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WOORD VOORAF 

Met de voorliggende tekst is het de bedoeling in het kader van de reeks 
"Uit het verleden van de RUG" de historiek van het fysiologisch onder
zoek in de faculteit geneeskunde tijdens de eerste 125 jaar van het bestaan 
van de RUG in een doorlopend verhaal beknopt samen te vatten. 
Deze bijdrage is een gelegenheid om terug te zien naar de moeilijke door
braak en trage ontwikkeling van het experimenteel fysiologisch onderzoek 
aan onze universiteit in de 19de eeuw. Deze research kende echter na de 
eerste wereldoorlog een sterke groei. Dit leidde tot vondsten die in de we
tenschapswereld grote weerklank vonden en sommige heersende opvat
tingen over de functieregeling van de ademhaling en de bloedsomloop op 
fundamentele en definitieve wijze corrigeerden en aanvulden. 
Geschiedenis wordt gemaakt door mensen. Het is dan ook op basis van de 
opeenvolgende titularissen die in de faculteit geneeskunde te Gent actief 
waren op het gebied van de fysiologie, dat dit overzicht werd samenge
steld. 

Teneinde de draad van het verhaal niet te verwikkelen werden de indivi
duele biografische gegevens in de tekst zelf beperkt tot die elementen die 
rechtstreeks als belangrijk voor de historiek van de fysiologie kunnen ge
zien worden. Verwijzingen naar uitgebreider biografische bronnen zijn tel
kens in voetnoten opgenomen. 

Wetenschappelijke disciplines die rechtstreeks betrokken zijn bij de snel 
evoluerende actualiteit en op intense laboratoriumactiviteit steunen, laten 
de competitief ingeschakelde onderzoekers dikwijls onvoldoende tijd om 
de historiek van hun discipline in haar verscheidenheid grondig te bena
deren. Kennis over wat niet rechtstreeks tot het voorwerp van de persoon
lijke onderzoeksinteresse behoort, blijft niet zelden beperkt tot de grote 
richtlijnen van fundamentele ontdekkingen die internationaal tot het alge
meen cultuurgoed zijn gaan behoren. 
Moge deze tekst in de huidige tijd van computer, internet en explosieve 
ontwikkeling van de bio-medische wetenschappen, een bijdrage zijn tot de 
kennis van het ontstaan en de ontwikkeling in onze universiteit van het fy
siologisch onderzoek, een basisdiscipline van het biomedisch wetenschap
pelijk onderzoek en een onmisbare integrerende wetenschap voor de op
leiding tot en de beoefening van de praktische geneeskunde. 
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Een woord vooraf wordt geschreven wanneer een werk klaar is om ter per
se te gaan. Dit maakt het mogelijk om zich zeer erkentelijk te richten naar 
hen die tot de realisatie van deze tekst hebben bijgedragen. 
Vooreerst hartelijk dank aan mevrouw A.-M. Simon-Van der Meersch en 
mevrouw E. Langendries, Archief van de Universiteit, voor de hulp, aan
moediging en steun bij het verwezenlijken van deze uitgave. 
Een bijzondere dank aan mevrouw Y. Bockstal-Vettenburg voor de perma
nente assistentie bij de opbouw van het manuscript en voor het verzorgde 
typwerk, aan de heer A. Van Baeveghem voor de hulp tijdens de zoektocht 
naar documentatie, en aan de heer M. Gillis voor het teken- en fotografisch 
werk. 
Collega E. Lacroix ben ik zeer erkentelijk voor de nuttige besprekingen tij
dens het opstellen van het beknopt overzicht van het fysiologisch onder
zoek in de 17de-18de eeuw. 
Dank tenslotte ook aan de collega's en het personeel van het "Laboratori
um voor Normale en Pathologische Fysiologie" die mij de mogelijkheid 
geven om actief te blijven in een vertrouwde en stimulerende laboratori
umsfeer. 



INLEIDING 

Wanneer koning Willem I op 25 september 1816 de universiteiten te Gent 
en te Luik stichtte, behoorde de fysiologie van begin af aan tot het onder
wijspakket van de faculteit geneeskunde en werd een titularis voor deze 
leerstof benoemd. 

De fysiologie, de wetenschap die de studie omvat van de levensverrichtin
gen en de functies van de verschillende onderdelen van het organisme, o.a. 
van de organen, had zich inderdaad in het begin van de 19de eeuw ont
wikkeld tot een discipline waarop de geneeskunde geleidelijk ging steu
nen om inzicht te krijgen in de ziekteverschijnselen met hun oorzaken en 
in de mogelijkheden van hun behandeling. Dit was het resultaat van de 
aanwinsten die als gevolg van experimenteel onderzoek in toenemende 
mate in de 18de eeuw geboekt werden en steeds meer het medisch denken 
gingen beïnvloeden. De 19de eeuw zou trouwens de fysiologie zien uit
groeien tot een volwaardige natuurwetenschappelijke discipline. In die 
eeuw werd in de loop van enkele tientallen jaren meer inzicht en kennis 
over de lichaamsfuncties van de gezonde en de zieke mens verworven dan 
in al de voorgaande eeuwen het geval was geweest. De 19de eeuw kan dan 
ook gezien worden als de bakermat van het geneeskundig denken en han
delen dat in de eerste helft van de 20ste eeuw tot volle ontwikkeling en 
praktische toepassing is gekomen. 
Het is de bedoeling het onderwijs en het onderzoek op het gebied van de 
fysiologie in de faculteit geneeskunde in de eerste 125 jaar van het bestaan 
van de universiteit te Gent, t.t.z. tot de tweede wereldoorlog, te over
schouwen. 

De vele moeilijkheden inachtnemend waarmede nieuwe universitaire in
stellingen geconfronteerd worden, waren de omstandigheden om de fy
siologie als experimentele wetenschap in ons land, kort na de slag van Wa
terloo, aan bod te laten komen, zeker niet optimaal. Wel kon verwacht wor
den dat het onderwijs een weergave zou zijn van de opvattingen die be
treffende de fysiologie van de mens in die tijd in West-Europa aan de orde 
waren. 
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Ten einde voor de 19de eeuw vergelijking met de evolutie van het fysiolo
gisch onderzoek op internationaal vlak mogelijk te maken, wordt voor
eerst een bondig overzicht gegeven van de opvattingen en gedachtestro
men betreffende de levensfuncties van de mens in West-Europa tijdens de 
17de-19de eeuw. Als bronnen voor dit inleidend gedeelte worden in de li
teratuurlijst achteraan een beperkt aantal algemene overzichtswerken aan
gegeven. 
In de hoofdstukken betreffende de fysiologie te Gent worden de bronnen 
die rechtstreeks in verband staan met de tekst, in voetnoten aangegeven. 
Ook zijn telkens in voetnoot vermeld waar uitvoeriger biografische inlich
tingen over de professoren kunnen gevonden worden. In de literatuurlijst 
achteraan zijn alleen enkele algemene werken betreffende de geschiedenis 
van de geneeskunde in ons land opgenomen. 



