Op 21 augustus 1891 
gaf Brussel toch toe en beloofde 1500 fr. subsidie voor het labo Gilson te 
betalen63

• 

De tweede prof die probeerde te profiteren van de gunstige wind die in 
1891 even*s over de RUG waaide was J. F. Heymans, eind december 
1890 aan de Gentse universiteit aangesteld voor de cursus therapie en far
macodynamie. Voor hem verliep de aanvraag tot installatie veel vlotter. 
Op dat ogenblik bestond er aan geen enkele Belgische universiteit een 
laboratorium voor farmacologie64

• Daar zou te Gent snel verandering in 
komen. Op 2 maart 1891 steunde de medische faculteit unaniem het verzoek 
dat Heymans had gericht aan de rector en de beheerder-inspecteur teneinde 
een buitengewoon krediet van 30.000 fr. voor de imichting van een labora-
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torium, gelegen in het Jezuïetenklooster, te verkrijgen65. Ook vroeg Heymans 
een jaarlijks krediet van 5000 fr., dat 'indispensable' was, en de indienstne
ming van een amanuensis en een assistent of preparator. 
Reeds op 3 april 1891 schreef minister de Burlet aan de beheerder-inspecteur 
dat Heymans kon beschikken over een som van 10.000 fr., een kredietover
schot van het labo voor natuurkunde van prof. Van der Mensbmgghe. Van 
deze som werd 7000 fr. beschikbaar gesteld voor de aankoop van instrumen
ten, 3000 fr. voor de aanpassing van de lokalen. Een ogenblik werd eraan 
gedacht het nieuwe labo onder te brengen in het Van Caeneghemgesticht, 
doch de onderhandelingen over dit instituut geraakten op de lange baan 
zodat er niets anders overbleef dan Heymans 'provisoirement'66 te installeren 
in enkele zalen van de vroegere speciale scholen in de Voldersstraat. 
Heymans had daarbij zijn oog had laten vallen op het vroegere laborato
rium voor scheikunde van Donny en Rottier67

• Doch de stad wenste deze 

65 Heymans' aanvraag voor een laboratorium voorzag in niet minder dan 13 lokalen, gaande 
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lokalen vrij te houden voor een mogelijke uitbreiding van de universi
teitsbibliotheek'" en bood Heymans een groot lokaal aan langs de Lange 
Meire, dat met behulp van J / 4 staatssteun zou aangepast worden om zijn 
labo te herbergen. Weliswaar vond Heymans de zaal ruim en klaar 
genoeg, doch hij had reserves aangaande de ligging. Voor zijn experi
menten wou Heymans dieren onderbrengen op de belendende koer, 
waarop hter vier lokalen van de doctoraten letter 11. n wij begeert uit
gaven. adat d tad v r teld d h kk J1 voor 'I ~s futures victimes de 
Mr. Heymans'ó\I · Id r in h t compl x van d Lang Meb' ond r te br 0-

g n, stemde de univer itèit in met h t tadsvoorstel. B gin april 1892 
war n d aanpa sing werken achter de rug, die in h t taLG aJ 984,92 fr. 
bedroegen. Achteraf noemde Heymans het een onvergetelijk moment 
wanneer de Gentse burgemeester Lippens hem persoonlijk kwam instal
leren in zijn uit twee lokalen bestaande laboratorium70

• 

In de faculteitsraad van 21 juni 1892 vroeg J.F. Heymans nog de installa
tie van een eigen auditorium in de onmiddellijke nabijheid van zijn labo
ratorium. Tot dan toe had hij gebruik gemaakt van een auditorium van de 
faculteit der letteren, maar toen die faculteit categoriek weigerde om dit 
auditorium aan te passen aan Heymans' wensen, achtte de farmacoloog 
het ogenblik aangebroken om een eigen auditorium te eisen. Of hij dit ook 
verkreeg k nd n wij niet ad,terha l n. 
De beginjaren van het laboratori um waren dix't H yman 'm dest t 

pénible '. Hel dlHlrd immers niet lang voorale r het klagend g jank van 
H ymans' pro fdier n d facuLteiten I tte.ren en wij begeerte en rechten 
op stang joeg. ']'y ratta he', z gelu igde hij latel~ 'gu 'I ollvenir de c tte 
guelTe tragico-comiqueJ que j e deux faclllté C mbiné s firenl à me pau
vres bêtes, coupabl de b'oubler par des méLopée plaintive, leur pé
cu lati n phHosophic -juridi,qu> ' 71 . Maal· volg ns Heym.ans draaide dez 
vijandigheid in zijn voordeel uit; zijn uittocht uit de Voldersstraat naar 
een gloednieuw instituut werd er ongetwijfeld sterk door versneld. Ook 
hij kreeg een riant onderkomen in het Rommelaerecomplex. 

'" ARUG, 4A2/4 doos 56(700), Minuut van brief van de beheerder-inspecteur aan het CBS, 15 
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Plan van de Bijlokesite met aanduiding van (1) de middeleeuwse ziekenzaal, (2) de mid
deleeuwse hospitaalkapel, (3) de 16""-eeuwse ziekenzaal ofCraeckhuys, (4) de grote hospi
taalvleugel, (5) het Anatomisch Instituut, (6) de middeleeuwse cisterciënzerinnenabdij, 
(7) het 17"" eeuwse klooster, (8) het 19'''' eeuwse Burgerlijke Hospitaal, (9) de Klinische 
Instituten, (10) het Van Caenegheminstituut, (11) het Rommelaere Instituut voor 
Hygiëne en Bacteriologie, (12) het Instituut voor Fysiologie en (13) het Instituut voor 
Farmacodynamie. 



2.2. De Bijloke 

Zoal hoger vermeld maakt d nts m dische fa ulteit vanaf 1817 
gebruik van het Bijlok zjcl<enhttis, waar d patiënten voorhanden waren 
nodig v r de klinische vorming van d t k mstige g I\e h ren. 0 
Bijl k b od v neens ond rdak aan de cursu mens lijk anat mi.e, van 

udsher één der basisvakken van het Ol cl 'i ch curricu lum. 
o eerst titularis, prof. F. E. Yerb · ck, hield zijn theor tiSdl uiteenzet
tingen in de goti dle kap I vao h l Bijlokehospitaal, 11 ~al die ook 
werd g bl·u.ikt v or het d ceren van de cursus operatieve gen e kunde. 
Bij het vak ,matomi hool'den k 'prakti che 0 feningen'. De anat mi
sdl.e demonstraties w rd 11 llitg voerd door de pr s ct 1:, wien pdracht 
luidde' cadaverum dissectionibus, ab ipsis anatomiae professoris lectio
ne audientibus juv nibus in amphitheatro in titu ndis prae s I iJlo que 
sub moderamine pr f oris m thodum ecandi doce.rem . De dis ecti,e
zaal in de Bijloke bey nd zich tan s d overzijde van de vroegere kapel 
en werd eveneens aangewend v r d efenulgen operatie g nee klll1-
de. Som de d Ol n er ok a utop ies, alhoewel de.z m e tal in op ludü 
plaatsvonden, op een koer waar ook skeletten werden geprepareerd. 
In de middeleeuwse lokalen ontbrak elk comfort: er was geen lopend 
watel~ nod, kWlstlicht en in de winter gebeurde het regelmatig dat de dis
secties in dnamiddag m.oesten stopgezet worden bij gebrek aan licht. 
Me r dan n halve e u w moesten de professoren en studenten zich 
tevreden stellen met deze lamentabele huisvesting. Pas in 1878 onderging 
het Gents medisch onderwijs een aanzienlijke infrastructurele verbetering 
door de ingebruikname van het nieuwe anatomisch instituut op de 
Bijloketerreinen. 

2.2.1. Het anatomisch instituut 

Wanneer in h t begin van d jat" n 1860 de plann n voor d ujtbreidülg 
van het B~jlok ziekenhuis concret o vorm aannam n, was ht e n te meer 
R. Boddaert die al de kippen bij was om d n dig experimente r
ntimt nt bepleiten. Re ds in 1 63 kon hij de faculteit gen e kunde er toe 
bcweg n bij de cOffimi s,ie der bllrgerlijke godshuizen aan t d.ringen om 
in d . bouwplannen vOOr d njeuwe Bijl ke twe bijkom nde za l '11 t 
voorzien: 'tin salie d tinée à être le cabine! d'anatomi pathol giqu de 

n Leboucq H., Note sur Ie développement de /'enseignement pranque de la candidature en médecine ... , 

p.ll. 



l'université et une autre destinée à être Ie cabinet de travail du professeur 
d' anatomie'73. 
Toch sleepte het nog bijna 10 jaar aan vooraleer de Bijlokeplarmen nog
maals in de faculteitsraad ter sprake kwamen. Op 9 november 1872 druk
te één van de professoren zijn bezorgdheid uit over de voorgenomen 
bouwplannen. Zouden het nieuwe amfitheater en de andere lokalen die 
de commissie voor de burgerlijke godshuizen beslist had te bouwen wel 
voldoen aan de eisen en de verwachtingen van de medische faculteit? 
Het bleek aangewezen om inzage van de plans te vragen, zodat men tij
dig mogelijke wijzigingen kon suggereren. Zoals gewenst kreeg de 
faculteit op 9 mei 1873 de plannen te zien voor het amfitheater en de 
laboratoria. Het ontwerp voldeed geenszins aan de professorale verlan
gens. De faculteitsraad stelde een ad hoc commissie" samen, teneinde 
de desiderata van het Gentse medisch professorenkorps op een rijtje te 
zetten. 
Toen de commissie het idee opperde om laboratoria voor de algemene en 
de beschrijvende anatomie en de pathologische anatomie in te richten, 
berekende architect A. Pauli het prijskaartje: 98.948 fr. Vermits de com
missie der burgerlijke godshuizen slechts beschikte over een bouwkrediet 
van 43.478 fr. en ook geen enkele verplichting had om de onderwijsbe
hoeften van de universiteit financieel te ondersteunen, verzocht de 
Gentse universiteit de regering om een buitengewoon krediet van 55.470 
fr. De regering kaatste de bal terug en eiste dat de stad Gent de kosten op 
zich zou nemen, zoals voorzien in art. 7 van de wet van 183575

• De stad 
'désireuse de voir s'étendre l'enseignement médical de l'université et de 
contribuer ainsi à l' avancement de la science, a décidé, conformément au 
voeu exprimé par la faculté de médecine, de rattacher à l' amphithéätre les 
laboratoires et musées désirés pour les cours pratiques'76. 
Een eerste kredietschijf van 25.000 fr. werd in 1876 goedgekeurd en de 
stad beloofde het resterende deel ten gepaste tijde op de begroting te 
voorzien. Eind juni 1876 legde Pauli de definitieve plannen voor. Naast 
een amfitheatel~ een inkomhal en een gaanderij voorzag het ontwerp voor 
het nieuwe anatomisch instituut ook een zaal voor de cursus operatieleel~ 
twee laboratoria met werkkamers voor de hoogleraren in de algemene 

7J ARue, 6D1/1 Notulen van de faculteitsraad geneeskunde, 19 januari 1863, p. 12. 

7_' De commissie bestond uit decaan F. Soupart en de professoren A.Van Wettel; Ch. Van 
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anatomie en de pathologie, een laboratorium voor de beschrijvende ana
tomie en enkele kleinere laboratoria. Op de verdieping zouden de musea 
gehuisvest worden. 
Op 5 juli 1876 werden de werken aanbesteed en toegewezen aan het aan
nemersbedrijf V. Martiny voor een bedrag van 71.563,26 fr. Daarnaast 
waren er ook verbouwingswerken gepland aan de middeleeuwse kapel 
en aan een klein bijgebouw ten oosten van die kapel, die als autopsieka
mer zouden ingericht worden77

• 

Uiteindelijk liepen de werken door geldgebrek van de stad Gent in de 
loop van 1877 vertraging op, zodat de commissie van de burgerlijke gods
huizen de universiteit moest meedelen dat het instituut pas i.n de loop van 
1878 zou klaar komen7B

• 

Intussen was echter de nieuwe onderwijswet van 20 mei 1876 van kracht 
geworden, waardoor practica verpli Irt werden voor d · anatomie, de h is
tologie n de pathologisch anatomi . D kr diet t p en het voortd urend 
getoll wtrektu sen de stad Gentend Staatbetr ·ffended iJ,r i chtil1~v r
plichtten de faculteit geneeskunde op 24 oktober 1877 te protesteren tegen 
deze gang van zaken, waardoor de Gentse medische opleiding niet tijdig 
kon voldoen aan de wettelijke voorschriften. In dit verband merkte de 
faculteit op dat: 'partout ailleurs les facultés de médecine ont reçu une 
organisation spéciale qui leur permet de remplir les exigences de la loi 
nouvelle sur l'enseignement supérieur. Seule, l'université de Gand est 
mise dans l'impossibilité absolue de donner certains cours énumerés dans 
les matières à examen et exigés pour l'entérinement des dip16mes'Bu. 
Gezien de hoogdringendheid besliste men de installaties in het anato
misch instituut tot het hoogstnoodzakelijke te beperken en de realisatie 
van de musea voor pathologische anatomie en embryologie uit te stellen. 
In plaats van de door Pauli geraamde 43.330 fr. voor instrumentatie en 
meubilair verzocht de faculteit eind 1877 de Staat om een inrichtingskre
diet van 20.721,95 fr. dat begin 1878 werd goedgekeurd81

• Intussen had 
decaan eh. Van Bambeke nogmaals aangedrongen om de nodige fondsen 
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Het anatomisch instituut 

vrij te maken teneinde de laboratoria voor histologie en pathologische 
anatomie in te richten: 'les deux professeurs de ce cours, se trouvent dans 
l'impossibilité matérielle de donner cette partie pratique de leur enseig
nement & par conséquent de se conformer aux prescriptions de la 10i'82. 
In oktober 1878 konden de eerste lessen in het anatomisch instituut door
gaan. De nieuwe lokalen herbergden de menselijke anatomie en de ope
ratieve geneeskunde, alsook de histologie, de embryologie en de patholo
gische anatomie. Gedurende een korte periode vond ook de gerechtelijke 
geneeskunde hier een onderkomen . Naast het gemeenschappelijke audi
torium had elk van de professoren in principe recht op een eigen werk
kabinet, een laboratorium en een collectiezaal. 
Het uitgestelde museum voor anatomie kwam uiteindelijk in 1883 tot 
stand. Initiatiefnemer was prof. H. Leboucq, die alle over de universiteit 
verspreide anatomische stukken in één museologische ruimte wenste te 
groeperen. De commissie van de burgerlijke godshuizen stelde hiervoor 
een ziekenhuisvleugel in de nabijheid van het anatomisch instituut ter 
beschikking, die door A. Pauli tot museumruimte werd verbouwd. Voor 
dit heldere gebouw met gaanderij en glazen dak, liet Pauli zich inspireren 
door het Parijse Orfila-Museum en het Londense Royal College of 
Surgeons. De verbouwing voor het museum gebeurde binnen het voor
ziene krediet van 33.850 fr. B3 

"ARUG, 4A2/4 doos 31(71), Brief van Van Bambeke aan de beheerder-inspecteUl; 23 jan. 1878. 
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Heel vlug bleek dat het anatomisch instituut te nipt was qua ruimte. Door 
een wijziging in het medisch curriculum, meer bepaald de pathologische 
anatomie, en het verlangen van enkele professoren om over een eigen 
labo of een bibliotheekruimte te beschikken onderging het anatomisch 
instituut nog voor het eeuweinde enkele verbouwingen. 

2.2.1.1. De pathologische anatomie 

Tot voor de wet van 10 april 1890 vereiste het onderwijs in de pathologi
sche anatomie enkel praktische oefeningen in de histologie waarvoor een 
zaal op de eerste verdieping van het anatomisch instituut volstond. Nadat 
de wet van 1890 de verplichting invoerde ook praktische oefeningen in de 
pathologische anatomie te organiseren (autopsies en macroscopische 
demonstraties) volstond die infrastructuur niet meel~ rekening houdend 
met de hygiënische voorschriften inherent aan de anatoompathologie. 
Het was D. Van Duyse, suppleant en in 1892 opvolger van R. Boddaert 
voor de cursus pathologische anatomie, die aan de Gentse beheerder
inspecteur een aantal verbouwing p lannen vo r t lde. M ·er bepaald 
vroeg hij een goed verlicht en verluch t audit ri u m dat tijden ' de wi nt r 
zou dienen voor anatornische demonstrati en de b ijh rend tud! va n 
mi ro eopi. eh pr ·'paraten; in de zomer kon dit lokaal g bruikt worden 
voor de path 1 gi ·ch.e bi to l.ogie. Enge ehikte ruimt had h ij reeds 
gevonden: een magazijn p h "t gelijkvlo van het anatomisch in t'ituut 
dat, Inits het vergroten van de d rie ramen, w lstekend gsehikt Ie k. I-l t 
lokaal waar de practica altijd hadden plaatsgehad zou dan gereserveerd 
worden als laboratorium voor prof. Boddaert en zijn suppleant Van 
Duyse. Enkele aanpassingswerk< n dl: ng · n zich wel op, zoals het verla
gen van de vensterdorpel en het p laatsen van een schuifraam in het mid
dendeel van de v'n ter. 11-

1
• D gezamenl ijke kosten werden op 750 fr. 

geraamd. De stad ging akkoord, mits de Staat, zoa inmjddels g brwk -
lijk was geworden, voor 3/4 participeerde. De r eri ng weig rd echt . 
categoriek, er op wijzend dat de voorgestelde w rl<en kaderd n in wat 
art. 7 van de wet van 1849 bepaalde. 

'" Reeds in 1886 vroeg prof. eh. De Visschel~ titularis van de cursus gerechtelijke geneeskunde, 

om de verlaging van de vensterdrempels van zijn laboratorium, teneinde de microscopische 

opzoekingen te vergemakkelijken. Architect PauJi was wel te vinden voor de verlaging, 

maar voerde aan dat deze ingreep de symmetrie van de gevel zou schenden. Pas nadat Van 

Duyse in 1891 de verlaging van de drempels voorstelde langs de andere zijde van het anato

misch instituut, verkreeg De Visscher dan ook de verlaging van zijn vensters. ARUG, 4A2/ 4 

doos 56(700). 



Uiteindelijk was de stad toch bereid om alle kosten te dragen. Niet alleen 
ging het om een beperkte uitgave van 'quelque centaines de francs', maar 
bovendien noemden burgemeester en schepenen zich 'désireux d' accor
der au corps professoral de l'Université une preuve de l'intérêt que nous 
inspirent la poursuite de ses études et de ses travaux scientifiques'8'. 

2.2.1.2. De menselijke anatomie 

De noden van de professoren Leboucq en Van Bambeke hadden niets te 
maken met een gewijzigd curriculum; zij wilden alleen een eigen terrein 
voor persoonlijk onderzoekswerk. 
Eind december 1890 bekloeg prof. H. Leboucq er zich bij de beheerder
inspecteur over dat hij, als titularis van de leerstoel menselijke anatomie, 
niet over een privé-laboratorium beschikte. Hij had geen enkel lokaal om 
zijn boeken, tekeningen en instrumenten op te bergen en bovendien was 
hij verplicht om zijn microscopische onderzoekingen te verrichten in het 
laboratorium van de assistenten van prof. eh. Van Bambeke. Daarom 
vroeg H. Leboucq de bouw aan van een kleine zaal, boven het laboratori
um van zijn preparatoren. Hij raamde de kosten op niet meer dan 2000 fr. 86 

Enkele dagen later schreef beheerder-inspecteur Wagen er naar de stad 
Gent 'il est évident qu'une pareille situation présente de grands inconvé
nients. n n'est, en effet, pas convenabie qu'un professeur de la valeur de 
M. Leboucq, dont les travaux et les publications font hormeur à notre 
Université, soit obligé d'aller réclamer l'hospitalité dans Ie laboratoire des 
subordonnés d'un de ses collègues'87. Op 28 maart 1891 gebruikte 
Wagener dezelfde bewoordingen om ook de goedkeuring van de minister 
van binnenlandse zaken te verkrijgen, vermits de stad zich akkoord had 
verklaard maar als voorwaarde had gesteld dat de Staat voor 3 / ~ zou tus
senkomen8

". Op 17 april gaf de minister zijn toestemming en kende hij de 
stad Gent een toelage toe van 1500 fr. om de verbouwing te financieren. 
Alles ging razendsnel vooruit en reeds op 4 november 1891 werd de fac
tuur van de aannemer vereffend"Y. 