HOOFDSTUK 1: 
DE FYSIOLOGIE IN WEST-EUROPA 

IN DE 17DE-19DE EEUW 

De 19de eeuw kan gezien worden als de eeuw waarin de fysiologie zich tot 
een volwaardige natuurwetenschappelijke experimentele discipline heeft 
ontwikkeld. De oorsprong van deze evolutie dient gezocht te worden in de 
ontdekkingen en geestesstromingen die de 17de-18de eeuw hebben ge
kenmerkt. 

I. DE 17DE-18DE EEUW 

1. De 17de eeuw 

De aanloop was de merkwaardige ontwikkeling in de 17de eeuw van de 
natuurwetenschappen o.a. door de ontdekkingen van Galileo Galilei 
(1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), Isaac Newton (1642-1727) etc.1 

Hun vondsten hadden getoond hoe een onbevooroordeelde observatie 
van de reële wereld en beredenering konden leiden tot inzichten die totaal 
afweken van tot dan toe heersende opvattingen. Nauwkeurige waarne
ming, mathematische uitwerking en experimentele bewijsvoering leidden 
tot het vastleggen van fysische wetten en tot de verklaring van een aantal 
natuurverschijnselen. De sterke interesse die aldus voor de natuurweten
schappen ontstond, gaf in verscheidene landen aanleiding tot het stichten 
van instellingen met het doel wetenschappelijk onderzoek en discussie te 
stimuleren.2 

1 Onder de belangrijke ontdekkingen op het gebied van de fysica, kunnen vermeld worden: 
- de wetten van de zwaartekracht, de luchtthermometer, het slingeruurwerk (Galileo Galilei). 
- de beweging van de planeten, de betekenis van eb en vloed, grondelementen van de optiek 

(Johannes Kepier). 
- de luchtdruk, de barometer (Evangeliste Torricelli 1608-1647) 
- de snelheid van het geluid, de zwaartekracht, optiek (Isaac Newton). 

2 Aldus ontstonden: 
- in Rome: de "Academ.ia dei Lincei" (1603) 
- in Rostock: de "Societas Ereunetica" (1 622) 
- in Firenze: de "Academia del Cimento" (1657) 
- in Duitsland: de "Academia naturae curiosorum" (1652), de latere "Kaiserlich Leopoldinisch 
Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher" 

- in Londen: de "Royal Society" (1662). 
- in Parijs: de "Académ.ie des Sciences" (1665) 
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En ook voor de kennis van de levensactiviteiten van de mens was de 17de 
eeuw een bron van nieuwe inzichten. De beschrijving van de bloedsom
loop door William Harvey (1578-1657) in 1628, de introductie van de mi
croscoop met de microscopische waarnemingen door Antonie van Leeu
wenhoek (1632-1723) en Marcello Malpighi (1628-1694) leidden tot kriti
sche in vraagstelling van de traditioneel aanvaarde voorstellingen. 
Terwijl de aloude klassieke opvattingen betreffende ziekten en hun behan
deling in de geest van de leer van het evenwicht tussen de lichaamsvoch
ten in de dagdagelijkse geneeskundige praktijk bewaard bleven, werden in 
sommige middens, beïnvloed door de vondsten op het gebied van de na
tuurkunde en de scheikunde, de levensverschijnselen van de gezonde en 
de zieke mens meer en meer natuurwetenschappelijk benaderd. Aldus 
werd vanaf de 17de eeuw tot in het begin van de 19de eeuw de genees
kunde, en vooral de fysiologie en de pathologie, beheerst door het opbou
wen, verdedigen en bestrijden van medisch-filosofische systemen of doc
trines, die ontwikkeld werden als reactie op de "oude" geneeskunde, die 
occulte en metafysische krachten inriep om de levensprocessen te verkla
ren. 
Volgens deze systemen berusten de levensprocessen uiteindelijk op fysi
sche krachten en/ of scheikundige reacties die plaats grijpen in de vaste 
stof en/ of in de vloeistoffen van het lichaam. 

1.1. De iatrochemici 

Jan Baptist van He/mont 

De iatrochemici verklaarden de levensver
schijnselen door scheikundige processen. 
De basis van hun opvattingen kan gezocht 
worden in de voorstellingen die in de 16de 
eeuw door Paracelsus (1493-1541) en in de 
17de eeuw door Jan Baptist van Helmont 
(1577-1644) waren geformuleerd gewor
den en die het belang van de chemische sa
menstelling van het lichaam, het even
wicht tussen de bestanddelen, en de rol 
van fermentaties hadden beklemtoond. 
Het spijsverteringskanaal vormde hier
voor het geschikte onderzoeksterrein. De 
werking van de organen werd voorgesteld 
te berusten op de aanwezigheid van im
materiële krachten, de archaei, die instaan 
voor de lokale regeling, terwijl het geheel 
van de werking van de organen door een 
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hoofdarchaeus gecoördineerd wordt. 
Als belangrijke vertegenwoordigers van de iatrochemici kunnen vermeld 
worden: in de Nederlanden Frans (Franciscus) de Ie Boë Sylvius 0614-
1672), die zich aansloot bij de leer van van Helmont, en in Engeland Tho
mas Willis 0621-1675), leerling van Sylvius. In de ziektenleer van de ia
trochemici speelden het overheersen van alkalische en vooral zure scherp
ten (acretés), van opbruisingen en koken van de lichaamsvochten ten ge
volge van abnormale fermentaties, een fundamentele rol. 

1.2. De iatromechanici of iatrofysici 

In tegenstelling tot de iatrochemici poogden andere onderzoekers de le
vensactiviteiten te meten en volgens de wetten van de fysica of mechanica 
wiskundig te verklaren. 
Voorstanders van de iatromechanica waren in de 17de eeuw vooral actief 
in Italië. 
Santorio Santoro 0561-1636) observeerde het functioneren van de mens 
met behulp van een aantal originele instrumenten. Door middel van een 
weegstoel werd het lichaamsgewicht gemeten op verschillende momenten 
van de dag ten einde een balans te kunnen opstellen tussen de hoeveelhe
den ingesta en excreta, wat hem bracht tot het begrip perspiratio insensibilis. 
Hij ontwikkelde thermometers voor het meten van de lichaamstempera
tuur. Giovanni Alfonso Borelli 0608-1679)3 en zijn leerling Lorenzo Bel
lini 0643-1704) zetten de studies van Santoro verder en poogden de li
chaamsbewegingen volgens fysische wetten te verklaren waarbij hef
boomwerking in de modelvorming werd opgenomen. De microscopische 
vondst van spierfibrillen door Marcello Malphighi 0628-1694) en Giorgio 
Baglivi 0668-1707) vormde een belangrijke steun voor een mechanistische 
verklaring van de lichaamsbewegingen. 