"' ARUG, 4A2/4 doos 53(700), Brief van het CBS aan de beheerder-inspecteur, 8 sept. 189l. 

86 ARUe, 4A2/4 doos 53(700), Brief van H. Leboucq aan de beheerder-inspecteur, 17 dec. 1890. 

87 ARUG, 4A2/4 doos 53(700), Minuut van brief van de beheerder-inspecteur aan het CBS 

Gent, 22 dec. 1890. 

" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 242, Brief van de beheerder-inspecteur aan de minister 

van binnenlandse zaken, 28 maart 1891. 

" ARUG, 4A2/4 doos 56(700), Brief van C. De Heem, ingenieur-directeur van bruggen en 

wegen aan de beheerder-inspecteur, 7 juni 1892. 



2.2.1.3. De histologie en de embryologie 

In juni 1895 bracht de pas benoemde beheerder-inspecteur G. Wolters een 
bezoek aan het anatomisch instituut. Nog dezelfde maand was het de 
beurt aan prof. eh. Van Bambeke, diensthoofd van het laboratorium voor 
histologie en embryologie, om aan Wolters een nota over zijn lokalente
kort te bezorgen, aangevuld met enkele voorstellen voor verbouwings
werken. Behoudens een goed ingericht laboratorium voor het onderricht 
van de studenten, beschikte Van Bambeke enkel nog over een zaal op het 
gelijkvloers, die tegelijkertijd fungeerde als labo voor de assistenten, 
magazijn en bibliotheek. Van Bambeke stelde voor naast deze zaal een bij
gebouwtje op te trekken en de ingangsvestibule met glas te overdekken 
waardoor een ideale bibliotheekruimte zou gecreëerd worden. 
Uiteindelijk verkoos men boven het labo van de studenten een verdieping 
bij te bouwen, bestaande uit drie lokalen. In juli 1896 was de stad Gent 
bereid om een kwart van de totale kosten te dragen en begin augustus gaf 
ook minister Schollaert het fiat om de bouwwerken voor driekwart te 
subsidiëren90

• De werken namen snel een aanvang, vooral omdat men het 
gebouw wilde voltooid zien tegen het internationaal congres voor anato
mie, dat in juni 1897 voor het eerst buiten Duitsland en nog wel aan de 
Gentse universiteit zou worden georganiseerd. 

2.2.2. De klinische instituten 

Op de campus van de Bijloke kwam er benevens het anatomisch instituut 
nog een ander gebouwencomplex tot stand, de klinische instituten aan de 
Godshuizenlaan. Deze realisatie sleepte 25 jaar aan. 
In 1881, nog onder het liberaal bewind, boog de medische faculteit zich 
eens te meer over de lokalelU1ood, meer bepaald voor het klinisch onder
richt. Bovendien stelde men de vraag of aan deze klinieken onderzoeks
laboratoria moesten verbonden worden, zoals dit te Luik gebeurde. Het 
voorstel vond bijval, waarna de raad overging tot de samenstelling van 
een commissie die een dubbele vraag moest bestuderen: 1. de oprichting 
van een universitaire kliniek in eigen lokalen en 2. de installatie van een 
polikliniek91

• 

'" De totale kosten bedroegen uiteindelijk 5658,65 fr. waarvan 4243,98 fr. voor de Staat. ARUG, 

4A2/4 doos 70(700), Brief van de stad Gent aan de beheerder-inspecteur, 3 sept. 1897. 

" ARUe, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 5 aug. 1881. 
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Vogelvluchtperspectiej van de klinische instituten, getekend door architect L. Cloquet 

Het was prof. G. Boddaert die in de faculteitsraad van 21 december 1881 
het rapport van de werkgroep voorstelde. Aan de hand van het voor
beeld van de chirurgische kliniek maakte hij het proces op van de 
gebrekkige infrastructuur waarin het klinisch onderwijs aan de Gentse 
universiteit werd verstrekt. In het amfitheater was de hoogleraar door 
een verkeerde opstelling verplicht zijn demonstraties en operaties in 
slechte lichtomstandigheden te verrichten. Bovendien was dit amfi
theater slecht gebouwd: de studenten hadden noch een bank, noch een 
stoel om de lessen zittend bij te wonen. De patiënten die tijdens de les 
onderzocht werden, moesten gezamenlijk wachten in een veel te kleine 
wachtkamer. Door het ontbreken van lokalen dienden de voorbereidin
gen voor het onderzoek van de patiënten in het amfitheater te gebeuren, 
wat tijdverlies met zich meebracht. Doordat het amfitheater ook 
gebruikt werd voor de gratis raadplegingen, die dikwijls maar een 
kwartier voor het begin van de klinische lessen eindigden, beschikte de 
professor over te weinig tijd om het materiaal voor de lessen en demon
straties klaar te zetten, zodat de lessen dan ook steevast met vertraging 
begonnen. 
De rapporteur noemde het meer dan hoogdringend dat de regering met 
de stad Gent onderhandelingen startte om in de buurt van de Bijloke de 
terreinen te verwerven waarop nieuwe klinische instituten konden opge
trokken worden. Boddaert gaf een opsomming van de lokalen waarover 
de medische kliniek, de chirurgische kliniek en de oogheelkundige kli
niek dienden te beschikken. De commissie was van oordeel dat de archi
tect die zou aangesteld worden om de nieuwe gebouwen te realiseren het 



advies van de medische faculteit moest inwinnen. De faculteit sloot zich 
unaniem bij het commissievoorstel aan92

• 

Voorlopig, wellicht mede door de regeringswissel, kwam er geen schot in 
de zaak. Eind december 1884 klaagden 32 studenten over de gebrekkige 
toestand van het lokaal waarin de chirurgische kliniek werd gegeven, een 
klacht waarachter de faculteitsraad zich schaarde en die ook doorge
speeld werd naar de beheerder-inspecteur"3. 
Intussen vereiste de evolutie van de medische wetenschap de inrichting 
van nieuwe cursussen. In de loop van 1886 werd te Gent een theoretische 
en praktische cursus oto-rhino-laryngologie ingericht, gedoceerd door 
prof. E. Eeman, en voorlopig ondergebracht in één van de vestibules van 
de Bijloke. 
In oktober 1887 was het opnieuw G. Boddaert die de discussie over de kli
nieken op gang bracht. De faculteitsraad vroeg hem nogmaals een nota op 
te maken, die hij in februari 1888 aan de raad voorstelde. In samenspraak 
met de professoren E. Eeman en C. Verstraeten stelde Boddaert de oprich
ting voor van een nieuw gebouw op de Bijloketerreinen. Naast een nieuw 
amfitheater omvatte het project ook lokalen voor de polikliniek ORL en 
de medische en de chirurgische poliklinieken. De kosten werden door 
prof. Pauli op 247.950 fr. geschat94

• Nadat G. Boddaert in mei 1888 onver
wachts overleed besloot men het op te trekken gebouw I Amphithéätre 
Gustave Boddaert' te noemen. Maar zover was men nog lang niet. 
Eind 1889 brak er een conflict uit tussen prof. Eeman en de commissie der 
burgerlijke godshuizen. De ruzie leidde er toe dat prof. Eeman geen 
lokaal meer ter beschikking kreeg in de Bijloke voor zijn ORL-cursus. Dit 
bracht de zaak van de klinieken in een stroomversnelling. 
In de faculteitsraad groeide dan ook de aanhang voor de inrichting van 
nieuwe lokalen voor klinische en poliklinische raadplegingen om aldus 
een einde te maken aan de conflicten die het onderwijs voortdurend 
onder druk zetten. De faculteit drong aan op de constructie van een spe
ciaal gebouw waarin de klinieken zouden ondergebracht worden. 
Ditmaal nam prof. De Visscher het voortouw. Eind 1889 stelde hij een 
schets voor van op te richten gebouwen voor de chirurgische kliniek en 
polikliniek, de medische polikliniek en de ORL-kliniek, wat een reactie 
uitlokte van de professoren van de medische kliniek, de gynaecologische 
kliniek en de oftalmologische kliniek, die evenmin over lokalen beschik
ten. Prof. Pauli van zijn kant kreeg de opdracht te onderzoeken hoe het 

" ARUG, 601 / 1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 21 dec. 188I. 

9] ARUG, 601/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 11 dec. 1884. 

" Université de Gand. Rapport .. .1887-1888, p. 49. 



uitgekozen terrein - gelegen achter de kapel van de Bijloke - het best kon 
aangewend worden9s

• 

Het voorontwerp van Pauli werd op 11 januari 1890 naar Brussel 
gestuurd: benevens een nieuw amfitheater voorzag het lokalen voor de 
chirurgische en medische poliklinieken en klinieken voor ORL, oftalmo
logie en gynaecologie. Pauli raamde zijn ontwerp op 296.895 fr. 96 

Gent had hoop op een goede afloop, daar de regering kort voordien een 
krediet van 500.000 fr. aan de Luikse universiteit had toegekend voor de 
bouw van een nieuw ziekenhuis. Te Gent vond men deze subsidie aan 
Luik geenszins overdreven, vermits de Luikse cao niet over voldoende 
middelen beschikte om een dergelijke uitgave ten behoeve van het onder
wijs te dragen. Gent daarentegen beschikte over een beter uitgebouwd 
ziekenhuis, zodat een project in analogie met Luik niet noodzakelijk was. 
Vandaar dat men te Gent akkoord was om de medische en de chirurgische 
kliniek in het bestaande Bijlokehospitaal te laten en enkel een nieuw 
gebouw op te trekken voor een aantal speciale klinieken en de poliklinie
ken97

• 

Begin 1891 kwam de commissie van de burgerlijke godshuizen plots met 
een andere locatie op de proppen, nl. het Van Caeneghemgesticht (het 
'Blindenhuis'), gelegen aan de Coupure, dat eveneens haar eigendom 
was9B

• 

Na plaatsbezoek leek de Gentse medische faculteit het voorstel niet onge
negen, maar zij stelde wel de voorwaarde dat ook de tuin zou afgestaan 
worden, om de uitbreiding van de labo' s mogelijk te maken. Het bestuur 
van de burgerlijke godshuizen had geen bezwaren tegen dit voorstel en 
op 22 juli 1891 gingen bouwkundige Jan Spilthoorn en notaris Karel De 
Weert over tot de schatting van het complex. Het gebouwen de omhei
ning van de tuin werden op 103.905 fr. geraamd; de grond met een opper
vlakte van 4.890 m 2 à 30 fr. de m 2 moest 146.700 fr. kosten. Twee dagen 
later wees het bestuur van de burgerlijke godshuizen de universiteit erop 
dat langs de Kluyskensstraat slechts in een beperkte zone mocht 
gebouwd worden, om de verlichting en de verluchting van de langs de 
overkant gelegen ziekenzalen van de Bijloke niet in het gedrang te bren-

95 ARUG, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 19 dec. 1889. 

96 Université de Cand. Rapport ... 1889-1890, p. 68. 

97 H. Mouton, Ingenieur-architect L. Cloquet (1849-1920). Zijn werk in opdracht van de 

Rijksuniversiteit te Cent. Onuitgegeven licentieverhandeling Hoger Instituut voor 

Kunstgeschiedenis RUG, 1977-1978, deel 1, p. 39; Université de Cand. Rapport .. .l890-1891, p. 

41-42. 

98 ARUG, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 26 jan. 1891. 



gen99
• Mogelijk vormde dit, samen met de dure grondprijs, het doorslag

gevend argument waarom de verkoop van het Van Caeneghemgesticht 
afsprong wo. 

Het duurde evenwel niet lang vooraleer prof. Pauli een nieuw ontwerp 
voorlegde, eens te meer op de terreinen van de Bijloke. De faculteitsraad 
van de geneeskunde keurde het project unaniem goed en maakte het over 
aan de commissie van de burgerlijke godshuizenlOl. In vergelijking met 
Pauli's eerdere plannen was het gebouw merkelijk kleiner en dus ook 
goedkoper (233.298 fr.). Het zou enkel bestaan uit een gelijkvloers en op 
een afstand variërend tussen de 20 en 25 m van de bestaande gebouwen 
ingeplant worden, waardoor noch het uitzicht noch de verlichting van de 
omliggende gebouwen zouden gehinderd worden. Op 20 februari 1892 
protesteerde de commisie tegen de inplantingsplaats. Om de klinieken te 
bereiken moest immers gans het ziekenhuis doorkruist worden, wat 
voortdurend passagehinder met zich zou meebrengen en ook de verluch
ting van de Bijloke ernstig zou belemmeren. 
De volgende bestemming, eveneens op het Bijloketerrein maar nu aan de 
Godshuizenlaan, bleek uiteindelijk de goede te zijn. De nieuwe locatie 
bood het voordeel dat de klinieken onmiddellijk toegankelijk waren vanaf 
de straat, en de gebouwen zouden ongetwijfeld bijdragen tot de verfraai
ing van de laan. Bovendien kon het geplande gebouw gemakkelijk ver
bonden worden met de twee grote vestibules van het ziekenhuis, waarop 
de ziekenzalen uitgaven en was er voldoende ruimte voorhanden om de 
gebouwen probleemloos uit te breiden, wat gezien de evolutie van de 
medische wetenschap een quasi-zekerheid was102

• 

Hoewel de medische faculteit zich aansloot bij het voorstel stelde zij toch 
een dubbele voorwaarde: 1) tijdens het academiejaar moesten de gratis 
consultaties in het hospitaal overgedragen worden aan de universiteit; 2) 
de zalen voor de chirurgische kliniek (mannen en vrouwen) moesten 
overgebracht worden naar het deel van de Bijloke dat aanleunde bij het 
nieuw op te richten instituutlO3

• 

on H. Mouton, Op.cit., p. 40-41. 

100 Wel vond vanaf 1892-1893 de cursus ORL, die sedert een tweetal jaar door plaatsgebrek in 

de Bijloke niet meer kon doorgaan, een onderkomen in enkele lokalen van het Van 

Caeneghemgesticht, dankzij een persoonlijke tussenkomst van minister van onderwijs J. de 

Budet. Université de Cand. Rapport ... 1891-1892, p. 20). 

lOl ARUG, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 29 dec. 189l. 

1112 ARUG, 4A2/4 doos 54(106), Brief van de commissie der burgerlijke godshuizen aan de 

beheerder-inspecteur, 20 febr. 1892. 

HU ARUG, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 17 maart 1892. 



Punt 1 van de voorwaarden werd op 5 mei 1892 door de commissie radicaal 
afgewezen. De gratis raadplegingen waren immers door een gemeentelijk 
reglement aan de commissie opgelegd en het College van Burgemeester en 
Schepenen weigerde de commissie van deze opdracht te ontslaan. De 
beheerder-inspecteur vroeg dan ook aan de faculteit geneeskunde te willen 
afzien van die eis, teneinde de zolang betrachte oprichting van een kliniek
instituut niet langer te verhinderen!04. Ondanks het feit dat de faculteitsraad 
de motie aanvaardde waarin gesteld was dat 'la faculté continue à réclamer 
la création d'un institut clinique et fait des réserves formulées au sujet du 
monopole des policliniques'!05, viel de ganse kwestie voor enkele jaren stil. 
Het was wachten tot de hoogleraar obstetrie-gynaecologie C. Van 
Cauwenberghe rector was geworden (1894/1895-1896/1897) en G. 
Wolters in februari 1895 tot nieuwe beheerder-inspecteur was benoemd 
voor het project van de kliniekinstituten nieuw leven kreeg ingeblazen. 
Op 1 februari 1896 nam de beheerder-inspecteur het initiatief door aan de 
minister van binnenlandse zaken te vragen of hij bereid was om het pro
ject van de klinieken opnieuw te behandelen. Tezelfdertijd werd 1. 
Cloquet voorgedragen als nieuwe architect, vermits deze de intussen 
overleden A. Pauli was opgevolgd als hoogleraar architectuur te Gent. L. 
Cloquet werd door Brussel aanvaard als architect, maar minister 
Schollaert verwittigde wel beheerder-inspecteur Wolters dat hij geen ont
werp wenste te onderzoeken, waarover geen volledige eensgezindheid 
bestond tussen de faculteit en de commissie der burgerlijke godshuizen!06. 
Op 25 februari 1896 kreeg 1. Cloquet officieel de opdracht de vooront
werpen van de klinische instituten op te maken. Reeds op 15 mei keurde 
de faculteit geneeskunde de plannen goed107

; de kostprijs werd op 600.000 
fr. geraamd, de aankoop van het terrein inbegrepenlOB. In januari 1898 
kwam er definitief schot in de zaak. Cloquet werd door minister 
Schollaert niet alleen belast met de opmaak van de definitieve plannen 
van de klinieken en poliklinieken, maar meteen ook van de instituten 
voor hygiëne en bacteriologie, farmacodynamie en fysiologie!09. 

"" ARUG, 601/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 21 juni 1892. 

HlS Ibidem. 

106 ARUG, 4A2/4 doos 67(700), Brief van de beheerder-inspecteur aan de deken van de faculteit 

geneeskunde, 25 febr. 1896. 

J07 ARUG, 601/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 15 mei 1896. 

108 Université de Cand. Rapport ... 1895-1896, p. 55. 

109 ARUG, 4A2/4 doos 73(700), Brief van minister Schollaert aan de beheerder-inspecteur, 14 

jan. 1898. Cloquet kreeg hiervoor het gebruikelijke honorarium van 5%. 



De definitieve plannen voor de klinieken waren klaar op 1 maart 1900, de 
datum waarop L. Cloquet het aanbestedingsdossier naar de beheerder-inspec
teur stuurde. Plannen en bestek werden door de minister op 14 augustus 1901 
goedgekeurd: de kostenraming bedroeg op dat ogenblik 563.903,48 fr. ilO 

Ondertussen hadden de verschillende belanghebbende partijen een aantal 
overeenkomsten afgesloten. Een conventie tussen de commissie van de bur
gerlijke godshuizen en de faculteit geneeskunde regelde de interne dienst
verhoudingen in het Bijlokehospitaal en de klinieken (9 april 1898). Na jaren 
onderhandelen werd op 6 augustus 1901 tussen de Staat en de stad Gent een 
akkoord bereikt over de financiering van het gebouw. Het compromis han
teerde als verdeelsleutel 3/4 voor de Staat en 1/4 voor de stad111; de aankoop 
van het terrein en de aanleg van water- en gasdistributie, de verwarming, de 
meubilering en de wetenschappelijke uitrusting waren voor rekening van 
de Staat; het onderhoud van de gebouwen bleef ten laste van de stad, zoals 
bepaald in art 7 §2 van de wet van 15 juli 1849. De Staat werd wel eigenaar 
van het kliniekgebouwl12

• 

De verkoopakte van perceel F622c met een opp. van 9153,52 m 2 werd op 28 
december 1901 ondertekend. De verkoopprijs bedroeg 12 fr. de m2 

113 of in het 
totaal 109.842,24 fr., de meet- en schattingskosten niet inbegrepen. 
De vorm van het terrein en de voorwaarde dat alle laboratoria, operatieza
len en auditoria vlot bereikbaar moesten zijn vanuit het eigenlijke hospitaal 
waren bepalend voor het ontwerp. De hele aanleg volgde het kwartcirkel
vormig tracé van de gedempte stadswal, waarop de Pasteurlaan na 1860 
was aangelegd. Het complex bestond uit een rechthoekig hoofdgebouw dat 
aan weerszijden geflankeerd werd door twee achthoekige, vooruitspringen
de paviljoenen die voorzien waren van een kegelvormig dak. Achter deze 
paviljoenen waren er rechthoekige gebouwen die haaks op het hoofdge
bouw stonden en de verbinding verzekerden met het ziekenhuis. De gebou
wen hadden een vrij horizontaal karakter door hun maximumhoogte van 
twee bouwlagen. Door het dominerend gebruik van rode baksteen afgewis
seld met arduin van Soignies of Ecaussines voor de plinten, waterlijsten en 
vensterbanken, vertoonde het gebouw een architectonische eenheid met de 
naburige Bijloke. Toch waren de gotische stijlelementen, typerend voor 
Cloquets architectuur, in de kliniekinstituten niet dominant aanwezig114

• 

110 H. Mouton, Op.cit. p. 50 

lil De Gentse gemeenteraad van 29 oktober 1900 had een krediet goedgekeurd van 175.000 fr. 

als stadsaandeel in de bouwkosten, die toen op 700.000 fr. werden geraamd. 

112 ARUG, 4A2./4 doos 86(700), Convention, 6 aug. 1901. 

l1J De vraagprijs was onveranderd gebleven sinds augustus 1896. 

,,, Een slad in opbouw, p. 268. 



De openbare aanbesteding van de ruwbouw had plaats in de loop van 
december 1901. Het waren de gebroeders Myncke, Brusselsesteenweg 28 te 
Gent, die met het contract gingen lopen. Zij deden het laagste prijsaanbod, 
zijnde 567.900 fr., of een meerprijs van 3996,52 fr. ten opzichte van Cloquets 
kostemaminglls

• Op 5 maart 1902 kreeg de aamlemer het schriftelijk bevel 
van de beheerder-inspecteur om de werken aan te vatten, die volgens het 
lastenkohier na 28 maanden, dus tegen 5 juli 1904, moesten voltooid zijn1l6

• 

Toch sleepte het nog enkele weken aan vooraleer effectief met de bouw 
werd begonnen, vermits men de aanvraag van een bouwvergunning bij de 
stad Gent over het hoofd had gezien! Gelukkig opperde het Gentse stads
bestuur geen bezwaren en werd de vergunning op 30 mei afgeleverd1l7

• 

Een probleem met de weerstand van de ondergrond noopte de constructie 
van de fundering op betonnen pijlers verankerd door een ijzerwerk, een 
enigszins nieuw procédé, dat weliswaar met een meerprijs gepaard ging"8. 
Op 15 september 1902 was men al bezig met het opgaand metselwerk en op 
29 december van hetzelfde jaar werd begonnen met de afsluiting. In okto
ber 1903 waren de gebouwen bijna onder dak en in de loop van 1904 wer
den de verwarmings- en de verluchtingssystemen geïnstalleerd. Op 31 mei 
1905 kon L. Cloquet de beheerder-inspecteur melden dat de werken aan het 
klinisch en poliklinisch instituut beëindigd waren en op 3 augustus 1905 
was ook de tuin, ontworpen door tuinarchitect A. Collumbien, aangelegd119

• 

Toch werden de klinieken pas bij aanvang van het academiejaar 1906-1907 
ter beschikking van professoren en studenten gesteld. Toen al drongen zich 
nieuwe constructies op ten gevolge van het invoeren van nieuwe cursussen 
zoals de tropische geneeskunde en de mecanotherapie. Bijgevolg dienden 
aan de lokalen van de interne kliniek en de fysicotherapie enkele bijgebou
wen opgetrokken te wordenI20

• Eind 1909 waren de totale kosten aange
groeid tot 1.390.922,71 fr. aan bouw- en 257.852,40 fr. aan imichtingskosten121

• 

l IS ARUG, 4A2/4, doos 90(700), Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de beheer

der-inspecteur, 23 dec. 1901. 

11. ARUG, 4A2/4, doos 90(700), Minuut van brief van de beheerder-inspecteur aan de gebroe

ders Myncke, 5 maart 1902. 

117 H. Mouton, Op. cito p. SI. 

"8 De stad, bevreesd voor meerwerken, eiste aanvankelijk het optrekken van volle funderings

muren vanaf de weerstandbiedende ondergrond. Toen bleek dat deze zich op 7 m diepte 

bevond, mocht Cloquet toch zijn funderingspalen gebruiken. 

'" H. Mouton, Op. cito p. 52-53. 

120 Université de Cand. Exposé sur la situatiol1 de l'université pendant /'année académique 1906-1907, p. 39. 

12 1 Situatiol1 de /'enseignemel1t supérieur donné aux frais de /'etat. Rapport triennaI1907-1909. Brussel, 

1911, p. XXVII. 



2.2.3 Het laboratorium voor hygic'ne en bacteriologie 

In de onmiddellijke omgeving van de Bijloke kreeg nog een andere medi
sche dienst onderdak, nl. deze voor hygiëne en bacteriologie. 
Wanneer prof. Poirier in 1885 ontlasting van zijn opdracht aanvroeg werd 
zijn cursus hygiëne overgelaten aan E. Van Ermengem, die ook titularis 
werd van de nieuwe cursus bacteriologie122

• Deze cursussen hadden vol
gens de nieuwe titularis maar nut indien zij in het laboratorium werden 
onderwezen via demonstraties en experimenten. 
Op 11 januari 1886 vroeg prof. Van Ermengem dan ook aan beheerder
inspecteur Wagener bij de commissie van de burgerlijke godshuizen tus
senbeide te komen om een vroeger timmeratelier, gelegen in de onmid
dellijke nabijheid van de Bijloke, te verbouwen en uit te breiden tot een 
laboratorium voor praktische oefeningen en analyses. De kosten werden 
geschat op 5000 fr, doch gezien de budgettaire toestand leek het de 
beheerder weinig waarschijnlijk dat de regering deze uitgaven zou dra
gen. Na enkele weken onderhandelen bereikten de diverse partijen een 
akkoord: de Gentse gemeenteraad was bereid een krediet van 9000 fr. aan 
de commissie der burgerlijke godshuizen te verlenen, zodat deze de 
inrichting van het bacteriologisch laboratorium kon bekostigen; de Staat 
zou edur nd 2 jaar aan de commis ie · en jaarlijks huurgeld van 600 fr. 
b talen. Jac 11 heeft men van r geringszijde gepo gd om het gebouw lan
ger dan de voorziene 28 jaar ter beschikking te krijgen maar de commis
sie heeft dit steeds afgewezen met het argument dat zij geen hypotheek 
wenste te leggen op de toekomst van de terreinen rond het labo, die zich 
trouwens uitstrekten langsheen de nieuwe boulevard. 
Het laboratorium van Van Ermengem, gelegen langs de Bijlokekaai, was 
22 m lang en bestond uit een werkzaat een laboratorium, een steriliseer
ruimte, een donkere kamer en een atelier voor microfotografie. Door de 
nabijheid van de diensten autopsie en pathologische anatomie beschikte 
zijn laboratorium over voldoende studiemateriaal betreffende ziektever
wekkende bacteriën, terwijl de geïsoleerde ligging, los van het hospitaat 
de nodige waarborgen bood voor isolatie en hygiëne. 
Het jaarverslag 1887-1888 maakte gewag van een uitbreiding van het 
laboratorium. Prof. Van Ermengem zelf had een plan opgemaakt en prof. 
Pauli had berekend dat de kosten voor de verbouwing, de verwarming en 
de verluchting ongeveer 73.188 fr. zouden bedragen. Naar alle waar
schijnlijkheid door de aanslepende discussie tussen de Staat en de com
missie over de duur van de huurovereenkomst kwam de beoogde uit-

122 ARUG, 601 / 1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 13 okt. 1885. 



Hd oude laboratorium voor hYRiifne en bttClerioJogie van prof E. Van Ermengem 
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Prof E. Van Ermengem met links het nieuwe ins tituut voor bacteriologie 

breiding er niet. In 1896-1897, naar aanleiding van de hernieuwde discus
sie over de kliniekinstituten, rapporteerde prof. Van Ermengem nogmaals 
over de lamentabele toestand in zijn labo: 'Les locaux ne sont ni clairs, ni 
aérés; ils sont tellement insuffisants que les animaux, sujets d' expériences, 
vivent, subissent les maladies qui leur sont inoculées et meurent dans les 
salles occupées par les élèves et Ie professeur'123. 
Het volgende academiejaar kon de bacterioloog plots hoopvol tegemoet 
zien. Er zou een gloednieuw instituut voor hygiëne en bacteriologie 
komen, langs de overzijde van het terrein waar zich het oude labo Van 
Ermengem bevond. 

12.l Université de Cand. Rapport ... 1896-1897, p. 71. 
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HOOFDSTUK 3: 
HET ROMMELAERECOMPLEX 

1. De architect Louis Cloquet 

Louis Cloqu t werd g boren te Feluy op 10 januari 1 49. a zjjn humani-
ra vatt hij unive rsitaire studies aan. H ewel ge laagd v or d ~ to -la

tingspro f van d Eco l Normale des Science 124, die d aanl op y rm,d 
tot e n I raat' I opbaal), opte rde loqu t t ch voor een ingenieursopL i
ding. In 1 71 behaalde hij met de groot t ond [scheiding het wettelijk 
dip loma van burgerlijk ingenieur bruggen e.n wegen l

2!l . Tijd ns zijn stu
dies t ent kwam Cl ql1 t in contact met nkel tudiegen t n die op 
.familiac L en p profes i neel vlak belangrijk zouden worden. De eerste 
was de ingenieur (promotie 1873) n lat re katholieke politicu Joris 
Heli putte, die zjjn schoonbroel" werdl26

• De twe d was de even en in 
1873 afg ~stllde rd ingenieur n later burgem e ter van G nl, Emil 
Braun. Op artisti kg bied raakte Cloquet zeer s terk beüwloed d or baron 
).13. Bethun I di in de twe de heJfl van de 19· ... e uw aangezien werd als 
d gr te pl' motor van de orthodox neogotiek l:J7. 
E nmaaJ g pram v erd lrad Cloqu€t III het korp van bruggen en weg -n 
al J ou -ingéni UI" d pants et cbau sées'. Hij was actief bij d aanleg 
van een spoorw gtraject n bij de peda.le dj nst van cl melde. Zijn 
intere e voor archeologie en kunst bracht hem er venweJ toe in 1874 e n 
betrekking van technisch en artistiek directeur te aanvaarden bij de uitge
verij Desclée. In die functie publiceerde hij zeer veel, o.m. in La Revue de 
['Art Chrétien, een uitgave van de Société de Saint Augustin, waarin zowel 
Bethune als Desclée leidinggevende functies hadden12B

• 

In 1890 bereikte de hoogleraar architectuur van de RUG, A. Pauli, de pen
sioengerechtigde leeftijd en zocht men een opvolger voor zijn cursussen
pakket. Wellicht doOl" toedoen van zijn schoonbroer Helleputte werd 

124 ARUG, 4A4/16, boek 1, Ecole Normale des Sciences, examens d'admission 1847-1864. 

125 ARUG, 4A4/16, boek 13, Ecole Spéciale du Génie civil, examens 1865-1875. 

Ol' G. Helleputte (1852-1925) promoveerde in 1873 tot ingenieur bruggen en wegen. In 1874 

werd hij benoemd tot hoogleraar aan de KUL. Op 1 mei 1878 huwde L. Cloquet met zijn 

zuster Rosalie Helleputte. 

'" Baron Jean Baptiste Bethune (1821-1894) maakte Gent tot het belangrijkste centrum van de 

neogotische beweging. 

128 ARUG, personeelsdossiers 19de eeuw; H. Mouton, Op. cit., dl. I, p. 11-14. 



Cloquet voorgedragen voor de benoeming en op 3 november 1890 onder
tekende de minister van binnenlandse zaken en onderwijs, J. Devolder, 
zijn aanstelling aan de RUG. Cloquet werd benoemd tot extra-ordinarius 
en belast met de cursussen: beginselen van de architectuur, burgerlijke 
architectuur en geschiedenis van de bouwkunst en de oefeningen ver
bonden aan de leeropdracht' 29. 
Naast zijn onderwijskundige functie profileerde Cloquet zich eveneens 
als architect-ontwerper in dienst van verschillende ministeries, als ste
denbouwkundige en restaurateur. Zijn politieke ruggensteun evenals zijn 
vriendschap met de Gentse burgemeester Braun zorgden ervoor dat 
Cloquet tal van prestigieuze opdrachten kreeg. J. Vandenpeereboom, 
minister van spoorwegen, post en telegraaf, gaf hem in 1896 opdracht 
samen met de provinciale architect S. Mortier het nieuwe postgebouw 
van Gent te ontwerpen. Cloquet liet, gelet op de omgeving waarin het 
gebouw ingeplant was, zijn keuze vallen op de Brabantse stijl, een com
binatie van gotiek en renaissance '3o . 

Minister P. de Smet de Naeyer, verantwoordelijk voor financiën en open
bare werken, liet Cloquet het uitzicht van de kuip van Gent hertekenen, 
een project dat sterk gepromoot werd door burgemeester Braun. Zijn 
voornaamste realisatie als stedenbouwkundige situeerde zich in de omge
ving van de Sint-MichielsheIling, met als blikvanger de panoramische 
Sint -Michielsbrug!31. 
Cloquets schoonbroer, J. Helleputte, minister van spoorwegen, post en 
telegraaf, gaf hem, met het oog op de wereldtentoonstelling van 1913 te 
Gent, opdracht een nieuw stationsgebouw te ontwerpen. In het Sint
Pietersstation bleef de architect zijn voorliefde voor een combinatie van 
neostijlen getrouw. Dit gebouw gaf hij ook wat oosterse allures132

• Cloquet 
was er immers van overtuigd dat de middeleeuwse stijlvormen de meest 
geschikte waren om gebouwen vorm te geven. 
Het spreekt bijna voor zich dat L. Cloquet als opvolger van prof. Pauli aan 
de RUG ook belast werd met het ontwerpen van de universitaire gebou
wen. In 1896 kreeg hij een eerste opdracht van minister Schollaert van bin
nenlandse zaken en onderwijs voor de bouw van de klinische instituten 
aan de Pasteurlaan en in 1898 startte hij met de voorontwerpen van het 
Rommelaere instituut en bijhorende gebouwen. 

I" ARUG, 4A2/4, doos 51(200). Benoemi ngsbesluit. 

,~, Een stad il1 opbouw, p. 321-328. 

'JI Ibid., p. 315. 

132 Ibid., p. 269, 314. 



2. De bouwgeschiedenis van de instituten 

In 11 L jaarverslag 1896-1 97 van de Gents universiteit vonden wij voor 
het eerst en sp or van een p.lan dat h t lot van d lab ratoria voorfar
macodynamje, fy iologie en het in tituut voor hygiëne m · t m kaar ver
b nd. In het veT lag werd ing gaan op de sj eht toestand van de lokalen 
waarin het onderwijs en onderzoek in de bacteriologie, gelegen aan de 
Bijlokekaai, plaatshad. Analoge problemen waren ook gesignaleerd in de 
laboratoria voor farmacodynamie en fysiologie gelegen in de oude uni
versiteit in de Voldersstraat. 

De belanghebbende professoren, de fysioloog Lahousse, de bacterio
loog Van Ermengem en de farmacoloog Heymans, die al lang op 
gebiedsuitbreiding zaten te wachten, zetten hun noden aan laboratoria, 
auditoria, practicazalen en de inrichting van hun toekomstige lokalen 
op papier. Een voorstudie gemaakt d r pr f. Cloquet voorzag in een 
nieuw gebouwencomplex waar het I.abo van Van Erm ~ngem reeds 
gevestigd was en dat zowel het instituut vo r hygiëne en ba. triologie, 
het instituut voor farmacodynamie als het instituut voor fysiologie zou 
groeperen. De kostprijs voor dit complex schatte hij op 600.000 fr., 
waarvan de stad Gent 1/4, zijnde 150.000 fr., voor haar rekening zou 
nemen. Toen men het eens was geworden over de inplanting van de 
drie instituten op gronden toebehorend aan de commissie der burger
lijke godshuizen, kostprijs 180.000 fr., kwam de geraamde totaalsom 
reeds op 850.000 fr. 
In de Gentse gemeenteraad was men inmiddels aan het rekenen gegaan 
en maakte men de optelsom van alle geplande uitgaven. Naast de 
geschatte 150.000 fr. voor de klinische instituten, zouden de medische 
laboratoria ongeveer 212.000 fr. kosten. Bovendien waren er nog plan
nen voor de verhuis van de plantentuin, de uitbreiding van het instituut 
der wetenschappen, de aanpassing van de lokalen in de oude universi
teitsgebouwen en een nieuwe bibliotheek. Dit swingde volgens hen toch 
de pan uit, vooral omdat de raadsleden vernomen hadden dat de rege
ring dank zij een legaat geen cent zou moeten investeren in de geplan
de medische laboratoria. De gemeenteraad trachtte de minister te over
reden genoegen te nemen met een maximale tussenkomst van 150.000 
fr., maar minister Schollaert argumenteerde dat hij geenszins verplicht 
was de geneeskundige instituten te Gent op te richten. Het Gentse stads
bestuur bond in133 . 

133 Bulletin communal Gand, zittingen van 25 april 1898 en van 31 oktober 1898. 



Het Rommelaere instituut voor hygiëne en bacteriologie, met zicht op de hoek van de 
Hospitaalstraat en de Apotheekstraat 

~ RIJksunl~er~lteit, 6ent 
In5UtUIJt \/(lor 6uOl'ldbddJolccI C1I fh dCfIQlo,r: 

Het Rommelaere instituut op de hoek van de Kluyskensstraat en de Hospitaalstraat 



Gand _; L'Ins.titut Rommclaere. 

' .. -

Het Rommelaere instituut, gezien vanuit de Kluyskensstraat 

In de loop van 1898 ontwierp L. Cloquet de definitieve plannen voor de 
verschillende instituten. Het perceel bouwgrond, ongeveer 9000 m 2 groot, 
werd op 20 september 1899 door de commissie van de burgerlijke gods
huizen verkocht aan de Belgische Staat voor de som van 193.714 fr. l34 

Enkele dagen later greep de openbare aanbesteding plaats voor het 
optrekken van de gebouwen. De laagste offerte kwam van Achiel Van 
Hoecke en zijn partner Albert Rommelaere l35 en bedroeg 920.000 fr. De 
meerprijs was volgens Cloquet te wijten aan de inmiddels gestegen kost
prijs der bouwmaterialen. De prijzen voor gebinten en skeletten in zacht 
staal waren met de helft vermeerderd, de aankoopprijs van natuursteen 
was toegenomen met 35% en de prijzen van baksteen, hout en zink waren 
gevoelig gestegen136

• 

Op 8 oktober 1899 ondertekende de minister van binnenlandse zaken het 
contract met de aannemers en een maand later startten de werken. Als 

134 Bulletin communal Gand, zitting van 17 april 1898. 

IJS Albert Rommelaere, wonende in Brugge, liet zich voor deze aanbesteding domiciliëren bij 

de familie Van Hoecke. Onderzoekingen of er familiebanden waren met Willem 

Rommelaere, aan wie het Instituut voor Bacteriologie was opgedragen, waren negatief. 