* 
* * 

Globaal leverden de nieuwe voorstellingen die in het midden van de 17de 
eeuw aanleunden bij de toenmalige ontwikkeling van de fysica, de me-

3 A. BorelIi vond door gebruik van een thermometer dat het hart niet warmer is dan de ingewan
den (cf. <-> DescartesJ en aanvaardde dat in de longen bestanddelen uit de lucht, nodig voor het le
ven, overgingen in hel bloed. Een spiercontmcüe an lstllatondcr Î1wlO(!d van "suecus ncrvoslls" van 
de zenuw die in de spier samenkomt mei bloed en aanleiding geefl tot een chemisch proces met ver
bleking en verkorti ng van de spiervezels. Bij samentrekking van het hilrt verkleint de hartholte mel 
u.itd rukken van bloed dal stroomt naar de a rteriën die door hun elasliciteil ultzc hm cm daarna door 
samentrekking het bloed verder stuwen. 

13 
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chanica en de scheikunde, slechts weinig objectieve inzichten omtrent de 
levensfuncties, zodat uiteindelijk de van oudsher metafysische voorstel
lingen niet veel gewijzigd werden. 
Zeer dikwijls werd van beperkte waarnemingen uitgegaan om besluiten 
en opvattingen te formuleren die meer de vrucht waren van de fantasierij
ke verbeelding van de observator dan van beredenering en bewijsvoering. 
Het gevolg daarvan was dat verschillende iatromechanische en iatroche
mische richtingen elkaar bestreden en meestal in onvruchtbare theorieën 
en speculaties verzonken, om uiteindelijk op het einde van de 17de eeuw 
de rol van zowel chemische als fysische processen in de levens activiteiten 
te aanvaarden. 

De belangrijkste vernieuwing die de iatromechanici brachten, was het feit 
dat de vanuit de oudheid stammende voorstellingen toenemend kritisch 
beschouwd werden en dat het belang werd beklemtoond van de observa
tie en van het bekomen van numerieke gegevens over de lichaamsactivi
teiten. Dikwijls werden hierbij extreme stellingen ingenomen, waarbij ge
poogd werd de lichaamsfuncties volledig te verklaren volgens de regels en 
de wetten zoals zij in de natuurwetenschappen geformuleerd werden. 

2. Overgang 17de-18de eeuw 

De overgang van de 17de naar de 18de eeuw werd beheerst door drie sys
tematici, die de praktische geneeskunde in de eerste helft van de 18de 
eeuw sterk hebben beïnvloed: de iatromechanici Friedrich Hoffmann en 
Herman Boerhaave, en de "animist" Georg Ernst Sta hl. 

2.1. De iatromechanici - iatrochemici 

Friedrich Hoffmann (1660-1742) (Halle) was essentieel een iatrofysicus: hij 
verkondigde dat de "echte" geneeskunde moet steunen op twee peilers: 
ondervinding en redenering, en verklaard moet worden door de fysica, de 
scheikunde en de anatomie. 
Uit zijn basiswerk "Medicina rationalis systematica" (1738) blijkt dat zijn 
fysiologie en pathologie vooral steunen op verbeeldingrijke redeneringen. 
Volgens deze auteur bestaat het organisme van de mens uit vezels waarin 
zich alle bewegingen afspelen. Leven is beweging; dood is stilstand van be
weging. Het lichaam is een machine die gevoed wordt door een zenuw
fuïdum dat de spanningstoestand van de vezels regelt. 



Herman Boerhaave 0 688-1738) (Leiden) was eveneens een iatromechani
cus, doch in zijn streven om de heersende vaak tegenstrijdige opvattingen 
te verzoenen en toe te passen in het klinisch denken en handelen, aan
vaardde hij ook, meer dan Hoffmann, een belangrijke rol van de scheikun
dige processen. 
Door de originele en magistrale wijze waarop hij geneeskundig onderwijs 
gaf aan het ziekbed, werd Leiden een grote aantrekkingspool voor vele stu
denten en artsen uit gans Europa. Derhalve kende zijn "Institutiones me
dicae", voor het eerst uitgegeven in 1708, talrijke uitgaven en vertalingen. 
Het boek had een grote invloed in de geneeskundige middens. Het wordt 
vaak aanzien als een werk over fysiologie; de Duitse vertaling droeg als ti
tel "Phisiologia" (Halle, 1754) ofschoon slechts twee van de vijf secties van 
het boek gewijd waren aan de normale en de pathologische functies van 
het lichaam, waarbij opnieuw een grote verbeeldingskracht aan bod 
kwam. 
Zoals Hoffmann, en vóór hem ook Borelli en Baglivi, plaatste Boerhaave de 
oorzaak (causa) van het leven in de beweging (motus) van de lichaamsbe
standdelen, die tot uiting komt in een combinatie van kracht en spanning, 
of tonus. 
Voor beide iatromechanici berustte de pathologie op afwijkingen - teveel of 
tekort - in de tonus van de vaste delen en, zoals bij de iatrochemici, op wij
zigingen in de eigenschappen van de lichaamsvochten. 
Zowel iatrochemici als iatrofysici aanvaardden daarenboven stoornissen 
in het gedrag van de zogenaamde spiritus e.a. als oorzaak van patholo
gieën. 
De iatrochemici en de iatromechanici - bewust of onbewust beïnvloed door 
de opvattingen van René Descartes 0596-1650)4 - beschouwden tot ver in 
de 18de eeuw de materie van de vaste delen als inert of inactief. Het werd 
aanvaard dat de levensactiviteiten van de inerte materie verwekt werden 
door subtiele, deels materiële, deels immateriële principes, die al naar ge
lang van het systeem spiritus animales, of ook spiritus, succus of fluidum 
nervosum genoemd werden. Deze principes werden gevormd in de herse
nen en overal in het lichaam vervoerd langs de zenuwen; zij konden che
mische en fysische invloeden ondergaan en wisselende gemoedstoestan
den vertonen. 

4 "Het lichaam is een machine, geschapen door God, en waarin alle onderdelen aanwezig zijn no
dig om te gaan, te eten, te ademen, enz. Het lichaam gehoorzaamt aan de regels van de mechanica. 
Het bewegingsprincipe is de warmte die in het hart van de machine ontstaat en bloed in beweging 
zet. In de longen wordt het zeer warme bloed schuimend door de ingeademde lucht en wordt via 
de arteriën naar de organen gevoerd. Vanuit het bloed gaan kleine elementen doorheen poriën naar 
de epifyse en de hersenkamers waar de "spiritus anima les" gevormd worden die via holle zenuwen 
naar de spieren worden gevoerd. De "spiritus animales" maken de drijvende kracht uit voor de 
spiercontracties." 