1]6 ARUG, 4A2 /4, doos 77(700), Brief van C10quet aan de beheerder-inspecteur, 28 sept. 1899. 



voltooiingsdatum werd voor het instituut voor hygiëne en bacteriologie 
maart 1901 vooropgesteld. De rest van het complex diende het jaar daar
op klaar te zijn137

• 

Het verloop van de werken ging met zeer veel moeilijkheden gepaard. 
Prof. Van Ermengem kwam op het laatste ogenblik met nog een aantal 
nieuw op te richten bijgebouwen op de proppen en tijdens de werkzaam
heden lieten de professoren nog tal van wijzigingen aanbrengen. Voorts 
had de landmeter bij de berekening van het terrein een fout gemaakt 
waardoor Cloquet zijn plannen tijdens de constructie moest herzien. 
Verschillende stakingen in de steengroeven van Doornik zorgden voor 
vertraging. De waterinsijpeling in de kelderverdieping zorgde voor con
flicten tussen de Staat en de aannemers en werd voor de handelsrecht
bank beslechtl38

• Dit alles zorgde vanzelfsprekend niet alleen voor de 
nodige vertragingen op het tijdsschema maar ook voor alsmaar oplopen
de onkosten. Het Gentse schepencollege protesteerde geregeld. Over de 
oprichting van enkele bijgebouwen schreef het: '11 nous est impossible 
d'admettre que, pour l'établissement, dans une cour intérieure, d'une 
simp Ie annexe à l'usage de morgue et de dépot de charbon, il faille 
employer des matériaux aussi luxueux que ceux dont l' architecte a fait 
choix et qui font monter la dépense prévue à la somme exorbitante de 
42.895 fr.'l39. 
Een bijkomend probleem vormde het gewezen laboratorium van Van 
Ermengem, dat zich precies op de plek bevond waar het instituut voor 
farmacodynamie moest opgetrokken worden. Het werd daarom afgebro
ken. Maar aangezien het Rommelaeregebouw vertraging had opgelopen 
kon de Gentse bacterioloog de voor hem bestemde vleugel niet betrekken 
en zag men zich verplicht in de tuin een voorlopige constructie op te rich
ten die dan op haar beurt de voltooiing van het instituut voor farmaco
dynamie belemmerde140

• 

De medische instituten ontworpen door L. Cloquet zijn vanuit architectu
raal-esthetisch oogpunt misschien weinig origineel als men bedenkt dat 
bij de eeuwwisseling de Art Nouveaustijl reeds volop aangewend werd, 

137 ARUG, 4A2/4, doos 82(700), Brief van Walters aan Cloquet, 9 nov. 1899. 

,,< ARUG, 4A2/4, doos 86(700), Brieven van Cloquet aan de beheerder-inspecteur Walters, 6 

febr. 1900,21 maart 1900,2 april 1900. Samenvatting van het dossier van meester Ligy, ver

dediger van de Belgische Staat, 28 jan. 1904. 

1J9 ARUG, 4A4/2, doos 103(700), Brief van het schepencollege aan de beheerder-inspecteur, 25 

maart 1904. 

140 H . Mouton, Op. cit., p. 74-75. 



zoals bv. bij de gebouwen van de coöperatieve 'Vooruit'. Maar ze zijn 
typisch voor Cloquets conservatief standpunt dat de middeleeuwse vor
mentaal de enige echte was. 
Cloquet ontwierp een gebouwenreeks in een sobere neogotische stijl, 
maar verrijkt met veel decoratieve elementen. De constructies zelf wer
den in brandvrije materialen opgetrokken en het esthetisch effect werd 
bekomen door een mengeling van polychrome elementen: blauwsteen 
voor de organische structuurgedeelten, rode baksteen voor de grote 
vlakken en gele stenen voor de decoratieve delen. Voor de indeling bin
nenin de gebouwen baseerde hij zich op de richtlijnen van de profes
soren. 
Technische verworvenheden en nieuwe materialen dienden volgens 
Cloquet enkel gevisualiseerd te worden in het interieur. Hij wendde dan 
ook de meest geavanceerde technieken aan, zowel op het vlak van ver
luchting, verlichting, uitrusting als van waterzuivering en -afvoer. Hij 
voorzag de laboratoria van werkvlakken uit geëmailleerde lavas teen, een 
materiaal dat bestand was tegen elke mogelijke chemische reactie. 
Vervuilde lucht werd via ventilators of dampkappen naar buiten gesto
ten. De verwarming was aangepast aan de doelstelling van het lokaal. In 
de auditoria bv. werd voor de aankomst van de studenten gestookt op 80 
graden, daarna trad een ventilatiesysteem met luchtbevochtiger in wer
king/41

• De afwatering gebeurde op de meest diverse manieren zoals auto
matische spoeling, zuiveringsbassins, septische putten. Cloquet had niet 
alleen de voor die tijd meest geavanceerde technieken gebruikt, hij was 
eveneens zeer praktijkgericht. De gebouwen waren een didactisch hoog
standje. Hij liet o.m. de meest diverse soorten toiletten en spoelbakken 
installeren, want die waren nuttig bij het onderricht in de hygiëne. 
Doelbewust had hij ook in de gebouwen alle mogelijke bouwmaterialen 
aangewend en diverse uitvoeringen ontworpen met het oog op het onder
richt aan zijn eigen architectuurstudenten. Sferische gewelven en ribge
welven wisselden elkaar af, er kwamen trappen met overloop, een 'zwe
vende' trap, of een trap in spiraalvorm. Schoorstenen hadden een ver
schillende onderbouw. De scheidingswanden waren ofwel in gewapend 
glas, geblazen glas, kurk of vezelplaat. 
De vloeren bestonden uit gewapend beton, tegels, mozaïeksteentjes, 
waterafstotende parket in hout of bitumen. Galerijen ontwierp hij volle
dig in glas of in combinatie met andere materialen. Cloquet liet ook een 
gamma van verschillende soorten verwarmingstoestellen, rolluiken en 

,<I Het was de firma Koerting die met de aanbesteding ging lopen tegen de prijs van 121.589 fr. 

M.B. 24 mei 1901. ARUG, 4A2/4, doos 86(700). 



ventilatoren installeren142
• Er hing wel een prijskaartje aan al die innova

ties. In 1906 berekende men dat het bouwwerk, inrichting inbegrepen, uit
eindelijk meer dan 2 miljoen fr. omgerekend naar vandaag 340.000.000 fr. 
of 8.500.000 Euro had gekost143

• 

Ondanks al de moeilijkheden waarmee de werf af te rekenen had mogen 
we toch stellen dat de bouw der medische instituten in vergelijking met 
andere universitaire gebouwen vlug tot stand kwam. De eerste spaden
steek gebeurde in de winter van 1899, in 1903 konden enkele diensten er 
hun intrek nemen, en begin 1905 waren alle vleugels volledig functioneel. 
Daar is een reden voor geweest: het geld voor de investering was beschik
baar, of dat meende men althans. Door een gelukkig toeval kon de 
Belgische Staat een aanzienlijke som geld verhopen, afkomstig van een 
zekere Arthur Renier, overleden in 1896. Bij testament had deze de 
Belgische Staat aangeduid als zijn erfgenaam onder de voorwaarde dat 
zijn vermogen aangewend werd voor de oprichting van medische insti
tuten. 
Op 1 december 1899 gaf de minister de opdracht een gedenkplaat te 
maken die zou aangebracht worden aan de ingang van het instituut voor 
bacteriologie aan de Apotheekstraat. Het opschrift moest luiden: 'Institut 
W. Rommelaere. Fondation Arthur Renier. En souvenir de ses bien-aimés 
parents G.-L. Renier et M.-H. Yserbyt'l44. Deze inscriptie roept vele vragen 
op. Wie waren W. Rommelaere en A. Renier? Welke banden bestonden er 
tussen hen onderling en met de Gentse universiteit? 
Na een eerste verkennend onderzoek in het Gentse universiteitsarchief 
kon al snel geconcludeerd worden dat de familie Renier geen enkele band 
had met de universiteit. W. Rommelaere van zijn kant was een geboren 
Gentenaar, volbracht zijn medische studies aan de Gentse universiteit, 
maar maakte carrière aan de Université Libre de Bruxelles. Op welke 
manier raakten beide personages betrokken bij een gebouw waar zij ogen
schijnlijk niets mee te maken hadden? Het bleek een hoogst merkwaardig 
verhaal te zijn. 

142 Les Instituts de l'université de Gand. In: L'Emulation. Organe de la société centrale d'architeclure de 

Belgique, 1908 , (XXXIII, 6), p. 42-46; (XXXIII, 7), p. 49-52; Henseval M., L'Institut d'Hygiène et 

de Bactériologie de /'Université de Gand. Gand, s.d. 47 p.; Lafollye Pau!, Les nouveaux instituts de 

l'Université de Gand. Extrait du Bulletin de la Société des Architectes diplomés par Ie Gouvernement. 

Paris, 1903, 23 P . 

143 Situation de /'enseignement supérieur. Rapport triennaI1904-1906. Bruxelles, 1909, p. XXVI. 

144 ARUG, 4A2/4, doos 82(700), Brief van directeur-generaal C. Van Overberghe aan de beheer

der-inspecteur, 1 dec. 1899. 



Plaket boven de toegangsdeur van het instituut langs de Apotheekstraat 



Het laboratorium van de hoogleraar 



Binnenzichl van het ittsfiluut mor fannacodynamir langs dt Kluy1ikrnsslraal 



Groot auditorium van het instituut Rommelaere 

Het laboratorium voor de studenten in het instituut Rommelaere 
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Personeel aan het werk in het labo en in de afdeling voor proefdieren 



Het instituut voor farmocodynamie, omstreeks 1903 



3. Willem Rommelaere 

Willem Rommelaere werd te Gent geboren op 2 oktober 1836 in een gezin 
van acht kinderen (één broertje stierf op jeugdige leeftijd). Zijn vader 
David Rommelaere 14s was, na eerst werkzaam te zijn geweest als onder
wijzer en winkelier, bediende in het eh misch bedrijf van Mevr. Fran 
Claes-De Cock, gelegen op het Sint-Piet rsplei n. Vader Rommelaere 
bekleedde blijkbaar een vertrouwenspositie bjj de weduwe CIa s-De 
Cock. David Rommelaere fungeerde als geh.tlg bij de overJijdensaangif
te van Diomède Claes, de enige zoon en erfgenaam van de weduwe 
Claes-De Cock. Toen ook zijn werkgeefster op 20 november 1853 overleed 
was David Rommelaere opnieuw één van de aangevers op het stadhuis146

• 

De familie Rommelaere kreeg van Mevr. Claes-De Cock een stevig deel 
van haar erfenis. Samen met de andere bediende Charles Heynssens erfde 
David Rommelaere: 1) de azijnzuurfabriek op het Sint-Pietersplein, met 
inbegrip van het materiaal en het handelsfonds; 2) een schuldvordering 
van 50.000 fr.; 3) een som van 55.000 fr. te nemen uit de opbrengst van de 
Société Mathes et Weber te Duisburg; 4) het woonhuis met tuin dat elk 
van hen bewoonde. Ook de kinderen Rommelaere werden niet vergeten: 
Leonce erfde naast de bibliotheek en het bijbehorende meubilair een som 
van 100.000 fr., Frédéric en Willem ontvingen elk 50.000 fr. en de vier zus
sen Rommelaere kregen samen een bedrag van 50.000 fr. 147 

Maar toen in 1851 de oudste zoon Frédéric (oGent 2.07.1833) naar de 
Gentse universiteit trok was de financiële situatie binnen het gezin 
Rommelaere nog lang niet zo rooskleurig. Het was dankzij een staatsstu
diebeurs en een stadsbeurs van respectievelijke 400 fr. en 200 fr. per jaar 
dat Frédéric tussen 1851-1852 en 1857-1858 geneeskunde kon studeren14B

• 

145 David Rommelaere (Woumen of Menen 24.03.1802-Gent 25.02.1855) vestigde zich in 1830 te 

Gent, waar hij huwde (vermoedelijk in 1832) met Isabelle Deltour (Moortsele 05.04.1804-

Gent 02.12.1873) die sedert 1825 dienstmeid was te Gent. Stad Gent, Dienst Bevolking. 

I". Stad Gent, Registers van de burgerlijke stand: overlijdens. 1853. 

I" ULB, Service des Archives, 1ZP37, Extrait du testament de Madame Claes-De Cock. 

148 ARUG, 6C1/1, Notulen van de faculteitsraad wetenschappen, 16 febr. 1852, 10 nov. 1852,29 

jan. 1853, 17 mei 1853; 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 9 dec. 1853, 12 juni 1854, 

7 dec. 1854,20 dec. 1854, 3 dec. 1855; 4A2/4 doos 15 (3102) stadsbeurzen 1855-1856, besluit 

Gentse gemeenteraad 26 april 1856. 



In 1858 werd hij laureaat van de universitaire wedstrijd (geneeskundige 
wetenschappen)14Y en bij KB. 25 oktober 1858 werd hem een reisbeurs van 
2000 fr. voor de jaren 1859-1860 toegekend,sll. Op 3 mei 1859 trad de jonge 
arts te Parijs in het huwelijk met Eugène Marie Cécile Pidoux (OParijs 
9.04.1835)'51 wat hem blijkbaar noopte uit te kijken naar een meer stabiele 
betrekking. Zo kandideerde hij in het voorjaar van 1859 voor een betrek
king van hulpgeneesheer in het Bijlokehospitaal te Gent. Maar het was 
prof. Ch. Poelman, die reeds aan de Gentse universiteit gewoon hoogle
raar was voor de cursussen pathologische anatomie en vergelijkende ana
tomie, die met de betrekking ging 10pen!52. 
In april 1860 klasseerde de faculteit geneeskunde F. Romrnelaere wel als 
tweede kandidaat voor een betrekking van adjunct-chirurg in de Bijloke'53 

maar naar alle waarschijnlijkheid greep hij opnieuw naast de beoogde 
functie. In augustus 1860 had Rommelaere meer geluk. Aan de Gentse 
universiteit volgde hij Richard Boddaert op als preparator voor de cursus 
vergelijkende anatomie en als conservator van de collecties menselijke 
anatomie en pathologische anatomie. Aan deze functie was een jaarwed
de verbonden van 1000 fr. ,s4 

Blijkbaar reikten de ambities van Frédéric verder. In 1862 en 1863 trachtte 
hij het speciaal doctoraat in de medische wetenschappen te behalen. Hij 
mislukte echter telkens bij de mondelinge proef'5s . In 1863 nam hij ontslag 
als preparator. Zijn opvolger Charles Van Bambeke kreeg onmiddellijk 
1000 fr.opslag 's". 

"') Situa/ion de I'enseignement supérieur. Rapport trien/lal 1856-1858. Bruxelles, 1860, p. CXXvIlI. 

Zijn bekroond werk 'De la métastase et de la révulsion' verscheen in de 'Annales des 

Universités de Belgif/ue, 1858-1859, 2e série, t. 1,124 p. 

};oHij zag af van het tweede jaar van zijn reisbeurs. Situation de l'enseignement supérieur. Rappari 

tl'iennal1859-1861. Bruxelles, 1864, p. 277. 

1;1 Stad Gent, Dienst Bevolking. 

m ARUG, 6D1/1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 29 mei 1859, p. 210. 

'" ARUG, 6Dl/l, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 6 april 1860, p. 225-226. 

1>' Situation de l'enseignemel1/ supérieur. Rapport Iriennal1859-1861. Bruxelles, 1864, p. LXXI. 

'50 ARUG, 6D1 / 1, Notulen faculteitsraad geneeskunde, 20 maart 1862 p. 259 en 2 juni 1863 p. 

19. 

,5<\ Si/uation de l'enseignement supérieur. Rapport Irie/11w/1862-1864. Bruxelles, 1866, p. LXXXIV. 



Frédéric Rommelaere overleed te Gent op 6 februari 1869, volgens lijkre
denaar prof. A. Burggraeve ten gevolge van 'une longue et pénible mala
die',s7, terwijl Paul Héger tyfuskoorts als doodsoorzaak vermeldde'5H• 

De andere broer, Léonce, (oGent 30.11.1839) gebruikte blijkbaar een deel 
van zijn erfenis om 5 jaar aan de Gentse universit it (1857-1858 tot 1861-
1862) te vertoeven lS9

• Hij bood zich aan voor hel toelalingsexam n lot de 
school voor kunsten en fabriekswezen 1óo

, maar laagde niet. Hij liet zich 
de volgende jaren wel inschrijven als vrije leerling en zodoende was hij 
één van de pupillen van het beroemde duo Kékulé-Donny. Alhoewel hij 
dus geen diploma kon voorleggen gaf hij als beroep 'chimiste' op en zou 
hij later directeur zijn geweest van een industriële school te Brussel'"'. 
Willem, de derde zoon, opteerde evenals zijn broer Frédéric voor genees
kundige studies en schreef zich in 1854 in aan de Gentse universiteit. Als 
student dong hij in 1860 mee in de universitaire wedstrijd, maar werd, 
ondanks het feit dat hij voldoende punten had gekregen van de jury, ver
slagen door zijn studiegenoot, de latere hoogleraar Gustave Boddaert,ó2

• 

Hij promoveerde in augustus 1861 met de grootste onderscheiding'6), 

nadat hij als intern in de Bijloke prof. A. Burggraeve bijstond in diens kli
nische colleges'64 • 

Net als zijn broer Frédéric kreeg hij een reisbeurs ten bedrage van 2.000 fr. 
voor de jaren 1863-1864'65

• Deze beurs gecombineerd met de erfenis van 
50.000 fr. afkomstig van de weduwe Frans Claes-De Cock, gebruikte hij 
om naar het buitenland te vertrekken. Hij verbleef in Londen, Praag, 
Dresden, Berlijn, Wenen en Parijs waar hij werkte bij befaamde artsen en 
professoren zoals Jenner, Paget, Virchow, Ludwig en Cl. Bernard'66• Twee 

" Bulletin de la Société de Médecine de Gl7lld, XVI, fevr. J869, p. 91-92. 

'" Héger P., Notiee sur la vie et les oeuvres de Willel1l ROl1ll1lelaere. In: ULB. AmILmire pour les n7111ées 

adminislratives 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917&1917-1918. Bruxelles, 1919, p. 41. 

'''' ARUe, 4A4/3, Adressenregisters. 

''''' ARUe, 4A4/16, Boek I, Toelatingsexamens. Hij behaalde slechts 320 punten op 1000. 

161 Stad Gent, Dienst Bevolking, Dienstencentrum Ledebel'g, Bevolkingsregisters; Héger P., Op. 

cit. , p. 41. 

162 Situation de l'enseignemenl supérieur. Rapport tl'iennal, 1859-1861, p. 289; Université de Gand. 

Rnpport . .,1860-1861, p . 7. 

'63 Universi té de Cand. Rapport .,.1861-1862, p . 8. 

"" Collard Armand, ROl1lmelaere Guillaul1le, Antoille, Victor. In: Biographie Nationale, t. XXXVII, p. 

688-696. 

'05 Situation de l'enseignement supérieur. Rapport trie71nal, 1862-1864, p. 214-215. 

1(" ULB, Service des Archives, 1ZP37, Curriculum vitae Rommelaere, Guillaume, Antoine, 

Victor. 



landen hebben zijn zienswijze over de opleiding in de geneeskunde 
bepaald: nl. Engeland, waar onafhankelijke medische scholen gevoègd bij 
de hospitalen bestonden en Duitsland, waar het klinisch onderzoek van 
een patiënt verdergezet werd in experimentele instituten. 

Prof W. Rommelaere 



In 1865 kwam Willem terug naar Gent, waar hij dacht een artsenpraktijk 
te starten. Onder invloed van barones Ida de Crombrugghe, zuster van de 

entse burg m e. ter h. de Kerchov de Dent 1'gh m, kre g zi.jn carri re 
e n nieuwe w nding. Zij raadde hem aan zich te Bruss I. t ve lig n, waar 
zij s d t haar huwelijk woond 167, Willem ging op dit voorstel in en ve -
tigde zich in en v lkrijke buurt aan de Zav · Iputstraat. Zijn bescherm
vrouw introduceerde hem v neen in d hoger kring n van de hoofd
stad, wam'do r hij ,m. Ch. Rogier leerd .kennen. Rommela r~ maakte 
o k kenn is met J. En I~ die h 111 afbeeldde in zijn sa tiri eh g tint 0 lIvr 
rond het thema 'Les mauvai méd ins' uit d periode 1892-1895'('~. 

Willem ROllU11 laere was pa g start m t z ijn artsenpraktijk wanneer el' in 
1866 een chol 1'a- pid mie uitbrak, waarbij hij de no(·)dJijd nden uit zijn 
bUUlt bijstond . en buur, Dr. Ta 110 is, cretari van de A ademie v or 
Geneeskunde, had de inzet n de kund van de jonge gen e h r opge
merkt n raaddc h m aan me te dingen aan d wedstrïd van de 
Academie over het werk van J. B. Van Helmant. Rommelaere ging er op 
in en werd bekro nd. 

p 24 juni 1867 b haalde hij met grot nd r ch iding 0 k nog h t diplo
ma van docteur agr gé aan de U LB m · t n proefschri ft ver de uremle 'Io9, 

Op 7 n vemb r 1867 huwd ROJTlll1 Ja re te Parij met ntoinette 
Mad lein Pidoux"u. 

De wetenschapp >lijk verdien ten van ROffimelael'e wekten d · aandacht 
van de Brusselse Cons il cl. Hospi,c s. Op 11 oktobe.r 1867 werd hij aan
g "teld tot ' médecin des pauvres' van de Zavel en d Minimen, h l er te 
echelon in d carrièr van een ziekenhuisgen eshe 1', Op 2 madt 1 69 
werd hij door de COllseil d slo pkes ben emd tot gene sheer ,an het 
Ho pic de l'Infirmerie, . nb Ja t met het geven van d klinj che I ssen in 
d lIderdomszi kten. ln decc01bCl' 1870 k UJ;de d Bru I e gem nb

raad h tb luil van cl ns il des Hospic . g ed, wc arbij R mm laere 
werd aang steJd als g nee heer van het inl-Pietersziekenhui. In 1 75 

'''7 Ida Caroline Eugénie de Kerchove de Denterghem geboren op 14 dec. 1820 huwde op 11 

april 1841 met Ectouard Edmond de Crombrugge. Zij overleed op 21 aug. 1875. 

I6B Heymans v., Ellsor el/es lIIéduCÎIIS. Uil diagnostic. Bruxelles, 1997. 

169 Héger P., Op. cit., p. 41-42; Demoor J., Eloge du Professeur W Rommelaere. In: Bulletill de 

I'Acndélllie /~()y(//e de Médecille de DIJ/gil/ue. Bruxelles, 1925, p. 493-497; Thiery M., Rommelaere 

Guillaume (Willem). In: Nationaal Biografisch Woordenboek, XV, p. 624-628. 

m, Het koppel vestigde zich aanvankelijk in de Zavelputsh'aat en vanaf 1871 in de 

Guimardstraat. Op 16.01.1874 werd de echtscheiding uitgesproken. De enige zoon Jacques 

Herman David (Brussel 28.08.1868-Brussel 30.07.1932) bleef bij zijn vader wonen. In 1885 

gingen beiden zich vestigen in de Montoyerstraat. Stadsarchief Brussel, Bevolkingsregisters. 
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werd hij belast met de interne kliniek van hetzelfde ziekenhuis. Intussen 
was in juli 1869 ook de universitaire loopbaan van Rommelaere gestart 
met zijn aanstelling als docent algemene menselijke anatomie aan de 
Brusselse universiteie71

• 

In zijn dubbele functie van hospitaaldokter en universiteitsprofessor was 
hij goed geplaatst om al de gebreken in de ziekenzorg en in het medisch 
onderwijs te ervaren. De ziekenzorg was toen gemonopoliseerd door de 
commis i van openbare onderstand, die n iet alleen de hospitalen onder 
haar hoede had, maar ook d genee heren benoemde. Anderzijds hield 
h t medisch univer jtaü· nderwijs zich u il lu itend bezig met de oplei
ding van practici. Het vormen van professoren of onderzoekers via 
wetenschappelijk werk was onbestaande. Zijn bevindingen in Duitsland 
indachtig ijverde Rommelaere in de eerste plaats voor de onafhankelijk
heid van de clinici, los van de stedelijke administratie maar wel in voeling 
met de universiteit. In de medische opleiding waren volgens Rommelaere 
practica voor de studenten noodzakelijk. De hoogleraren van hun kant 
moesten tijd en ruimte krijgen voor scheikundige en microscopische ana
lyses want het klinisch onderzoek uitgevoerd door de arts op de patiënt 
moest volgens hem vervolgd worden in specifieke laboratoria waar ook 
aan experimenteel onderzoek kon gedaan worden. In 1873 diende 
Rommelaere daarom een rapport in bij de beheerraad van de ULB waar
in hij pleitte voor de oprichting van dergelijke wetenschappelijke institu
ten bij de faculteit geneeskunde. 'Le but à atteindre', voerde hij aan, 'c'est 
l' organisation des instituts dans les con di ti ons ou ces instituts fonction
nent à I' étranger ... dès aujourd'hui inscrivons dans nos réglements, I' orga
nisation d'instituts scientifiques pour la physiologie, pour l'histologie, 
pour I' anatomie pathologique et pour l' anatomie comparée'172. Een lacune 
die zoals eerder gezegd ook te Gent werd aangevoeld. 

Ook op de tribune van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, 
waarvan hij sedert 1870 lid was, liet hij van zich horen. Hij bracht er de 
doelstellingen van het universitair onderwijs ter sprake. Naast de onder
wijskundige taak, diende men de universiteiten een grotere wetenschap
pelijke rol toe te vertrouwen. In 1874 formuleerde hij zijn zienswijze als 
volgt: 'L' enseignement supérieur a une double mission à remplir: former 
des practiciens et former des savants. Avons-nous égard à ce double 
besoin en Belgique? Disons-Ie franchement: non; nos universités forment 

171 In 1873 werd hij ordinarius en startte hij ook met praktische oefeningen microscopie. Vanaf 

1874 doceerde hij de weefselleer. In 1908 werd hij emeritus. 

J1l Toespraak van dr. Stiennon in La Clinique, X, 50 (10 dec. 1896), p. 6. 



des practiciens dont les aptitudes pratiques ne laissent rien à désirer, mais 
elles négligent la tache toute aussi importante cependant, d' engager réso
lument dans la voie des recherches scientifiques ceux que leurs aptitudes 
dirigent vers cette voie'J73. In 1876 diende hij bij de Academie een memo
rie in over deze aangelegenheidl?<. 
De discussie rond dit thema was op gang gekomen nadat de Belgische 
regering voor de cursus chirurgische kliniek aan de Luikse universiteit 
een titularis in het buitenland ging zoeken175

• Rommelaere klaagde deze 
import van wetenschappelijk potentieel aan en verweet de overheid een 
verkeerde tactiek te gebruiken om het wetenschappelijk peil aan de 
Belgische universiteiten te verhogen. 
Beter ware het volgens hem het universitair onderwijs zelf aan te pakken 
en te hervormen zodat België de buitenlandse concurrentie aankon!76. Er 
moest dus volgens hem meer wetenschap bedreven worden aan de uni
versiteiten. 
Binnen de Academie haalde Rommelaere zich de tegenkanting van behouds
gezinde collegae-clinici op de hals zodat een uitspraak over het onderwerp 
op de lange baan werd geschoven. Wat betreft zijn wens naar medische insti
tuten aan de ULB bleef hij voorlopig ook op zijn honger zitten. 
Volgens Paul Héger, die zijn student was en later zijn collega aan de ULB 
werd, zou Rommelaere indien hij voldoende gefortuneerd was geweest 
zijn geld geüwesteerd hebben in een klinisch laboratorium. Maar over 
dergelijk fortuin beschikte hij niet177

• Wellicht kwam deze hartenwens van 
Rommelaere herhaaldelijk tijdens gesprekken met vrienden of patiënten 
aan bod en misschien deed hij ook pogingen tot fondsenwerving zoals 
aan de ULB toen gebruikelijk was. Eén van zijn patiënten, de gefortu
neerde A. Renier, bedacht hem in 1895 in zijn testament, maar daarover 
later meer. 
Rommelaere's aspiraties op het vlak van klinische instituten werden na 
geruime tijd gerealiseerd aan de ULB, met privé-kapitaal o.m. komende 
van de gebroeders Solvay. In 1889 kwam het instituut voor farmacologie 
tot stand, in 1891 dit voor bacteriologie en hygiëne en in 1893 dit voor de 
anatomie. 

l7J La manifestation Rommelaere. In: La Clinique, X, 50, (10 dec. 1896), p. 5. 

m Dernoor J. , Op. cit., p. 506-507. 

175 Het betrof K. Gussenbauer uit Wenen die in 1875 belast werd met de cursus chirurgische kli

niek aan de Luikse universiteit. Toen deze in 1878 de universiteit verliet ging de Belgische 

regering opnieuw in Wenen zoeken naar een opvolger. Het werd A. de Winiwarter. 

'" La Clinique, X,50, (10 dec. 1896), p. 5-6; J. Demoor, Op. cit. , p. 494-511. 

"'Héger P., Op. cit., p. 47. 
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In dat laatste jaar werd de ULB getroffen door één der zwaarste crisissen 
uit haar geschiedenis. Het geschil tussen doctrinairen en progressisten 
bereikte een hoogtepunt met het verbod aan de Franse geograaf en tot 
hoogleraar benoemde E. Rec1us om zijn lessen te starten en dit omwille 
van zijn anarchistische sympathieën. De studenten kwamen in opstand, 
professoren namen ontslag, evenals de rector H. Denis. De ULB sloot haar 
deuren en in januari 1894 kwam een meer progressief gerichte Université 
Nouvelle de Bruxelles tot stand. 
In deze crisissfeer werd Willem Rommelaere door zijn confraters tot rec
tor van de ULB gekozen. Rommelaere slaagde erin de gemoederen aan de 
ULB te bedaren en de universiteit terug te openen. Hij bleef rector tot het 
einde van het academiejaar 1895-1896 en vanaf 1895 was hij permanent lid 
van de raad van bestuur, waarvan hij in 1904 ondervoorzitter en in 1907 
voorzitter werd '78. 
In december 1896 werd hij op grootse wijze gehuldigd voor zijn 25 jaar 
professoraae79

• In 1911 werd de toen reeds zieke Rommelaere door enkele 
vrienden en oud-leerlingen bedacht met een huldeadres voor zijn 50-jari
ge carrière als geneesheer. Het adres werd hem overhandigd in een album 
met honderden handtekeningen, 'en tête de celles-ci se trouvaient les 
noms de tous les membres de la Famille royale; la Reine avait tenu à don
nel' personnellement ce témoignage au médecin do nt elle avait apprécié 
l'intelligence et la bonté" 8o. Rommelaere bewoog zich inderdaad aan het 
hof aangezien hij lijfarts was geweest van koningin Marie-Henriette, echt
genote van koning Leopold nlHl

• Afgaand op het huldeadres kende ook 
koningin Elisabeth hem vrij goed. 

W. Rommelaere overleed te Brussel op 25 mei 1916. In zijn testament 
schonk hij een aanzienlijke som aan de ULB met de wens deze aan te wen
den voor de verbetering van het klinisch onderwijs182. 

," Les trois moustiquaires, M. Le doeteur R0111melaere. In: Pourquoi Pas?, 09 (25 août 1910); Les 

cent cinquante ans de l'Université libre de Bruxelles (1834-1984), p. 22-23, 86. 

17' La manifestation R0111melaere. In: La Clinique, X, 50, (10 dec. 1896). 

ISO Héger E, Op. cito p. 54. 

'BI La Réforme, 19 maart 1899. 

182 Héger P., Op.cit., p.41-55. 



De binnenkoer van het Rommelaere instituut 



4. Het legaat van Arthur Renier 

In het begin van het jaar 1896 verbleef Arthur Renier met zijn moeder in 
Le Cannet, dicht bij Cannes. Op 13 februari overleed Renier er op 53-jari
ge leeftijd. Het overlijden van de 'consul général honoraire' moet heel wat 
commotie teweeggebracht hebben in de Mediterrane kustplaats want 
onmiddellijk werden de zegels gelegd op zijn kamer in het hotel St. James 
in Le Cannet, op zijn woonst in het hotel Montigny te Parijs en op zijn 
kluis bij het Crédit Lyonnais eveneens te Parijs183. Zijn lopende rekeningen 
bij dezelfde bank te Parijs en te Brussel werden geblokkeerd. Te Parijs 
stond er 248.000 fr., te Brussel slechts 569 fr. '8'. 

In het handgeschreven testament, opgemaakt te Brussel op 28 februari 
1895 en na een uitspraak van de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel op 23 maart 1896 neergelegd bij notaris Bauwens-Van 
Hoogten, maakte de kinderloze A. Renier de Belgische Staat tot universeel 
erfgenaam'85 • Deze mocht over het fortuin beschikken onder voorwaarde: 
'que Ie capital disponible soit affecté à la création d'un établissement d'é
tudes médicales, sous la dénomination d' Institut Rommelaere"86. 
A. Renier was één van Rommelaere' s patiënten geweest en hij wou zijn 
dankbaarheid tegenover zijn arts uitdrukken door diens dierbaarste wens, 

In ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Brief van de minister van binnenlandse zaken aan 

de minister van buitenlandse zaken, 21 april 1896. 

I'" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Ongedateerde inventaris van het roerend bezit van 

A. Renier. 

11>5 Het testament voorzag ook dat de moeder van Arthur Renier een jaarlijkse lijfrente kreeg 

van 14.000 fr. Zij zou daar evenwel van afzien en optreden als reservataire erfgename voor 

1/4 van het kapitaal (volgens akte verleden bij notaris Bauwens-Van Hoogten op 19 dec. 

1896). De nabestaande Marie Iserbyt, verblijvend in het Hospice der Blinden, kreeg een overle

vingsrente van 600 fr. per jaar. Alphonse Iserbyt, boerenknecht, kreeg een bedrag van 1000 fr. 

Reniers raadsheer Eugène Robert werd volgens hetzelfde testament bedacht met 6.000 fr. 

ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 172, Akte van aflossing van het legaat Renier opgemaakt 

door notaris Bauwens, 17 maart 1898. E. Robert vocht dit bedrag aan en wist van de 

Belgische Staat 40.000 fr. los te krijgen als compensatie voor de jarenlange dienstverlening 

aan zijn cliënt. ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Mémoire explicatif à l'appui de l'état 

d'honoraires presenté par E. Robert devant la cour d' appel de Bruxelles et la succession de 

A. Renier, 30 juli 1897. ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Ongedateerd overzicht der 

uitgaven opgesteld door notaris Vande Venne ondertekend door weduwe Renier op 19 

maart 1898. 

I~, ARAB, Fonds Hoger Ondervvijs, nr. 170, Brief van de directeur-generaal van het ministerie 

van financiën aan de minister van binnenlandse zaken, 18 mei 1896. 



de oprichting van een medisch onderzoekslaboratorium, te helpen reali
seren. 
De vraag stelt zich misschien waarom Renier zijn arts of de Brusselse uni
versiteit niet rechtstreeks begunstigde. In het eerste geval was dit onmo
gelijk aangezien art. 909 van het Burgerlijk Wetboek de begunstiging per 
testament aan een behandelende geneesheer verbood. Het tweede geval 
behoorde evenmin tot de mogelijkheden aangezien de Brusselse universi
teit, zoals we hierboven aanhaalden, niet over rechtspersoonlijkheid 
beschikte en bijgevolg geen schenkingen mocht aanvaarden. 

Was Renier op de hoogte van deze wettelijke bepalingen en heeft hij daar
om de Staat aangewezen als universeel erfgenaam in de volste overtui
ging dat de overheid op de één of de andere manier zijn fortuin toch zou 
aanwenden ten gunste van de ULB? Wij blijven het antwoord schuldig. 
Hij heeft wellicht nooit vermoed dat de Belgische overheid de geest van 
zijn wilsbeschikking zou negeren en gebruik zou maken van een in een 
voetnoot verscholen wettelijke bepaling. Deze verleende aan de legataris 
de mogelijkheid om, indien de plaatsomschrijving in het testament niet of 
onvoldoende was bepaald, zelf de instelling aan te duiden waar het geld 
besteed zou worden'87. En Renier had in zijn testament nagelaten de 
begunstigde instelling aan te wijzen. 
W. Rommelaere zag de erfenis dus aan zijn universiteit voorbijgaan. Het 
geld werd wel besteed aan een medisch instituut, opgedragen aan zijn 
persoon, maar het werd opgetrokken te Gent en niet te Brussel. 
Eén van de redenen waarom de keuze op de RUG viel was de slechte bud
gettaire toestand van het land waardoor op dat ogenblik grootscheepse 
staatsinvesteringen in universitaire bouwwerken uitgesloten waren. 
Aangezien Luik reeds over een degelijke medische infrastructuur 
beschikte en men te Gent reeds jarenlang vragende partij was naar medi
sche laboratoria, bleek de Gentse universiteit uiteindelijk de enige staats
instelling te zijn die in aanmerking kwam voor het onverwachte legaat. 
Gent was dus, zoals P. Héger het uitdrukte, 'par l'ironie du sort', in het 
bezit gekomen van medische instituten. Rommelaere was naar verluidt 
sterk ontgoocheld over deze gang van zaken maar protesteerde nie t1 

88. 

187 Loi du 19 décembre 1864. Voetnoot 10 bij art. 8: 'Cet article s'appliquerait notamment aux 

libéralités éventuelles au profit des études supérieures sans désignation même de l'une ou 

de l'autre des deux universités de l'état'. Het résumé van de principes van het wetsvoorstel 

verduidelijkte nog verder: 'rt (de Staat) décide à quel établissement les libéralités seront attri

bués, au cas ou Ia désignation faite dans l' acte serait insuffisante' . Pasinomie, 1864, p. 523-528. 

IBB Héger P., Op. cit., p. 55. 
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Verschillende ministeries waren, bij het vernemen van het nieuws, 
onmiddellijk in de weer: het ministerie van binnenlandse zaken en onder
wijs, buitenlandse zaken en financiën. Een ministerieel gevolmachtigde 
vertrok naar de Franse hoofdstad en ter plaatse werd een veàegenwoor
diger aangeduid om aanwezig te zijn bij het openmaken van de kluis. 
Toen minister Schollaert op 11 mei 1896 vernam dat de Parijse notaris de 
erfenis op ongeveer 1.800.000 fr. raamde, - dit is vandaag om en bij de 297 
miljoen fr.-, aanvaardde hij de schenking. Dit gebeurde bij K.B. van 11 
februari 1897189

• 

Het zag er echter allemaal rooskleuriger uit dan het in werkelijkheid was. 
Al vlug bleek dat de Belgische Staat in een financieel wespennest terecht
gekomen was, want het fortuin bestond niet zozeer uit baar geld, obliga
ties of aandelen, maar hoofdzakelijk uit schuldbrieven. 
De portefeuille met waardepapieren bezorgde een eerste ontgoocheling. 
De deskundige, aangeduid voor de schatting, liet zich nogal sceptisch uit. 
Een gedeelte ervan vond hij waardeloos, anderen leken hem verdacht 
zodat hij oordeelde dat de verzilvering hooguit 30.000 fr. zou bedragenl90

. 