15 
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2.2. De animisten 

Georg Stahl (1660-1734), collega proximus van F. Hoffmann in Halle, was 
verontwaardigd dat onder invloed van Boerhaave en Hoffmann en van 
hun talrijke leerlingen over Europa de opvatting verspreid werd dat het 
menselijk lichaam onderworpen is aan de wetten van de ruwe materie -
wetten die daarenboven steunden op zeer rudimentaire theorieën van fy
sica en scheikunde - en dat in deze fysico-chemische systemen geen reke
ning werd gehouden met het "leven". 
Hij aanvaardde aldus het bestaan van een bijzondere anima, die alle func
ties van de organen beheerst en regelt door in te werken op de inherente 
bewegingscapaciteit (motus) en tonus. Door deze continuë beweging be
schermt de anima het lichaam tegen corruptie en aldus tegen de dood. 
Aangezien de anima voor alle levensactiviteiten instaat, waren volgens 
Stahl anatomisch en fysiologisch onderzoek overbodig. 

''De oorzaak van doelmatigheid van de werking van de organen ligt niet in de 
structuur noch in het mechanisme van hun werking, doch wel enkel en alleen 
in een immaterieel begrip, de anima (de ziel). Het levend organisme heeft een 
"anima" die de functionering van de organen en alle uitwisselingen in het li
chaam regelt waardoor het leven mogelijk is en de dood verhinderd wordt. 
Zoniet is er chaos en dood". 
"Alle ziekten berusten op stase van bloed, vooral in het portaal systeem, en de 
ziekteverschijnselen zijn de uiting van de geneeskrachtige inspanningen van 
de anima." 

Stahl hernam in feite het antiek thema van de goedaardige Natuur (Natu
ra morborum curatrix). Zijn leer, die uiteengezet werd in zijn werk "Theo
ria medica vera" (1708), kreeg veel aanhang in de protestantse landen 
(Duitsland, Nederland) doch ook in Frankrijk, o.m. in Montpellier. 

Theoretisch moesten de uiteenlopende opvattingen van de verschillende 
systemen omtrent de pathologie leiden tot verschillen in therapeutische 
benadering van de ziekten. Voor de animisten dienden de genezingspo
gingen van de Natuur gevolgd, geholpen, nagebootst en zonodig aange
past en in goede banen geleid te worden. Voor de aanhangers van de fysi
cochemische systemen daarentegen moesten wijzigingen in tonus van de 
vaste delen en de afwijkingen in de lichaamsvloeistoffen gecorrigeerd wor
den. Uit hun werken blijkt echter dat de meeste systematici zich in de 18de 
eeuw bij de behandeling niet zeer sterk door hun theorieën lieten leiden. 



3. Tweede helft van de 18de eeuw 

3.1. De irritabiliteit 

Toenemende onderzoeken en metingen toonden in de eerste helft van de 
18de eeuw reeds duidelijk aan dat de levensverschijnselen met hun grote 
variabiliteit en aanpassingsvermogen, niet met de gestereotypeerde bewe
gingen van automaten konden vereenzelvigd worden, en ook niet een
voudig konden verklaard worden door een samenspel van fysische, me
chanische en chemische krachten. 
Een belangrijk keerpunt in de studie van de levens activiteiten was de ont
wikkeling van de begrippen "irritabiliteit" en "sensibiliteit" door Albrecht 
von Haller (1708-1777)5 in 1750-1752. 
A. von Haller was een van de meest vooraanstaande autoriteiten die op tal
rijke gebieden een onvoorstelbare activiteit ontplooide. Hij bleef, gelovig 
als hij was, afkerig tegenover de te materialistische opvattingen van extre
me iatromechanici, doch hij zocht ook niet door te dringen in het metafy
sische en immateriële animisme. Hij voerde talrijke experimenten uit met 
het doel dieper in de eigenschappen van de organen door te dringen. Dit 
liet hem toe een aantal heersende opvattingen te corrigeren.6 

De voornaamste bijdrage van von Haller tot de fysiologie was echter het 
experimenteel aantonen van het onderscheid tussen de intrinsieke "irrita
biliteit" (of contractiliteit) van de spier en de "sensibiliteit" van de zenuw; 
onderscheid dat hij voor het eerst in 1752 mededeelde in Heidelberg. 
De voorstelling van von Haller dat bepaalde organen een eigen, intrinsie
ke levensactiviteit, namelijk de irritabiliteit, bezitten, die onafhankelijk is 
van de zenuwen en van de ziel, lokte onmiddellijk hevige kritiek uit om
dat ze de algemeen aanvaarde opvatting van de mechanici, dat de materie 
essentieel inert was, ontzenuwde. 

5 Geboren in 1708, studeerde hij in Tübingen en Leiden (onder Boerhaave). Hij verbleef na zijn pro
motie in 1727 in Londen, Parijs en BaseL In 1736 werd hij ordinarius in d e botanica, de anatomie en 
de geneeskunde in Göttingen waar hij 17 jaar werkte en o.a. zijn "Primae lineae physiologiae" (1734) 
publiceerde. In 1753 keerde hij naar Zwitserland terug, en schreef in 1756-1766 zijn groot samen
vattend werk over de fysiologie: "Elementa physiologiae corporis humani" in 8 volumen. 
Zijn "Elementa" kenden een enorme bijval (en invloed) en telden talrijke heruitgaven. Zij gaven een 
encyclopedisch overzicht van de toenmalige kennis en opvattingen betreffende de fysiologie. De 
bestaande literatuur werd daarbij kritisch beoordeeld. 

6 Onder de aanwinsten door zijn werk vermelden wij: zijn experimenten over het hartautomatisme, 
het bewijs van de virtueelluchtvrije pleuraruimte, de afwezigheid van een verband tussen de klein
hersenen en de hartbeweging «-> Willis) enz., terwijl hij de voorstellingen afwijst als zouden de 
hersenen een klierstructuur hebben «-> Malpighi), de dura een eigen beweging zou hebben «-> 
Baglivi), de zenuwen mechanische oscillaties zouden vertonen «-> Borelli) en de zetel van de ziel 
in de epifyse «-> Descartes) zou gelegen zijn. 
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De controverse over de irritabiliteit spoorde in de tweede helft van de 18de 
eeuw talrijke wetenschappers aan tot experimenteel onderzoek om de op
vattingen van von Haller af te breken of te bevestigen. Deze onderzoekin
gen leidden ook tot een uitbreiding van het begrip irritabiliteit. Dit begrip 
bleef niet beperkt tot de spiervezels, maar werd geleidelijk door de fysio
logen en ook door clinici veralgemeend, om uiteindelijk door velen be
schouwd te worden als het primum movens van alle levensactiviteiten, als 
de basis van het "leven". 
De doctrine van de irritabiliteit inspireerde de ontwerpers van het Vitalis
me (Bordeu, Barthez) en het Nervosisme (Cullen), en lag aan de basis van 
drie belangrijke systemen die, zij het onder een andere naam, de patholo
gie en de therapie van de eerste decennia van de 19de eeuw domineerden: 
de "incitabiliteit" van het Brownisme, de "vitaliteit" van het Razorisme en 
de "contractiliteit" van het Broussaïsme. 