Een nog groter probleem vormden de verschillende schuldbrieven die 
men in de kluis had gevonden. Blijkbaar had A. Renier zich in Frankrijk 
de naam aangemeten van een kapitaalkrachtig man te zijn bij wie men 
gemakkelijk leningen kon afsluiten. Zijn 'beste klanten' behoorden tot de 
Franse adel, want de schuldbrieven waren ondertekend door Eugène 
Humbert, zijn echtgenote Marie-Thérèse d' Aurignac en een verwante 
Marie-Pauline d' Aurignac, graaf de Talleyrand-Périgord en hertog de 
Montmorency. Een andere schuldbekentenis stond op naam van Mevr. 
Donand en haar borgsteller de Heer Collard en dit voor een bedrag van 
20.000 fr. l9l

• De stad Toulon bleek voor 40.000 fr. bij Renier in het krijt te 
staan. 

"., ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 172, Enregistrement et timbre, extrait du registre des 

mutations par décès, 10 aug. 1897. 

"0 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. J71, Ongedateerde waardebepaling van de aandelen. 

Tot de waardeloze papieren rekende hij: de Société anonyme des Charbonnages réunis à 

Roux, de Banque des Travaux Publies à Bruxelles, de Société anonyme des Haut Fourneaux 

et Laminoirs de Montigny sm Sambre; als verdachte waardepapieren vermeldde hij: de 

Société de la Montre Nouvelle à Paris, de Société pom la fabrication de zinc inaltérable à 

Paris, de Société Banque Léon Russinger à Bruxelles ... 

'Ol ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, m. 172, Emegistrement et timbre, 10 aug. 1897. De 

Belgische Staat zag af van de schuldvordering in de zaak Donand-Collard, aangezien het 

jaar voordien in afwezigheid van Renier alle in beslag genomen goederen van beide families 

waren verkocht geweest. 



Gezien het vermoeden rees dat de legaatkwestie ingewikkelder was dan 
men aanvankelijk had gedacht ging Edmond Evenepoel, afdelingshoofd 
bij het ministerie van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs, te rade 
bij Victor Bonnevie, advocaat bij het Brusselse Hof van Beroep. Deze 
Bonnevie stelde op zijn beurt te Parijs een gevolmachtigde, René Marin, 
aan die zich een beeld moest vormen van de werkelijke omvang van het 
fortuin en zou instaan voor de onderhandelingen met Reniers schulde
naars. In de zaak waren ook nog twee notarissen betrokken: in België was 
dit R. Vande Vemle uit Zwevegem, die executeur-testamentair was, te 
Parijs werd Ernest Nottin gevolmachtigde van het ministerie. De terug
vorderingen konden van start gaan. 

De familie Humbert-d' Aurignac had op 30 december 1893 drie schuld
brieven aan Renier ondertekend voor een gezamenlijke waarde schom
melend tussen 800.000 fr en 950.000 fr. 192

• Bij expertise van de schuldbrie
ven bleek echter dat Renier aan de familie Humbert slechts 435.000 fr. 
contant had uitbetaald en hen tevens een eigendom te Toulon had over
gemaakt, waarvan Renier de waarde had geschat op 80.000 fr. 193. De inte
resten op het ontleende kapitaal, ten bedrage van 6%, waren door de 
familie Humbert tot in 1894 betaald geweest. Zij hadden bovendien en 
naar hun zeggen, Renier reeds de helft van zijn commissieloon, zijnde 
150.000 fr., betaald onder de vorm van een nieuwe schuldbrief, op een 
toekomstige lening van niet minder dan 1.800.000 fr. waarvoor Renier 
zich garant had gesteld. Deze transactie was volgens de betrokkenen 
nooit doorgegaan. 
Niemand, zeker te Brussel niet, kon uitmaken hoe de vork juist in de steel 
zat en op welk bedrag de Belgische Staat uiteindelijk recht had. Marin, de 
zaakgelastigde te Parijs, liet zich op zijn beurt adviseren door een advo
caat. Beiden oordeelden dat de Belgische Staat eigenlijk slechts een 
bedrag van 515.000 fr. kon terugvorderen samen met de interesten ten 
bedrage van 0,5 % per trimesterJ94

• 

Nog vooraleer de regering in actie h'ad verklaarde Romain d' Aurignac, 
schoonbroer van Humbert, zich bereid 515.000 fr. aan kapitaal en circa 

192 Het juiste bedrag is zeer moeilijk te achterhalen. De familie Humbert had op 30 dec. 1893 

een onderhandse akte getekend en 3 sd1uldbrieven ondertekend voor een totaal bedrag van 

800.000 fr. en met vervaldatum 30 juni 1894. Op 2 febr. 1894 ondertekenden zij nogmaals een 

onderhandse akte voor een lening van 150.000 fr. Volgens E. Robert, Reniers raadsman, ging 

het om een lening van meer dan 1 miljoen. 

IYJ Renier had deze eigendom het jaar voordien aangekocht voor 40.000 fr. 

'" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, m. 171, Brief van Bonnevie aan de ministel; 3 maart 1897. 
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107.000 fr. aan interesten terug te betalen. De Belgische overheid stemde 
daarmee in en op 21 mei 1897 ging de transactie door l95

• Men kan zich 
evenwel toch afvragen of de Belgische Staat, door de ondoorzichtigheid 
van Reniers financiële constructies, en overwegende dat de familie zo 
vlug en zo spontaan over de brug kwam, gekregen heeft waar hij recht op 
had. 
Hoe dan ook de Belgische Staat beschikte in 1897 over een startkapitaal 
voor de bouw van de medische instituten te Gent. Reniers lopende reke
ning bij het Crédit Lyonnais te Parijs, de verkoop van de aandelen aan 
toonder, de aflossing van de stad Toulon en deze van de familie Humbert 
bedroegen samen 986.000 fr. Netto bleef er uiteindelijk 'slechts' 643.000 fr. 
over, want 1/4 van de som, zijnde 241.000 fr., ging naar moeder Renier, de 
reservataire erfgename. De erelonen van de advocaten, de avoué's en de 
notarissen bedroeg niet minder dan 100.000 fr. De regering van haar kant 
hield 25.000 fr. ter beschikking te Parijs voor de verdediging van de 
Belgische rechten in de zaak de Talleyrand-de Montmorenct96. De onkos
ten te Cannes voor geneesheren, begrafenis, officiële uittreksels en de ver
zegelingen bedroegen 3.000 fr. l97

• 

Alle aandacht ging nu uit naar de volgende schuldenaars van wie men 
hoopte een belangrijke som terug te kunnen vorderen. 
Graaf Hélie de Talleyrand-Périgord en Nicolas Raoul de Talleyrand
Périgord, hertog van Montmorenc}'t hadden in 1893 een gezamenlijke 
schuldbrief aan Renier ondertekend voor een bedrag van 350.000 fr. De 
families de Talleyrand en de Montmorency waren met elkaar verwant, 
maar de Belgische Staat zou alleen van de laatste kunnen terugvorderen. 
Daarom gaan we hier even dieper in op de familiegeschiedenis van deze 
Franse adellijke tak. 
Prins Charles Maurice, hertog van Talleyrand-Périgord, hertog van 
Valençay en van Sagan, hertog van Dino, pair en opperkamermeester van 
Frankrijk had in zijn testament, opgesteld in 1820, bepaald dat het domein 
van Valençay en aanhorigheden overgemaakt zou worden aan zijn ach
terneef Napoleon Louis de Valençay et de Sagan bij diens huwelijk met 
Alix de Montmorency onder voorwaarde het domein te bewaren en over 

195 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 172, Akte tussen E. Evenepoel en R. d' Aurignac, 21 mei 

1897. 

1% ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Verdeling der erfenis opgesteld door notaris Vande 

Ven ne en op 19 maart 1898 ondertekend door weduwe Renier. 

197 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 172, Ongedateerd overzicht der uitgaven opgemaakt 

door notaris Vande Venne. 



te maken aan de uit hun huwelijk geboren kinderen. Op 20 maart 1898 
overleed Napoleon Louis te Berlijn en moest volgens de wens van de 
grootoom het hertogdom verdeeld worden onder de vier kinderen: de 
hertogin d'Echegoyen, de hertog van Sagan, de hertog van Montmorency 
en de hertogin van CastelIane. De hertog van Montmorency was dus een 
rechtstreekse erfgenaam. Hélie de Talleyrand, zoon van de hertog van 
Sagan, was diens neef en zou pas beschikken over een aanzienlijke erfe
nis bij het overlijden van zijn vader198

. 

Op het ogenblik dat de Belgische Staat stappen wou ondernemen om de 
schulden te incasseren, bezat Hélie de TalIeyrand helemaal niets, terwijl de 
hertog Nicolas de Montmorency door de erfenis van zijn vader solvabel 
bleek. Vandaar dat de Belgische overheid haar aandacht toespitste op het 
enige solvente personage. De erfeniskwestie binnen deze familie maakte in 
1898 echter het voorwerp van een rechtsgeding voor de burgerlijke recht
bank van de Seine. De Staat raakte er zodoende ook in verwikkeld. 
Ook in deze schuldovereenkomst bleek Renier op een eigenaardige 
manier te werk te zijn gegaan. De Parijse avoué Marin had reeds in 1897 
nattigheid gevoeld en de minister aangeraden tevreden te zijn met een 
minnelijke schikking en de schuldeis te reduceren tot 200.000 fr. Van 
Belgische zijde was men daar niet op ingegaan waardoor de Belgische 
overheid ongewild betrokken raakte in een rechtsgeding samen met vele 
andere schuldeisers. 
In de kluis van Renier waren 4 schuldbekentenissen gevonden onderte
kend door de beide edellieden ter waarde van ongeveer 350.000 fr., even
als 3 andere biljetten ter waarde van 135.000 fr. 199. Renier bleek ook hier 
een moeilijk te bevatten geldtransactie in elkaar gestoken te hebben. Hij 
had hen evenmin baar geld gegeven. De hele overeenkomst draaide 
eigenlijk rond 640 aandelen in de Compagnie des Chemins de Fer et 
Tramways du Var et du Gard die door Renier zelf of een stroman verkocht 
werden. R. Geelhand uit Antwerpen, die zeer geïnteresseerd was in de 
compagnie, kocht ze voor de som van 160.000 fr., bedrag dat aan 
Talleyrand en Montmorency werd overgemaakfoo . Zij hadden dus, vol-

19S ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Gedrukt en niet gedateerd exemplaar van een nog 

te ondertekenen overeenkomst tussen de familie de Talleyrand en de schuldeisers. 

199 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Brief van Bonnevie aan Evenepoel, 20 april 1897. De 

drie schuldbrieven waren afkomstig van een overeenkomst tussen weduwe Renier en 

Selviatcheff. Naar verluidt was deze overeenkomst ontbonden en kon de 135.000 fr. niet 

teruggevorderd worden. 

"" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Brief van de minister van binnenlandse zaken aan 

baron d'Anethan, gevolmachtigd minister te Parijs, 14 aug. 1897. 



90 I 

gens hun raadsman, nog geld tegoed. De ambtenaren van het ministerie, 
noch de minister zelf of hun vertegenwoordigers uit Parijs raakten wijs 
uit de affaire2111

• 

In mei 1898, wanneer de erfeniskwestie door de rechtbank van het Seine 
departement werd behandeld, trachtte Marin dan ook de Belgische rege
ring te bewegen genoegen te nemen met 170.000 fr. cash. Dit resultaat had 
hij, naar zijn zeggen, kunl1en bekomen na lange onderhandelingen met de 
familie. Hij vreesde namelijk dat de naam van de regering gecompromit
teerd zou geraken in de rechtszaak. Marin was immers te weten gekomen 
dat Renier in Frankrijk werd aangezien als een woekeraar en dat het 
openbaar ministerie zijn pleidooi voorbereidde in de zin van: 'que la 
créance de Renier, comme toutes les opérations auxquelles il se livrait, est 
usuarde, que la vente des 640 actions n'a été que Ie moyen employé pour 
colorer un prêt usuaire, fait par l'intermédiaire d'autres à des prodi
gues ... '2U2. 

De Belgische overheid ging niet in op het voorstel van haar Parijse raads
man en op 26 mei 1898 verklaarde de burgerlijke rechtbank van eerste 
aanleg, zich inderdaad baserend op de woekerpraktijken van de erflatel~ 
dat de schuldeis slechts ontvankelijk was voor een bedrag van 170.000 
fr. 203

• Het kwam er nu op aan om dat bedrag in handen te krijgen. 
Alle aandacht ging vanzelfsprekend uit naar de verkoop van het 
domein Valençay en zijn landerijen. Het werd als zeer waardevol 
geschat en bestond uit eigendommen te Chàteauroux, Issoudun, Loches, 
Blois en Romorantin. De hertog de Montmorency had, zoals hierboven 
gezegd, recht op 1/. van de erfenis, maar hij bleek ook niet minder dan 
3.500.000 fr. schulden te hebben, zowel in de vorm van hypotheken als 
van schuldbrieven aan particulieren204

. Het werd een aanslepende zaak 
aangezien de verschillende eigendommen in verschillende arrondisse
menten lagen, waar telkens een openbare verkoop diende gehouden te 
worden. 
De Belgische Staat die in 1899 een contract had afgesloten met de aan
nemers van het Rommelaerecomplex voor de som van 920.000 fr., zag 

"" Het is niet duidelijk wie de eigenaar was van de aandelen. Volgens Robert was hij aanwezig 

bij de verkoop van de aandelen door Renier aan de familie Talleyrand. Volgens Bonnevie 

heeft Renier de aandelen nooit in handen gehad. 

202 ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Brief van Bonnevie aan Evenepoel, 21 mei 1898. 
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Parijs, 26 mei 1898. 
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zich in 1901 genoodzaakt, naast het bedrag in de gewone begroting, zijn
de 330.000 fr., een buitengewoon krediet aan te vragen van 742.000 fr. 20s

• 

In dat jaar had het kasteel t Val nçay immers geen koper g vonden en 
was het wachten p wat d and re nroerend g ed ren zouden opbren
g n~~. Deze brachten uiteindelijk 7.200.000 fr. op, waarvan '/ I naar d met 
sd1 ulden ve.rladen de Montmorency ging. De r chtbank had echte.r bij d 
verdere afwikkeling van het proces beslist dat, bij de terugvordering, 
voorrang werd verleend aan de hypothecaire schuldeisers. De schuldei
sers beschikkend over schuldbrieven werden daarna in een chronologi
s h volgorde geplaatst naargelang de. datum waarop d 1 ning wa uit
geschr ven. Het B Igisd1 minjsteri · behoorde tot d twe d cat gor.ie en 
binn n d z lijst kwam h l op d 27 te plaat. Met 2.000.000 fr. aan opei -
baar kapitaal vooraleer hij zijn recht n kon d n geld n, wa d re up -
fatie van R·ni r lening quasi uitzichtla s. De Parij ' av ué Marin v r
woordde het als volgt: 'Aprè Ja vente des immeubles de Valençay la situ
ation était des plus embroui\1é set d ·s plus difficiles: d'une part les prix 
revenaient à des héri li l". · libres de d ttes, d'autre part à des héritiers dont 
les créanciers étaient fort nombreux; Enfin Ie chiffre des créanciers hypo
thécaires absorbait tout l' actif immobilier et grevait même très lourde
ment l' actif mobilier'207. 
De zaak sleept nog aan L t d vo ravond van d er t wer ldoorlog. 
Inw en had men in België, door de wis el nd mi.nisterie die h t das-
ier te behandel'11 kregen, al helemaal geen zid1t meer op d affair 2118. De 
eer tari -g neraal van h t min isterie van binn nlandse zak n, E. 

Ev nepoet de enige di van bij het b · gin betrokken wa bij het legaat 
R nier, f nnul e rde het in 1913 als v 19t: T estim , pour ma part, qu'l! 
est impossib.Je de fai re une idé xaete de 1<1 façon d nt les inl'ér~ts d 
l'Etat nt été r pré enté . n France dan la liqwdalion de la succes ion du 
duc de Valençay à La.quelle inte rvenaienl MM. De Tall yrand Périgord et 

' ol; ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, m. 172, Budget du ministère de l'intérieur et de I'instruction 

publique pom l'exercice 1901. 

"" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, m. 171, Krantenknipsel. Het is onbekend of het kasteel later 

nog te koop werd aangeboden. De landerijen rond Valençay werden verkocht voor 4.500.000 

fr. ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Exploi t de l'huissiel; fait à Paris, en date du 2 

sept. 1901. 

"" ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Brieven van Marin aan Bonnevie, 24 febr. 1903 en 

23 juni] 903 en bijgevoegde nota met de rangorde der schuldeisers. 

' ol.' Na F. Schollaert kwam het dossier in aug. ]899 bij zijn opvolger J. de Trooz terecht. In 1907 

kwam een afzonderlijk departement voor kunsten en wetenschappen tot stand dat verant

woordelijk was voor onderwijs, met E. Descamps als titularis. 



de Montmorency. Cest une des grosses affaires gui accumulent toutes les 
difficultés et toutes les complications de la procédure. 11 aurait fallu être 
sur place pour surveiller toutes les phases'209. 
De Belgische Staat zou slechts enkele kruimels oprapen van de schuld. 
Van de nochtans wettelijk vastgelegde 170.000 fr. werd in 1905 een bedrag 
van 21.253 fr. terugbetaald, waarvan Achille Iserbyt, erfgenaam van 
Arthur Reniers moeder, '/4 opeiste. In 1914 kwam er nog een aalmoes van 
3.500 fr. vrïj>'O. 
Uit het verhaal van het legaat konden we reeds opmaken dat de kapitaal
krachtige Renier er een alles behalve gewone levenswandel op na hield. 
In het hiernavolgende hoofdstuk probeerden we te achterhalen wat voor 
iemand hij eigenlijk was en op welke manier hij zijn fortuin vergaarde. 

:,,, ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 170, Brief van Evenepoel aan de minister van kunsten 

en wetenschappen, 10 dec 1913. 

'Hl ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Weduwe Renier, geboren Marie Hérénie Iserbyt 

overleed op 30 mei 1901 te Wezembeek. Nota van Evenepoel over de verdeling van de suc

cessie Renier, 11 april 1905; Brief van Evenepoel aan minister de Trooz, 31 juli 1907; Brief van 

de minister van binnenlandse zaken aan de minister voor kunsten en wetenschappen, 19 

september 1907; Brief van Marin aan de minister van binnenlandse zaken, 30 oktober 1907; 

Brief van Bonnevie aan Evenepoel, 4 maart 1912; Kwijtschrift Evenepoel, 31 januari 1914. 

Na de eerste wereldoorlog dook een klein gedeelte van Reniers waardepapieren nog eens op 

toen bleek dat de Duitsers tijdens de oorlog een "serviette-portefeuille" hadden meegeno

men op het Ministerie. Het waren de waardeloze en verdachte aandelen waarvan hierboven 

sprake. Ze werden in 1921 terugbezorgd. ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 170, Brieven 

van de Service de restitution industrielIe te Wiesbaden aan de directeur van het hoger 

onderwijs, 26 nov. 1920,26 januari 1921, 30 maart 1921 en 2 mei 1921. 



5. Arthur Renier 

Arthur Renier werd geboren te Harelbeke op 18 juli 1843 als enige zoon 
van Grégoire Louis (Deerlijk, 1817) en Marie-Hérénie Iserbyt (Meulebeke, 
1816). Het gezin vestigde zich in 1849 te Brugge in de Ontvangerstraat. 
Vader Renier startte zijn beroepscarrière als' chef de bureau spécial pour 
les affaires industrielles' bij het West-Vlaams provinciebestuur211

• Bij zijn 
overlijden (18 april 1868) bekleedde hij de rang van' chef de division à 
titre personne!' bij dezelfde afdeling. Zijn overlijdensakte vermeldde als 
bijkomende functies ook nog 'Inspecteur des Ateliers d' apprentissage de 
la Flandre Occidentale' en 'Membre-secrétaire de l' ecole industrielle"l'. 
Op 24-jarige leeftijd bevond Arthur zich te Parijs, waar hij deel uitmaakte 
van het Belgisch organisatie comité voor de wereldtentoonstelling van 
1867. Waarschijnlijk had hij die post bekomen dank zij een introductie van 
zijn vader, die uit hoofde van zijn functie goed ingeburgerd was in de 
industriële wereld en, afgaand op zijn eretekens, ook over buitenlandse 
contacten beschikte213. 

Renier beschikte gedurende zijn Parijse per iode over een kantoor in de 
hoofdstad waar hij samenwerkte met de gewezen kapitein eh. 
Hochsteyn. Naar aanleiding van deze expositie leerde Renier ook de in 
Brugge geboren architect J. Hoste kennen. Deze laatste was in 1867 in 
dienst bij een zekere Suys en koesterde de wens provinciaal architect te 
worden. Hij legde daarom aan Renier zijn ontwerp voor de aanleg van 
een nieuwe wijk in de buurt van de Koningstraat te Brussel voor. Beiden 
besloten in het vervolg samen te werken. Hoste trachtte Renier te bewe
gen zijn baas Suys aan een prijs op de tentoonstelling te helpen en 
Renier beloofde Hoste, mits een forse geldelijke vergoeding, zijn archi
tecturaal project te ondersteunen214

• Of Suys een of andere prijs in de 
wacht sleepte is onbekend, maar een andere exposant, J.P. Duyck, een 
voormalige leerling van vader Renier, aannemer en handelaar in 
cement, viel wel in de prijzen. Hij verwierf te Parijs een zilveren medail
le. Duyck verklaarde achteraf dat hij uit dankbaarheid vader Renier een 

'" Archief Provincie West-Vlaanderen, personeelsregisters. 

212 Stadsarchief Brugge, registers burgerlijke stand, 0/1868 (1). 

'" Naast de Orde van de Rode Arend van Pruisen (1858), het Ridderschap in de Leopoldsorde 

(1863) werd hem eveneens de Keizerlijke Orde van het Ere-legioen toegekend (1867). 

Almnnnch Royal, 1850-1868. 

, I< ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Ondervragingen en verklaringen van 

Hoste, Van Camp, Janssen, Wilrnet (soms Willemot) en Hochsteyn, 1869; Getuigenis van J. 
Hoste voor de rechtbank van eerste aanleg, 11 dec. 1872. 



paar kisten wijn had geschonken en zoon Arthur had bedacht met 2 
marines215

• 

Tijdens deze eerste opdracht kwam zoon Renier aldus in opspraak. Naar 
verluidt trafikeerde hij ook met toegangskaarten216

• Zijn medewerker 
Hochsteyn signaleerde de onfrisse praktijken van Renier aan de verant
woordelijke ambtenaar van het Belgisch ministerie van binnenlandse 
zaken, Bellefroid, maar er werd op dat ogenblik geen gevolg aan gegeven. 
De affaire zou later weer opgerakeld worden. 

Het jaar daarop overleed vader Renier en vestigden de weduwe en haar 
zoon zich in Sint-Joost-ten-Node. Arthur die op dat ogenblik 25 jaar was 
gaf als beroep 'élève-consul' op2J7. 
Arthur Renier bleef actief in de wereld van de grootschalige exposities. In 
juli 1869 bevond hij zich op de internationale beurs voor huishoudelijke 
producten te Amsterdam. Renier zat eens te meer in het Belgisch inrich
tend comité en hij trachtte daar Hoste te lanceren. De architect beloofde 
hem zijn medewerking te verlenen door gratis vitrines en etalages te teke
nen voor de exposanten en de algemene inrichting voor de Belgische 
standhouders te concipiëren. Op deze manier hoopte hij een cliënteel op 
te bouwen. Een twintigtal exposanten deden een beroep op zijn diensten 
en lieten een bestek opmaken. 
Het optreden van Renier tijdens deze expositie verwekte de ergernis van 
menigeen. Een getuige op het later gevoerde proces verklaarde: 'M. 
Renier s' est posé à Amsterdam en factotum et en distributeur de faveurs 
de toute sorte. Il était couvert de décorations (van zijn vader?), portait 
même une plaque et faisait savoir à tout venant son influence pour don
ner de bons emplacements, faire obtenir des médailles, voire même des 
décorations'. Het gerucht deed de ronde dat Renier voor zijn diensten 
ongeoorloofde winsten opstreek. Toch trachtte hij steeds op andermans 
kosten te leven en liet zelfs zijn hotelrekeningen in het Amstelhotel door 
Hoste betalen. Renier incasseerde ook een som van 300 fr., geleend door 
Hoste bij één der exposanten, en die diende als voorschot op de commis
sie die Renier zou krijgen op de vitrinekasten. Met Hoste was hij immers 
mondeling overeen gekomen de reële kostprijs van de expositiekasten op 
te trekken met 10 tot 20%, een meerprijs die Renier zou opstrijken. Verder 

2lS ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Verklaring van getuige J. Duyck voor 

de onderzoeksrechter, 24 aug. 1869. 

216 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Ondervragingen en verklaringen van 

Hoste, Van Camp, Janssen, Wilmet en Hochsteyn, 1869. 

217 Stadsarchief Brugge, bevolkingsregisters 1868-1880. 



bleek dat Renier voor de aankleding van de vitrines en voor vlaggen een 
coupon d, maststof, bestemd VOor gordijnen iJ, zijn moeders woning, aan 
Host had aang bod n. Toen een exposant zid1 ni t tevreden toonde over de 
aanklecting, verplichtte Renjer Hoste de sto.f ovel' te nemen aan 3 .fr. de el. 
Ren i sta l ook d sh w te Am t rdam, door, in naam van het Belgisch 
comité, banketten in te richten voor de Franse afgevaardigden aan wie hij 
ook g wag maakte van. zjjn dipl mati ke mis i . Zijn gedrag ho keerd 
all · Belgen. Janssen, lid van. hel Belgi eh c mité ' 0 Will11et ho denfabti
kant n één d r expo ant n, allebei aanwezig te Amsterdam, verklaard 11 

dat R ni l' ve.rkwarn als: 'tin h mm x e sivement léger, peu dignc 
d'occuper la position qu'il semblait avoir à Amsterdam'. Ook zij twijfel
den dus aan de officiële missie van Renier, waarover later meer. 
Na de tentoonstelling te Amsterdam kwam het tot een botsing tussen 
beide heerschappen omdat Hoste oordeelde dat zijn kompaan te ver ging. 
Renier zette hem immers onder druk het commissieloon op de vitrine
kasten te betalen nog vooraleer de exposanten hun rekeningen hadden 
vereffend. Renier suggereerde Hoste zelfs een fictieve factuur voor te leg
g 11 can h t inricht -nd c mité. H st w · i.gerd e. 
De geruchten l' nd Reniers gedrag \.varen inmiddels al do rgedr ngen tot 
bij de vic -president van het Belgisch imJ:chtend comité, A. Van amp. 
Dez b I t e n b z . k te brengen aan moeder n zoon Renier ten ind 
hen te confronteren met de aantijgingen. Hij kreeg een slechte indruk. Op 
het proces verwoordde hij het als volgt: 'l'un ni l'autre n ' avaient l'air 
d'honnêtes gens calornniés, mais de coupables atterrés de la découverte 
de leur actes'21S. 
D mi n gd Ho te van zi jn kant ging z ijn beklag doen bij de secretaris 
van het comité J. Cl rfeyt2 19

• D ze kt rk op hel mini teri van binnenland-
e zaken Hchtte zij n administratieve overste B nef,. i.d, dir cleur-generaal 

\10 r landbollw, industrie en chone k\.U1sten, in. Dez ambte.naar, die 
voorheen al klachten van Hochsteyn over Renier had ontvangen, lichtte 
de minister van binnenlandse zaken in en de minister, die klaarheid in de 
zaak wou, gaf Bellefroid opdracht een intern onderzoek in te stellen. 

'" ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Ondervragingen en verklaringen van 

Hoste, Van Camp, Janssen, Wilmet en Hochsteyn, 1869. Pro Justitia, 26 juli 1869, ondervra

ging van de directeur en de boekhouder van het huis Rey; getuigenis van J. Hoste voor de 

onderzoeksrechter, 17 aug. 1869. 

219 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Ondervraging van J. Hoste voor de 

onderzoeksrechter, 17 aug. 1869. 

CLERFEYT, Joseph, in 1869 klerk 1ste klas bij de afdeling landbouw en industrie, werd in 

1875 bevorderd tot bureelhoofd. 



Renier, die evenals de andere betrokkenen werd verhoord, ontkende alles, 
met uitzondering van het aanbod aangaande de damaststof22o. 
Waarschijnlijk riep Renier op dat moment de hulp in van Eugène Robert, 
lid van de balie, die tot aan Reniers overlijden zijn raadsman zou blij
ven221

• Renier counterde en klaagde op 23 juli 1869 Hoste aan bij de 
Procureur des Konings wegens smaad. De architect had hem immers in 
het openbaar 'petite canaille de Renier' genoemd222

• Er kwam een proces 
voor de rechtbank van eerste aanleg, waarbij getuigen betrokken bij de 
twee tentoonstellingen werden verhoord. 
OokJ. Clerfeyt werd opgeroepen als getuige. Hij uitte zeer zware beschul
digingen tegen Renier. Op 24 september 1869 sprak de rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel de buitenvervolgingstelling van Hoste uit, op grond 
van onvoldoende bewijsmateriaal223

• Renier had dus geen gelijk gehaald. 
Zijn raadsman adviseerde hem verder te procederen aangezien hij oor
deelde dat de eer van zijn cliënt aangetast was en een strafrechtelijke ver
volging tot de mogelijkheden behoorde. Twee jaar spendeerden beiden 
aan het verzamelen van bewijsmateriaal, ditmaal tegen J. Clerfeyt en J. 
Hoste. Het oude dossier werd van onder het stof gehaald, de verslagen 
van het intern onderzoek op het ministerie werden opgevraagd, en in juli 
1872 kwam de zaak Renier versus Clerfeyt-Hoste voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel. A. Renier eiste ditmaal een schadevergoeding van 
40.000 fr.22'. Op 9 augustus kwam deze rechtbank tot het besluit dat Hoste 
buiten vervolging werd gesteld aangezien zijn zaak reeds in 1869 beslecht 
was22S en dat men na een getuigenverhoor een uitspraak zou doen over de 
schadeclaim van Renier tegenover Clerfeyt. Op 22 januari 1873 veroor-

220 De genotuleerde verklaringen werden in september 1869 met toestemming van de ministers 

van binnen- en van buitenlandse zaken aan het gerecht overgemaakt. ARAB, Fonds Hof van 

Beroep Brussel, reeks B, 2270, Brief van Bellefroid, 7 september 1869. 

121 ROBERT, Eugène (Gent 4/7/1839 - Elsene 31/3/1911). Advocaat bij het Hof van Beroep te 

Brussel (1860-1911). Liberaal volksvertegenwoordiger (1882-1884, 1892-1894). Lid van de 

administratieve commissie van de ULB (1880-1883). Lid van de loge 'Les vrais Amis de 

I'Union et du Progrès Réunis' te Brussel. 

221 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Getuigenis van eh. Hochsteyn, 11 dec. 

1872. 

11.] ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Beschikking van buitenvervolgingstel

ling door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

''" ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Inschrijvingsnota van de registratieka

mer, 24 april 1872. 

'" ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Vonnis uitgesproken op de openbare 

zitting van 9 aug. 1872. 



deelde de rechtbank Clerfeyt tot het betalen van 3000 fr. aan Renier22<" maar 
de volgende dag tekende Clerfeyt beroep aan tegen dit vonnis227

• Renier, 
Clerfeyt, Van Camp en Hochsteyn werden opnieuw opgeroepen. De proce
dureslag tussen de beide partijen werd beslecht op 10 april 1873. A. Renier 
werd in zijn verdediging bijgestaan door de raadsheren E. Robert, Soupart 
en Paul Janson228. De uitspraak gaf echter geen uitsluitsel aangezien het hof 
zich alleen uitsprak over het vonnis van 22 januari dat ongedaan werd 
gemaakP9. Geen enkele partij had dus daadwerkelijk gewonnen. 
Robert interpreteerde het vonnis toch als een morele overwinning voor 
zijn cliënfJo. A. Renier trachtte in april 1873 de zaak nog voor het Hof van 
Cassatie te brengen, maar dit verwierp de aanvraag in mei van hetzelfde 
jaar231

• En de affaire kreeg nog een staar~e toen een zekere Ferriel~ klerk op 
het ministerie van buitenlandse zaken, de beschuldigingen tegen Renier 
opnieuw in omloop bracht. Renier spande een nieuw proces in, waarop 
Ferrier zijn beschuldigingen introk232

• 

Na deze aanslepende rechtszaak raakten we het officiële spoor van Renier 
kwijt en konden we enkel steunen op het uitvoerige getuigenis van zijn 
advocaat E. Robert. Renier, die zich inmiddels toch een kennissenkring 
aan de balie had opgebouwd233 en op de wereldtentoonstelling te Parijs en 

216 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Vonnis uitgesproken door de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel, 22 jan. 1873. 

>27 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Extrait du registre aux actes d'appel, 23 

jan. 1873. 

"" JANSON, Paul (Herstal 11/4/1840 - Sint-Gillis Brussel 19/ 4/1913). Advocaat bij het Hof van 

Beroep te Brussel. Liberaal parlementslid (1877-1884, 1889-1894). Lid en later grootmeester 

van de loge 'Les vrais Amis de I'Union et du Progrès Réunis' te Brussel. 

129 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Arrêt de la cour d'appel, chambre des 

appels de police correctionnelle, 10 april 1873. 

23Q ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Mémoire explicatif à I'appui de I'état d'honoraires 

présenté par Mr. Eugène Robert. 

231 ARAB, Fonds Hof van Beroep Brussel, reeks B, 2270, Extrait des minutes du greffe de la cour 

d'appel séant à Bruxelles, 12 april 1873. Exh'ait des minutes de la cour de cassation, 23 mei 

1873. 

m ARAB, Fonds Hoger Onderwijs, nr. 171, Mémoire explicatif... 

'" Aangezien de advocaten E. Robert, P. J anson en J. Bara alle drie tot de Brusselse loge 'Les 

vrais Amis de l'Union et du Progrès réunis' behoorden gingen we ook na of Renier en 

Rommelaere eveneens vrijmetselaars waren. Nazicht van de verschillende bronnen, aanwe

zig op het CEDOM te Brussel, was negatief. Ook op de ULB verzekerde men ons dat 

Rommelaere nooit lid van een loge was geweest. 



de handelsbeurs van Amsterdam connecties had gelegd met Franse kapi
talisten en zaakvoerders zou na het proces zijn werkterrein naar het bui
tenland uitbreiden. Hij zocht vooral toenadering met personen uit de eco
nomische en financiële wereld om zijn voornaamste betrachting, de 
opbouw van een kapitaal, te realiseren. 
De tweede helft van de 19de eeuw was overigens een buitengewoon gun
stige periode voor speculanten van het genre Renier aangezien het een 
periode was van grote economische expansie. De metaalindustrie en de 
machinebouw kenden een zeer hoge vlucht. In binnen- en buitenland 
werden spoorwegnetten aangelegd en werden elektrische trams geïntro
duceerd. Men toonde belangstelling voor investeringen in Congo, Azië en 
Zuid-Amerika, waardoor er maatschappijen opgericht werden om kapi
talen te verzamelen. De beurswereld floreerde. Voor de avontuurlijk aan
gelegde Renier was dit een gouden tijdperk. Zijn kennis van de zakenwe
reld zou hij handig weten te gebruiken en aangezien hij zelf niet kapi
taalkrachtig was mat hij zich de rol aan van tussenpersoon. Hij zou zich 
in de meest uiteenlopende zaken storten en zich ontpoppen tot een 
gewiekst soort makelaar. 
Zijn belangstelling ging allereerst uit naar een participatie in de concessie 
voor de uitbating van de spoorwegen in het departement van de Isère. 
Daarvoor zocht hij toenadering tot de Franse kapitalisten Bourgain en De 
la Boulaye en de Belgische ingenieur Brière. Hoewel er langdurige 
gesprekken waren te Parijs en te Brussel, zag Renier af van dit project. 
Vervolgens wierp hij zich op de in faling zijnde bank Dujardin. Renier 
ontwierp een financieel plan dat hij voorlegde aan een groep kapitalisten. 
Het resultaat van deze onderhandelingen is niet bekend. 
Renier leerde ook de Parijse aannemer Heurthier kennen. Ze besloten 
samen de concessie van de Brusselse trammaatschappij te kopen. De deal 
sprong evenwel af omdat de eisen van de curator te hoog bleken te zijn. 
Even later boog Renier zich over de Italiaanse schuldenlast en ontwierp 
hij een plan tot herschikking, dat hij met politici en financiers besprak. 
Renier interesseerde zich verder nog voor investeringen in de kabeltram 
en in het moderne uurwerk, voor de stichting van een internationaal tijd
schrift en voor de oprichting van een syndicaat voor aandeelhouders van 
de Laminoirs de Montigny sur Sambre. Voor zover we konden opmaken 
was geen enkel van deze ondernemingen zo succesvol dat ze aan de basis 
lagen van een fortuin. 
Mogelijks lag de oorsprong ervan te Parijs. Met de Parijse bankier Beets 
en met Emile en Ferdinand Moretus-Geelhand uit Antwerpen ging Renier 
een participatie aan met het oog op de verwerving van de concessie der 
trammaatschappij van Toulon en Nîmes. Het plotse overlijden van de 
bankier kwam bijzonder gunstig uit voor Renier. Volgens E. Robert, liet 



Beets aan Renier een aanzienlijke levensverzekering na, maar bovendien 
had hij Renier ook gemachtigd tot erfstelling over de hand. Meer details 
over de bedragen en de modaliteiten van deze erfenis ontbreken echter. 
Na het overlijden van de Parijse bankier ontstond er onmin tussen Renier 
en de andere geïnteresseerden in de concessie. Zij verweten hem een te 
grote participatie op te eisen in verhouding tot zijn inbreng. Het geschil 
kwam voor het scheidsgerecht te Brussel, waar de advocaat J. Bara Renier 
verdedigde23

'. Men kwam tot een compromis waarbij Renier 640 aandelen 
beloofd werden in de nog op te richten maatschappij23S. De conflictsituatie 
tussen Renier en Moretus bleef aanhouden. Zij flakkerde weer op toen 
men bij het opstellen van de oprichtingsakte het bedrag van het beginka
pitaal wilde verminderen. Het scheidsgerecht kwam nogmaals tussen en 
Renier haalde gelijk. 
De levensverzekering, mogelijk ook de erfstelling over de hand, en de 640 
aandelen, die, volgens Robert, fors in waarde stegen, vormden waar
schijnlijk de basis van Reniers kapitaal. Deze 640 aandelen maakten later 
geschiedenis in de lening die de familie de Talleyrand-de Montmorency 
bij Renier aanging. 

Een al even gecompliceerde zaak betrof de Frans-Russische stokerij, waar
in Renier zich waagde. Via zijn advocaat Robert kwam Renier in contact 
met N. de Kraeber236 die een groep Russische industriëlen vertegenwoor
digde die in België en Frankrijk kapitalen zochten voor een Russische sto
kerij. Renier leende aan de toekomstige oprichter en eigenaar, Basile de 
Selviatcheff-17

, 100.000 fr. en verkocht hem het landhuis van zijn moeder 
buiten Parijs, in ruil voor een aanzienlijk aantal aandelen in de maat
schappij met als zetel Parijs. Al vlug bleek dat de andere vennoten, meren
deels afkomstig uit de Franse adel, met de aandelen van de Rus waren 
gaan lopen. Samen met zijn advocaat herwerkte Renier de statuten en 
promoveerde zichzelf tot 'directeur spécial et à titre personnel'. De finan
ciële inbreng voor de distillerie bleek echter onvoldoende en de maat
schappij werd in Frankrijk opgeheven maar opnieuw opgericht te Brussel. 