3.2. Het vitalisme 

Nog vóór von Haller zijn bevindingen (in 1752) omtrent "irritabiliteit" en 
"sensibiliteit" bekend maakte, nam de Franse "médecin chirurgien" Théo
file de Bordeu (1722-1776), opgeleid te Montpellier maar sinds 1752 voor
aanstaand practicus in Parijs, het op tegen de mechanistische theorieën van 
Boerhaave die toen in Frankrijk quasi algemeen aanvaard werden. 
Hij negeerde het bestaan van de spiritus animales (1742) en schreef de chy
lificatie (1748) niet toe aan fysica-chemische processen en de kliersecretie 
(1752) niet aan mechanische druk zoals de mechanici, doch aan een "acti
vité vitale", een "sensibilité particulière" van de betrokken organen. 
Steunend op anatomisch onderzoek van het "organe cellulaire ou tissu 
muqueux" (in 1830 bindweefsel genoemd) (1767) breidde Bordeu zijn op
vattingen uit naar alle organen en hij liet zich ook inspireren door de ob
servaties van von Haller. 
Zijn opvattingen over het leven werden uiteengezet in zijn laatste werk 
"Recherches sur les mala dies chroniques" (1775). Twee van zijn uitspraken 
resumeren zijn zienswijze: "Vivre, c' est sentir et se mouvoir en vertu de la 
sensation" en "La sensibilité détermine toutes les activités, tous les phé
nomènes de la vie." 
Volgens Bordeu is het lichaam een assemblage van organen die elk een ei
gen, specifieke, immanente levens activiteit (activité vitale) bezitten. Deze 
levensactiviteit regelt de functies van de organen bij middel van de sensi
biliteit en de motiliteit. Het "leven" van het lichaam is de som van de ele
mentaire levens van de organen. "Hun onderlinge verbanden en de har
monie van hun activiteiten worden beheerst en geregeld door de zenuwen 
die, zoals een poliep, overal doordringen en aan elk orgaan in functie van 



zijn specifieke vitaliteit een eigen motiliteit en sensibiliteit verstrekken? 
Het triumviraat hersenen, hart en maag Oe trépied de la vie) speelt hierbij 
een leidende, besturende rol (rale directeur)" . 

De sterk orgaan-gerichte voorstelling van de levensprocessen door Bordeu 
- zijn opvattingen worden vaak bestempeld als "vitalisme organique" -
werd gewijzigd en aangepast door Paul-Joseph Barthez (1734-1806), van
af 1761 leerstoel-titularis te Montpellier, die een meer "unitaire" opvatting 
omtrent de levens activiteiten voorstelde in zijn basiswerken: "Nouveaux 
éléments de la science de l'homme" (1778) en "Nouvelle mécanique des 
mouvements de l'homme et des animaux" (1798). 
Volgens zijn opvattingen moeten de vitale levenskrachten die in elk orgaan 
immanent aanwezig zijn en verantwoordelijk zijn voor de functies van de 
organen, niet toegeschreven worden aan specifieke "activités vitales", zo
als voorgesteld door Bordeu, doch aan één enkele immateriële vitale oor
zaak, waaraan hij de naam gaf van "principe vitai" (=vitaal beginsel).8 Dit 
"principe vitai" werd door Barthez gezien als totaal gescheiden van de on
sterfelijke ziel en onafhankelijk van de fysico-chemische processen in de 
materie. Dit principe werd aanvaard intrinsiek aanwezig te zijn in de le
vende materie en de drijfveer te zijn van alle levensprocessen. Over de aard 
zelf van dit principe vital kon geen uitspraak gedaan worden: "QueUe est 
sa nature? La question est insoluble, la réponse impossible". 
De overwegend filosofische opvattingen van Bordeu en vooral van Bart
hez omtrent de levensprocessen, hadden een groot impact in de middens 
van de Encyclopédie en derhalve op het medisch denken in de westerse 
wereld tijdens de tweede helft van de 18de eeuwen ook tot ver in de 19de 
eeuw. 
De doctrine van het "vitalisme" zoals ze genoemd werd, en waaraan ook, 
wegens zijn oorsprong en zijn aanhang, de naam "Ecole Vitaliste de Mont
pellier" gekoppeld werd, benadrukte in essentie de specificiteit van de le
vensprocessen. 

7 UChaque partie est, pour ainsi dire, non pas S<1 ns doute Uil 'lIlimal, 'ffillis une espèce de machine à 
part, qui concourt à sa façon à la vie générnle du corps ... Les organes du corps sant liés les uns avec 
les au tres, ils ont leur district et leur acbon; les I"llppor~ de ces aetions et l'harmonie qui en résulte 
font la santé. Si cette harmonie se dérange, soit qu'une partie se relache, soit qu'une autre l' empor
te sur ceUe qui lui sert d'antagonisme, si les actions sant renversées, si eUes ne suivent pas I'ordre 
naturel, ces changements démonstratifs constitueront des maladies plus ou moins graves. 

8 _Uil est plus simple et plus rentable de considérer les acbons diverses des organes comme des effets 
d ' une force un ique, d i\/ersement modifiée par lil d ifféren te s tructu re des parties". 
-"]'appe.lle principe vita! dans le corps humain ia C'iluse IJui produitlollsles p)ll';noml'nes de la vie 

dans Ie corp humaIn; Ie Ilom de eelte cause m'est indifférent ._ Si je préfère eeJui de principe vital, 
e'est qu'iI implique llne idée moins Iimitée que I tarme d'impetum faciens que lui donne I-lippo
cl"llte et que tous .Ies au tres 110mS par lesqllels on a désignéJo cause des (olletions de ia \lic." 
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Het bestaan van immateriële, onbekende vitale eigenschappen, sloot het 
fundamenteel belang van de fysico-chemische processen ter hoogte van de 
organen (en later ter hoogte van de weefsels en uiteindelijk van de cellen) 
niet uit, doch maakte ze ondergeschikt aan een sterker immanent, primair 
agens, het "principe vitaI" (later ook Force vitale e.e. genoemd). 

De vitalisten aanvaardden eveneens, zoals von Haller en zijn aanhangers, 
dat de organen irritabiliteit, sensibiliteit en andere vitale eigenschappen 
bezitten, doch niet als elementaire, onafhankelijke eigenschappen, maar 
als uitdrukkingen van het vitaal principe. 
De vitalisten waren van oordeel dat de kloof tussen de toenmalige kennis 
van de fysica en vooral van de scheikunde enerzijds en de levensprocessen 
anderzijds zo groot was, dat het belangrijker was de levensverschijnselen 
nauwkeurig te observeren en de functies van de organen te bestuderen in 
hun onderlinge samenhang en coördinatie in de tijd, dan fysische of che
mische verklaringen voorop te stellen. 
Derhalve bleef de benadering van de fysiologie en de pathologie voor de 
vitalisten hoofdzakelijk speculatief, en deden ze slechts in beperkte mate 
een beroep op experimenteel onderzoek om hun hypothesen en stellingen 
te staven. 