III BARA, Jules (Doornik 23/8/1835 - Sint-Joost-ten-Node 26 / 6/1900). Advocaat bij het Hof 

van Beroep te Brussel. Liberaal volksvertegenwoordiger. Hoogleraar aan de ULB. Lid van de 

loge 'Les vrais Amis de J'Union et du Progrès réunis'. 

235 De archieven van het scheidsgerecht van Brussel zijn onlangs gedeponeerd op het Algemeen 

Rijksarchief. De vonnissen uit de periode 1875 tot 1891 werden nagekeken. We vonden ech

ter geen spoor van bovengenoemde zaak. 

'" Nicolas de Kraebel; ingenieur en 'particulier' was woonachtig te Brussel. 

B' Basile de Selviatcheff was afkomstig van Toula (Rusland) en verbleef in 1889 bij E. Robert. 



Aangezien Renier zijn aandelen nog altijd niet had ontvangen werd het 
scheidsgerecht ingeschakeld. Renier won, de aandelen werden onder se
kwester geplaatst ten einde de schuldbekentenis van de Selviatcheff te 
dekken. Of Renier zijn aandelen later in handen kreeg is onbekend238

• 

Met diezelfde Kraeber onderzocht Renier ook de oprichting van een 
maatschappij voor de ontginning van mangaan in de Kaukasus. Maar ons 
hoofdpersonage was nog op andere markten thuis. Voor de stad Toulon 
organiseerde hij een loterij, waarvoor de stad zich naar alle waarschijn
lijkheid voor 40.000 fr. in de schulden stak bij Renier. Hij was ook betrok
ken bij de faling van de 'Comptoir de Paris et des Colonies'. 
Daarna begon Renier zijn actieradius te verleggen door zijn kapitaal fors te 
laten opbrengen. Aan de markies de Maffée leende Renier 10.000 fr. Begin 
van de negentiger jaren werden de families Humbert-d' Aurignac en de 
Talleyrand-de Montmorency zijn schuldenaars. In de loop van 1895 viel A. 
Renier ziek en stelde hij zijn testament op. Het jaar daarop overleed hij. 

Op familiaal vlak was Reniers leven al even ongewoon. Hij huwde in 
Spanje met de operazangeres Sylvia de Montoya, gekend onder de arties
tennaam Montalba. Zij trad op in de Nationale Muziekacademie te Parijs 
en in de Munt te Brussel. Toen de directeur van de Munt haar de rol van 
Isabelle in de opera 'Les Tempiiers' van Littolf ontnam spande de zange
res een proces in tegen de directie en eiste zij 40.000 fr. schadevergoeding. 
Mevr. Renier verliet haar echtgenoot en leidde voor de rechtbank van de 
Seine een proces tot echtscheiding in. E. Robert vocht in zijn pleidooi de 
bevoegdheid van de Parijse rechtbank aan en haalde gelijk. Mevr. Renier, 
bijgestaan door haar advocaten E. Picard en O. Gaus, wendde zich ver
volgens tot het Brusselse gerecht. Uiteindelijk bereikte men een compro
mis, waarbij Mevr. Renier afzag van de gemeenschap van goederen, maar 
in het bezit bleef van wat zij voor het huwelijk bezat, nl. 200 aandelen in 
het Hotel Continental te Parijs239. 

Hoe moeten wij nu een figuur als Renier inschatten? E. Robert verschafte 
ons tal van elementen uit zijn biografie, maar naarmate de informatie toe
nam en we ze gingen toetsen aan andere beschikbare bronnen rezen er 
meer en meer vragen rond het personage. 

233 Over dit vonnis van het scheidsgerecht werd evenmin iets teruggevonden. We troffen wel 

een uitspraak aan over een geschil tussen N. de Kraeber en B. de Selviatcheff van 23 septem

ber 1889. De eerste klaagde erover dat hij zijn commissieloon van A. Renier nog niet ontvan

gen had en probeerde het verschuldigde van de Rus los te krijgen. ARAB, Fonds 

Scheidsgerecht Brussel, uitspraken REA, doos 9. 
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Nemen we vooreerst zijn carrière als consul. In een eerste fase van ons 
onderzoek bestond er niet de minste twijfel over dat Renier een diploma
tieke loopbaan had doorlopen. In de Brugse bevolkingsdienst stond 
Renier bij zijn vertrek naar de hoofdstad ingeschreven als 'élève-consul'. 
In de gerechtelijke stukken van het proces had men het steeds over A. 
Renier, vice-consul. Volgens Robert nam Renier ook ontslag uit die func
tie en werd hij na het proces door toedoen van de liberale volksvertegen
woordiger Defuisseaux weer in dienst genomen in een hogere functie en 
met een hogere wedde. Bij Reniers overlijden sprak men over 'Reniel~ 
consul général honoraire de Belgique'. Aangezien niemand van zijn tijd
genoten ook maar de minste twijfel had geuit over de carrière van Renier, 
waren we overtuigd van Reniers diplomatieke loopbaan. Bij navraag op 
het ministerie van buitenlandse zaken verzekerde men ons dat Renier er 
geen enkele functie, noch in binnendienst noch in buitendienst had uitge
oefend. Zelfs al was zijn dossier zoek geraakt, uitgeleend of verkeerd 
weggeborgen, dan was er, zo verzekerde men ons, nog altijd het intact 
gebleven fichesysteem met verwijzing naar al wie officieel op buitenland
se zaken had gewerkt, en er werd geen steekkaart van A. Renier terugge
vonden. Wel wist men ons te zeggen dat het in de 19de eeuw niet onge
bruikelijk was dat iemand met commerciële en buitenlandse connecties 
zich probleemloos de titel van consul aanmat. Om meer zekerheid te heb
ben sloegen we er de Almanach Royal op na. Deze vermelden per jaar de 
ambtenaren van de ministeries, evenals de diplomatieke vertegenwoordi
gers in binnen- en buitenland. Renier was onvindbaar. Het blijft dus een 
open vraag of Renier de functie van consul heeft uitgeoefend . 

We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat A. Renier van bij de 
start van zijn carrière een vrij aanmatigende houding aannam. Hij wekte 
daardoor de indruk dat hij zich op de een of de andere manier beschermd 
voelde. Mogen we stellen dat die zelfzekerheid en vrijpostigheid hun oor
sprong vonden in de positie die zijn vader bekleedde in het West-Vlaamse 
provinciebestuur en de mogelijke kennissenkring die hij er had weten op 
te bouwen? Hoewel we niets konden achterhalen over de politieke ach
tergrond van de familie Renier zijn er toch verwijzingen naar een moge
lijke liberale connectie. 
De toenmalige provinciegouverneur B. Vrambout (uit de streek van 
Poperinge) was een notoir liberaal met een grote belangstelling voor 
beroepsonderwijs en economie, twee sectoren waar vader Renier zich 
beroepshalve mee bezig hield. Voor de functie van commissielid bij de 
wereldtentoonstelling te Parijs werd A. Renier ingehaald door de liberale 
minister van binnenlandse zaken A. Vandenpeereboom, ook een West
Vlaming (uit het Ieperse) en voormalig lid van de West-Vlaamse provin-



cieraad. Zorgden zij beiden ervoor dat een onervaren jongeman als Renier 
toch een belangwekkende post bekwam? 
Tijdens zijn processen werd Renier bijgestaan door eminente advocaten, 
stuk voor stuk radicale liberalen en vrijmetselaars, die de advocatuur 
combineerden met andere belangrijke functies. Renier, die op dat ogen
blik eigenlijk nog Inets had bewezen, moet dus ook op de ene of andere 
manier, na zijn verhuis naar de hoofdstad, dit midden gefrequenteerd 
hebben. 
Als we deze liberale piste volgen komen we in 1869 bij de opvolger van 
Vandenpeereboom, de liberaal E. Pirmez. Deze gaf wel de opdracht een 
intern onderzoek in te stellen in de zaak Renier, maar alles bleef binnens
kamers. In juli en augustus 1869, bij de aanvang van zijn proces, riep A. 
Renier de hulp in van de minister van buitenlandse zaken, J. 
Vanderstichelen, eveneens een liberaal en advocaat bij het Hof van Beroep 
te Brussel. Deze antwoordde dat hij niets met de zaak te maken had. 
Blijkbaar distantieerden de liberale politici zich op dat ogenblik van 
Renier, omdat hij al te zeer in een negatief daglicht kwam te staan. 
Bij de verdere afhandeling van de rechtszaak, was de politieke signatuur 
van de regering gewijzigd. In juli 1870 kwam een katholiek kabinet met 
J. d' Anethan aan de macht, in december 1871 opgevolgd door de gema
tigder centrumregering de Theux-Malou. Renier had toen niets meer te 
verwachten van hogerhand en dit verklaart wellicht het einde van zijn 
semi-officiële loopbaan en de nieuwe uitdaging die hij aanging als zelf
standig 'makelaar'. 

Er waren ook nog de verschillende vragen rond het fortuin zelf en waar 
het zijn oorsprong had gevonden. Renier was niet gefortuneerd van huize 
uit. Een groot fortuin liet vader Renier niet na. De erfenisaangifte ver
meldde uitsluitend de echtelijke woning, die geschat werd op 4.400 fr. 240

• 

Na het overlijden van de vader kregen we de indruk dat moeder en zoon 
Renier er berooid aan toe waren. Het is pas na het proces, dat eindigde in 
1873, dat Renier het kapitaal vergaarde. Hij heeft ook, als we het ministe
rie van buitenlandse zaken mogen geloven, in de eigenlijke zin van het 
woord, nooit gewerkt. Robert meldde in zijn statement dat hij Renier niet 
minder dan 36 keer was bijgesprongen met rechtskundig advies, maar 
welke zaak zo succesvol was om een fortuin te vergaren, deelde hij niet 
mee. Kunnen we, als we processtukken in acht nemen en tussen de regels 
van de getuigenis van Robert lezen, besluiten dat Renier een opportunist 
met veel geluk is geweest, een sjoemelaar of woekeraar zoals hij uit een 

2.0 ARABeveren, registratiekamer Brugge, reeks 187, m. 313, 6 juni 1868. 



aantal brom1en naar voor komt of een gewiekst zakenman die op de trein 
sprong van de economische boom uit de tweede helft van de 19do eeuw? 
Of was hij een cocktail van dit alles? We blijven het antwoord schuldig. 
Hoe dan ook, het ministerie van biill1enlandse zaken heeft een gedeelte 
van het legaat kUill1en incasseren en de Gentse universiteit heeft er een 
paar schitterende gebouwen aan overgehouden. 

Het instituut voor fysiologie in de Apotheekstraat 



6. De koninklijke inhuldiging van de gebouwen 

Niettegenstaande de universitaire diensten aan wie de gebouwen waren 
toegewezen in de loop van 1903 hun nieuwe installaties zonder veel 
plichtplegingen betrokken, kreeg het nieuwe complex toch een feestelijke 
inhuldiging. Aanleiding daartoe was de viering van 75 jaar Belgische 
onafhankelijkheid, tijdens dewelke koning Leopold enkele belangrijke 
realisaties van openbare gebouwen officieel wou openstellen. 
Daarom werd begin oktober 1904 bij de Gentse beheerder-inspecteur 
gepolst naar de stand van zaken betreffende de in aanbouw zijnde Gentse 
universitaire gebouwen. Na ruggespraak met architect L. Cloquet kon 
beheerder-inspecteur J. Vanderlinden melden dat tegen 1 mei 1905 het 
Rommelaere instituut en de instituten van de Bijloke alsook de planten
tuin volledig zouden afgewerkt zijn. Met uitzondering van de afwerking 
van enkele interieurs zouden ook de klinieken en de poliklinieken even
eens kunnen geopend worden2

'l. 

Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om koning Leopold II op zondag 18 
juni 1905 de nieuwe instituten voor bacteriologie en farmacodynamie te 
laten openen. Koning Leopold, die vooraf een vaderlandslievende 
plechtigheid bijwoonde op het Sint-Pietersplein, werd in de 
Apotheekstraat verwelkomd door rector P. Thomas en het Gentse pro
fessorenkorps. In zijn toespraak loofde de Gentse rector Arthul' Renier. 
Zijn legaat, uit dankbaarheid voor de goede geneeskundige zorgen hem 
verleend door dr. Rommelaere, creëerde immers de financiële basis voor 
de realisatie van het zg. Rommelaere instituut. Maar de rectorale dank 
ging ook naar de regering, wiens bijkomende financiële inbreng het 
mogelijk maakte ook de overige instituten op te trekken. Na een kort 
wederwoordje van Leopold, maakte de koning kennis met de aanwezi
ge professoren, waaronder de Brusselse hoogleraar W. Rommelaere. 
Daarna begon het gezelschap aan een rondgang door de lokalen 'qui 
sont merveilleusement installés et ou Ie roi paraît s' attarder avec un cer
tain p laisir '242. 

Tijdens de rondgang werd de koning in de Apotheekstraat toegejuicht 
door de aldaar opgestelde studenten. De vorst dankte hen voor het harte
lijke onthaal en wenste hen veel ijver en succes in hun studies. Als slot van 
de openingsplechtigheid ondertekenden de koning en de aanwezige 
hoogwaardigheidbekleders een inaugurale akte, geïllustreerd door J. de 

2<, ARue, 4A2/4 doos 106(134), Herdenking Belgische onafhankelijkheid en inhuldiging 

Rommelaere instituut. 

2 12 Jou1'I1al de Gand, 19 juni 1905 p. 2 



Traey. Dit document, ingelijst in een grote kader, wordt nog steeds 
bewaard in de Centrale Bibliotheek van onze universiteit. 

Inaugurele akte van de opening van het Rommelaeregebouw in 1905 



Detailopname van de vleugel langs de Baertsoenkaai 



BESLUIT 

Op het eerste zicht lijkt een bouwgeschiedenis een weinig ophefmakend 
studieonderwerp. Het RUG-masterplan uit de tweede helft van de 19de 

eeuw bood evenwel ongemeen verrassend materiaal. Niet alleen leidde 
de inscriptie boven de ingang van het instituut voor bacteriologie ons 
naar de boeiende wedersamenstelling van de levensloop van twee perso
nages, maar de studie bracht nog tal van andere aspecten aan het licht 
zoals bv. het niveau van de wetenschappelijke bedrijvigheid, de bouw
prioriteiten binnen een universitaire gemeenschap, en de bureaucratische 
weg die men diende te volgen om ruimtes of gebouwen bij te krijgen. 
In de tweede helft van de 19do eeuw voldeed de universitaire infrastruc
tuur in de Voldersstraat helemaal niet meer aan de vereisten. De vier 
faculteiten deelden nog altijd, zoals in 1826 bij de bouw van de aula en de 
herinrichting van het Jezuïetenklooster, de lokalen van de enige onder
wijscampus die de universiteit rijk was. 
De geringe belangstellil"lg voor enige vorm van bouwactiviteit lag in grote 
mate bij de wetgever die bepaald had dat de stedelijke administratie zou 
instaan voor de universitaire gebouwen, een maatregel die gezien de 
grootte van de investeringen remmend werkte en die achteraf gezien 
financieel ook niet vol te houden bleek. Wat betreft meer specifiek de 
faculteit geneeskunde mogen we stellen dat zij het slachtoffer werd van 
een prioriteitskeuze. De optie om het uitzonderlijk staatskrediet van 1879 
exclusief te besteden aan een grotere behuizing voor de faculteit van de 
wetenschappen viel nadelig uit voor de faculteit geneeskunde die op het
zelfde ogenblik ook wou uitbreiden. De Luikse universiteit van haar kant 
liet met dit geld een serie kleinere instituten oprichten voor de weten
schappen en de geneeskunde, waardoor beide disciplines beter uitgerust 
waren. De Gentse medische faculteit zou gedurende bijna 20 jaar de ach
teruitstelling en het ruimtetekort aanklagen, te meer daar in deze branche 
de noodzaak om aan wetenschappelijk onderzoek te doen sterk werd aan
gevoeld. 
De buitenlandse wetenschappelijke vernieuwingen uit de tweede helft 
van de 19d e eeuw waren bekend aan de RUG. De faculteit geneeskunde te 
Gent was bv. één van de eerste die, bij monde van R. Boddaert, ijverde 
voor de invoering van practica in het curriculum, maar de ruimte en uit
rusting ontbraken. De medische branche kende in die periode ook een 
wetenschappelijke revolutie op het gebied van de morfologie, de bacte
riologie en de farmacologie. Vele hoogleraren geneeskunde die hun 
onderwijsopdracht, in het kader van programmahervormingen of ver
nieuwingen in de discipline, wilden uitvoeren, waren voortdurend op 
zoek naar een aangepast onderkomen. Dit bleek overduidelijk uit het ver-



haal van de histologie, de fysiologie of de farmacodynamie. De aspiraties 
van de hoogleraren verschilden ook. De enen zagen het groots zoals Nuel, 
die meteen een nieuw fysiologisch instituut plande, anderen namen, 
meestal uit noodzaak, genoegen met totaal onaangepaste antichambres en 
pigeonneries, maar groot- of kleinschalig, zij moesten allemaal de bureau
cratische weg volgen. En deze molen draaide uiterst traag. 
Elk voorstel tot om het even welke gebiedsuitbreiding diende eerst de 
goedkeuring van de collega's in de faculteitsraad weg te dragen. 
Vervolgens ging het naar de beheerder-inspecteur die het op zijn beurt 
aan de minister overmaakte. Deze kon dan naargelang de heersende con
junctuur voor een volgend jaar kredieten vrijmaken. Verder diende de 
stad nog haar instemming te geven aangezien zij sedert 1879 een kwart 
van de kostprijs droeg en in het geval van de geneeskunde was de com
missie der burgerlijke godshuizen een niet te omzeilen partner. Al deze 
stappen in de bureaucratische hiërarchie tot men uiteindelijk bij de hoofd
verantwoordelijke was beland, stonden vanzelfsprekend een globaal 
gebouwenbeleid ernstig in de weg. Men ging eerder in op kleinschalige, 
goedkopere maar tevens zeer versnipperde bouwaanpassingen. De reali
satie van grootschaliger projecten zoals de klinische instituten liet daarom 
ook zo lang op zich wachten. 

Het Rommelaerecomplex vormde daarop de uitzondering. De normale 
ellenlange bureaucratische weg werd al gevoelig ingekort doordat de 
Staat geen extra dure budgetten moest voorzien. De gebouwenreeks 
kwam er, zoals we zagen, dank zij een legaat van iemand die wellicht 
nooit een voet had gezet aan de RUG. De zoektocht naar deze legataris 
voerde ons in totaal andere werelden. Met Renier kwamen we onver
hoeds terecht in een nogal duister financieel-economisch circuit, in de 
rechterlijke wereld en in het milieu van enkele berooide Franse adellijken. 
Merkwaardig was ook dat de afdeling bacteriologie van het gebouw 
opgedragen werd aan W. Rommelaere, die hoogleraar en rector bleek te 
zijn van een andere universiteit, nl. de ULB. Naast de talloze ontwerpen 
van plannen, bestekken, lastenkohieren, aanbestedingen, architectonische 
bijzonderheden en financiële verrichtingen, inherent aan een bouwge
schiedenis, kwamen we met dit uitzonderlijke gebouwencomplex, in aan
raking met de boeiende levenswandel van twee personages die onlosma
kelijk verbonden zullen blijven aan deze instituten. 



Zicht op een binnenplein van het Rommelaere instituut 
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