4. Einde van de 18de eeuw 

4.1. Voorlopers van de experimentele fysiologie 

Naar het einde van de 18de eeuw ontwikkelde zich bij enkele wetenschap
pers, te midden van de overwegend speculatieve opvattingen van de 
heersende medische systemen of doctrines, een tendens om door experi
men teel onderzoek rationele en objectieve verklaringen te vinden voor de 
functies van het lichaam. 
Deze onderzoekingen waren aldus de voorbode van de ontplooiing van de 
experimentele fysiologie in de 19de eeuw. 

Vermelden we de belangrijke invloed van de Italiaanse natuurkundige en 
fysioloog Lazaro Spallanzani (1729-1799) waarvan de experimenten een 
grote weerklank vonden, niet in het minst door de talrijke contacten die hij 
mede door zijn reizen in het buitenland in brede kringen onderhield. 
Spallanzani exploreerde verschillende gebieden van de fysiologie en bena
drukte hierbij de noodzaak de observaties te verrichten in strikt vastgeleg
de omstandigheden, met goede controles en onder gepaste voorwaarden, 
zodat de experimentele waarnemingen naar willekeur kunnen herhaald en 



bevestigd worden.9 Hij benadrukte ook dat de interpretatie van de resulta
ten met grote omzichtigheid moet geschieden. 

Een andere belangrijke experimentator was de Italiaanse medicus en fysi
cus Luigi Galvani (1737-1798), hoogleraar anatomie aan de Universiteit te 
Bologna, die kan beschouwd worden als de grondlegger van de elektrofy
siologie. Zijn studies over de Halleriaanse irritabiliteit van de kikkerspier 
leidden tot de ontdekking in 1780 dat contracties van de achterpoten van 
de kikker konden uitgelokt worden door elektrische stimulatie van de 
spierzenuw. Na additionele reeksen van zeer nauwkeurig en grondig be
dachte experimenten formuleerde Galvani de theorie dat ook in het orga
nisme een elektrisch fluïdum, de dierlijke elektriciteit, aanwezig was, en 
dat er niet enkel een "statische" doch ook een "dynamische" elektriciteit 
bestond (De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, 1791). 

De Franse chemicus Antoine-Laurent Lavoisier Cl 743-1794) was niet enkel 
de "vader van de moderne chemie", doch heeft ook een belangrijk aandeel 
gehad in de ontwikkeling van de moderne fysiologie. 
In een reeks zorgvuldig geplande en stelselmatig uitgevoerde experimenten, poog
de Lavoisier vanaf 1774 een verklaring te vinden voor de fysiologische betekenis 
van het in- en uitademen van de lucht, zonder hetwelk het leven onmogelijk is. 
Na de chemische samenstelling van de lucht (1776), het koolstofdioxyde (1780) 
en het water (1783) bepaald te hebben, toonde Lavoisier aan dat bij de ademha
ling koolstof en waterstof van het lichaam door de zuurstof van de ingeademde 
lucht "verbrand" worden met vorming en uitademing van koolstofdioxide en 
water, en met vorming van warmte (1777-1785).10 Lavoisier gaf aldus voor het 
eerst een objectieve wetenschappelijke verklaring voor de ademhaling en de 
productie van de lichaams- of levenswarmte. Hij werd derhalve de grondlegger 
van de stofwisselingsfysiologie en van de calorimetrie bij mens en dier. 

9 Vermelden wij 0.<1. zijn stud.les bel:re.ffende de bloedsomloop wa~rb ij hi j wees op hel belang van 
de h~ rtsys t Ie, de snellleid van de bloedslI(lOll1 Irndltte te meleI'- en de doorg,lIlg van de bloedcel
len door de capillairen naging. Hij stelde reed v66l' Pastcur vns l dat In verhilte en hermeti h ge
sloten Oesjes geen organismen ontstaan, wel bij toc.la ten van buitenlucht, en weerlegde. aldus de 
theorie WIIl de "generatio ponlane,'" . 1-1 ij demonstreerde dat de reproductie v:m kikkers en paddeu 
berust op de versmelting van kiemvloeistof zoals bij de hond artificiële bevruchting mogelijk was 
door het inbrengen van sperma in de vagina. Zeer opmerkelijk waren zijn experimenten over de rol 
van het maagsap. Inslikken van linnen zakjes met vlees en brood en nadien uitbraken, toonde dat 
de inhoud min of meer was aangetast. Deze afbraak werd niet toegeschreven aan de bewegingen in 
de maag «-> Boerhaave en Haller). Het maagsap was ook werkzaam in vitro, niet door fermenta
tieprocessen zoals voorgesteld door Van Helmant (er is geen gasvorming) maar door chemische 
omvorming. 
10 "La respiration est une combustion lente de carbone et d'hydrogène qui est semblable en tout à 
celle qui s' opère dans une lampe ou dans une bougie allumée; sous ce point de vue, les animaux qui 
respirent sant de veritables corps combustibles qui brulent et se consument. 
On peut donc dire avec les anciens que Ie flambeau de la vie s'allume au moment ou l'enfant respi
re pour la première fois, et qu'il ne s'éteint qu'à sa mort." 
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* 
* * 

Er waren ook stromingen van toenadering tussen de experimenteel positi
vistische strekkingen en de metafysisch-filosofische opvattingen. Een 
vooraanstaande personaliteit op dit gebied was François-Xavier Bichatll 

(1771-1802), die gedurende een vijftal jaren een buitengewone klinische, 

selleer) werd. 

wetenschappelijke en onderwijsactiviteit 
aan de dag legde. 
Steunend op stelselmatige fysico-chemi
sche analyses kwam Bichat eerst tot een ra
tionele, wetenschappelijke indeling van de 
vliezen (membranes) die de organen om
geven (Traité des membranes en général et 
des divers es membranes en particulier, 
1800). Vervolgens ging hij de organen ont
leden. Hij toonde aldus aan dat deze zijn 
opgebouwd uit een aantal primaire ele
menten, waaraan hij - wegens hun gewe
ven uitzicht - de naam "tissu" (weefsel) gaf 
(Anatomie générale, appliquée à la phy
siologie et à la médecine, 1801). 
Bichat was aldus de grondlegger van een 
nieuwe tak van de anatomie, de "anatomie 
des tissus" of "anatomie générale" die la
ter in de 19de eeuw, vooral na toepassing 
van de microscopie, de "histologie" (weef-

Hij kan ook beschouwd worden als een voorloper van de experimentele 
fysiologie. Hij voerde een reeks experimenten uit waarbij hij de rol van de 
drie "vitale organen" (hersenen, hart en longen) in het optreden van de 
dood op systematische wijze bestudeerde. In tegenstelling tot zijn voor
gangers onderwierp hij zijn bevindingen echter niet aan vooropgezette 
theorieën, doch hij paste zijn opvattingen en theorieën aan zijn waarne
mingen aan (Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 1800). 
Bichat gaf ook zijn opvattingen omtrent "het leven" (La vie est I' ensemble 
des fonctions qui résistent à la mort). Hij aanvaardde een duidelijke schei
ding tussen de levende wezens, die vitale eigenschappen (propriétés vita
les) bezitten, en de ruwe materie (matière brute) die deze niet bezit. Zijn 

11 Bichat studeerde chirurgie te Lyon (1791-1793) en vervolgens aan de chirurgische school van het 
Hötel-Dieu te Parijs onder leiding van de vermaarde chirurg Pierre Joseph DesauIt (1744-1795). Na 
de dood van DesauIt, gaf hij vanaf 1797 privé onderwijs in de anatomie - onderwijs dat gepaard ging 
met fysiologisch-gerichte demonstaties - en werd in 1800 benoemd tot Médecin de I'Hötel-Dieu. 



theorie omtrent de "propriétés vitales", benaming gebruikt om de funda
mentele verschijnselen van "het leven" aan te duiden, heeft hem doen 
rangschikken als vitalist. 
In tegenstelling tot de animisten en de vitalisten die in de 18de eeuw de na
druk legden op de anima of het vitaal principe als enige bron van de le
vensactiviteiten, en van waaruit zij door speculatieve beschouwingen de 
fysiologische levensmechanismen trachtten af te leiden, stelde Bichat dat 
eerst de levensprocessen (activités vitales) bestudeerd en ontrafeld moes
ten worden, om nadien, voor zover mogelijk, de krachten (forçes) die aan 
hun basis liggen te identificeren. 

"La plu part des médecins qui ont écrit sur les propriétés vitales ont commencé 
par en rechercher Ie principe; ils ont voulu descendre de I'étude de sa nature à 
celle de ses phénomènes, au lieu de remonter de ce que l'observation indique, 
à ce que la théorie suggère. L'äme de Stahl, L'Archée de van Helmont, Ie prin
cipe vital de Barthez, la force vitale, etc., considérés comme centre unique de 
tous les actes qui porte nt Ie caractère de la vitalité, ont été tour à tour la base 
commune ou se sont appuyées, en dernier résultat, toutes explications phy
siologiques. Chacune de ces bases s' est successivement écroulée, et au milieu 
de leurs débris sont restés les faits que fournit la rigoureuse expérience sur la 
sensibilité et la motilité." 
... "Ne peut-on, sans connaître Ie principe de la vie, analyser les propriétés des 
organes qu'elle anime ... supposons les causes, et ne nous attachons qu'à leurs 
grands résultats." 
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11. DE 19DE EEUW 

In de middens van de praktische geneeskunde in West-Europa bleven in 
de eerste decennia van de 19de eeuw de traditionele opvattingen nog 
steeds van toepassing. Medische systemen zoals het Contro-stimulisme 
van de Italiaanse medici Giovanni Razori (1766-1837) en Giacomo Tomma
sini (1768-1846) en in Frankrijk vooral de Médecine physiologique van 
François Broussais (1772-1838) die stelden dat quasi alle ziekten berusten 
op een verhoogde irritabiliteit, kenden een aanzienlijke populariteit met 
als therapeutische consequenties massaal aflaten van bloed en drastische 
voedsel- en zelfs vochtbeperking. 
In de vooruitstrevende medische middens werd echter toenemend tegen 
deze doctrines geageerd en werd meer en meer aandacht besteed aan de 
fysica, de scheikunde, het anatomo-pathologisch onderzoek en, in het do
mein van de fysiologie, aan het stelselmatig onderzoek van de lichaams
functies door middel van experimentele studies bij het levend organisme. 
De ontwikkeling van de experimentele fysiologie in de 19de eeuw in West
Europa is in hoge mate het werk geweest van enkele uitzonderlijke onder
zoekers die door hun grote experimentele vaardigheid en ook door hun di
dactisch charisma een grote invloed uitoefenden op vele jonge medici uit 
alle landen van Europa en uit de Verenigde Staten van Amerika. Dit pio
nierswerk startte in Frankrijk en was te danken aan François Magendie en 
vooral aan zijn leerling Claude Bernard. Naderhand waren het in Duits
land Johannes Müller en Carl Ludwig en hun leerlingen die een bijzonder 
sterke impuls aan de experimentele fysiologie hebben gegeven. 

1. Frankrijk 

François Magendie (1783-1855) 

F. Magendie, zoon van een in Parijs gevestigde chirurg, behaalde in 1808 de 
titel van doctor aan de Parijse Faculté de Médecine, en werd gepromoveerd 
tot prosector in de anatomie bij de befaamde chirurg Alexis Boyer, verbon
den aan het Hàpital de la Charité en het Hàtel-Dieu. 
In deze hoedanigheid gaf hij lezingen over anatomie en fysiologie, om zich 
kort nadien exclusief toe te leggen op de experimentele fysiologie, waarin 
het dierexperimenteel onderzoek een fundamentele plaats bekleedde. Hij 



verstrekte dit onderwijs vanaf 1818 in een "cours privé" en verder vanaf 
1832 als professor aan de "chaire de Médecine" van het "Collège de Fran
ce". Dat onderwijs kende een groot succes. 
De uitstraling van zijn leer was ook het gevolg van de verspreiding van zijn 
werk "Précis élémentaire de Physiologie" (2 volumes) (1816-1817) en de 
publicatie van een tijdschrift "Journal de Physiologie expérimentale" 

(1821-1831) die vooral tot doel hadden aan te 
tonen hoe de vitale processen experimenteel 
kunnen benaderd en onderzocht worden. 
Zijn experimenteel onderzoek had betrekking 
zowel op de fysiologie en de fysiopathologie 
als op de farmacologie. Vermelden wij zijn 
studies over absorptiemechanismen bij mens 
en dier (1809); over het mechanisme van het 
braken, de invloed van emetine en de functie 
van de slokdarm (1813), de rol van stikstof
houdende bestanddelen in de voeding (1816), 
de lokalisatie van de gevoelige zenuwen in de 
achterste wortels van de ruggenmergszenu
wen (1823), de circulatie van het cerebrospi
naaI vocht (1842), enz. 
Magendie was niet enkel een vindingrijke on
derzoeker, hij was tevens een befaamd clini
cus, die de kracht van de Natuur verkoos, en 
drastische behandelingen, zoals het aflaten 

François Magendie van bloed, afkeurde. Hij werd in 1826 aange-
steld als adjunct geneesheer in de Salpétrière, en in 1830 tot geneesheer in 
het Hötel-Dieu. Hij verwierp het animisme en elke vorm van vitalisme, 
zelfs zoals voorgesteld door Bichat. In tegenstelling tot Bichat aanvaardde 
hij geen onderscheid tussen de wetten van de levende wezens en de niet
levende materie. 12 Gans zijn leven hechtte Magendie geen enkel geloof aan 
eender welke bewering die niet experimenteel bevestigd werd. 

Claude Bernard (1813-1878) 

Claude Bernard werd in 1837 extern en vervolgens intern in het Hötel
Dieu bij Magendie, die hem in 1841 tot zijn "préparateur" benoemde. Na 

12 "Tout progrès de la médecine ne peut venir que de ceux de la physiologie, et celle-ci ne peut êt
re qu' expérimentale", 
"Je ne puis concevoir qu'entre les lois qui régissent les corps vivants et celles qui règlent les corps 
inertes, il existe une ligne de démarcation", 
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het behalen van de doctorstitel in 1843 begon hij een onderzoeksloopbaan 
die een enorme impuls zou geven aan het experimenteel onderzoek in 
Frankrijk. 
Als leerling van Magendie bracht hij het experimenteel onderzoek in de fy
siologie, en ook in de farmacologie en de toxicologie, tot volle ontwikke
ling. Hij was niet alleen een begenadigd experimentator maar ook een ge
niaal denker die de waarde van de rationele observatie van de spontane of 
uitgelokte fenomenen voor de geneeskunde onderlijnde. Concreet inge
steld, legde hij op basis van fysico-chemische kennis de fundamenten van 
de moderne geneeskunde. Bernard was een groot tegenstander van ieder 
concept waarin enige vorm van vitalisme zou kunnen gezien worden en hij 
dissocieerde scherp het terrein waarop het experimentele zich diende te 
bewegen: "La science n' a pas pour objet de prouver ni de désapprouver 
Dieu, elle est indépendente de cette question" ; maar anderzijds: "Ie maté
rialisme qui affirme qu'il n'y a rien au-delà de la matière sort de la scien
ce". 
Begenadigd onderzoeker en merkwaardig lesgever werd hij in het Collège 
de France een aantrekkingspool voor vele adepten van de natuurweten
schappelijke richting die op hun beurt de nieuwe denkdiscipline in de ei
gen universiteiten gingen overbrengen. 
Zijn bevindingen betreffende de nerveuze vasomotriciteit, de verterings
functie (intestinale verteringssappen en pancreassap), de glycogeenvor
ming in de lever, de glucosurie bij aanprikken van de bulbus cerebri, de in
vloed van curare, de CO-intoxicatie en het "milieu intérieur", zijn enkele 
voorbeelden van het uitgebreid onderzoeksterrein waarop hij werkzaam 
was. De vlotte pen waarmede hij zijn opvattingen en de gulden regels van 
de proefondervindelijke methodologie uiteenzette, vormden zovele bron
nen van wetenschappelijk denken en onderzoek die in de faculteiten ge
neeskunde brede weerklank vonden. Vermelden wij onder zijn vele boe
ken in het bijzonder: "Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la 
médecine" (1855), "Introduction à l'étude de la médecine expérimentale" 
(1865), "De la physiologie générale" (1871), "Leçons de pathologie expéri
mentale" (1872), "Leçons sur les phénomènes de la vie" (1878-1879). 
Zijn leerlingen onder wie Paul Bert, Charles-Edouard Brown-Séquard, 
Arsène d' Arsonval, Charles Richet, Emile GIey, hebben de faam en de tra
ditie van de Franse fysiologenschool verder uitgebreid. 



2. Duitsland 

In Duitsland ontstond ietwat later dezelfde evolutie als in Frankrijk. De na
tuurfilosofische benadering van de mens en zijn pathologie werd verdron
gen door de experimenteel natuurwetenschappelijke benadering van de 

orgaanfuncties en hun afwijkingen. 
Onder de pioniers van deze richting kunnen 
vermeld worden: Johannes Evangelista Pur
kinje (1787-1869), Ernst Heinrich Weber (1795-
1878), Gustav Fechner (1801-1887), en gans in 
het bijzonder Johannes Müller (1801-1858). In 
1821 werd door Carl August Sigismund 
Schultze in de universiteit Freiburg in Breis
gau de eerste onafhankelijke fysiologie-een
heid met experimentele activiteit opgericht en 
in 1823 in Breslau de eerste onafhankelijke 
leerstoel voor fysiologie waar door J.E. Pur
kinje vanaf 1824 experimentele demonstraties 
werden gegeven. In 1839 verkreeg Purkinje 
de bouw van een instituut voor fysiologie. 

Johannes Müller (1801-1858) 

Johannes Müller De belangrijkste grondlegger van de experi-
mentele richting was Johannes Müller die reeds op 23-jarige leeftijd do
ceerde in Bonn en in 1833 benoemd werd in Berlijn. Sterk onafhankelijk en 
los van traditie, stelde hij zich, na een eerste periode, kritisch op ten op
zichte van de natuurfilosofen die volgens hem te ver waren verwijderd van 
het reële en te sterk speculatief waren ingesteld. Objectieve observatie en 
experimentele analyse was de taal van de natuurwetenschappelijke rich
ting. Müller behoorde nog tot de klasse van begenadigden wier kennis en 
activiteit zich over een buitengewoon breed biologisch terrein uitstrekte, 
gaande van de biologie naar de anatomie, fysiologie, pathologische histo
logie en embryologie. Als redacteur van het "Archiv für Anatomie und 
Physiologie" (1834) en met zijn "Handbuch der Physiologie des Men
schen" (1833-1840), dat de vroegere leerboeken over fysiologie verdrong, 
oefende Müller een grote invloed uit. Hij was in Duitsland de genitor van 
een uitgebreide generatie van onderzoekers die de geneeskunde steunend 
op de natuurwetenschappen hebben opgebouwd. Vermelden wij b.v. voor 
de fysiologie: Emile du Bois-Reymond, Hermann Ludwig von Helmholtz, 
Ernst Wilhelm von Brücke; voor de cellulaire pathologie: Rudolf Virchow; 
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voor de embryologie en histologie: Friedrich Gustav HenIe, Karl Bogislav 
Reichert, en Théodore Schwann, de grondlegger van de "cellular Theorie". 

Carl Ludwig (1816-1895) 

Een sterke personaliteit die samen met du 
Bois-Reymond (1818-1896), von Helm
holtz (1821-1894) en von Brücke (1819-
1892) een belangrijk impuls gaf aan de ont
wikkeling van de experimentele fysiologie 
in Duitsland was Carl Ludwig. 
Na het behalen van zijn medisch diploma 
startte Ludwig in 1840 met fysiologisch 
onderzoek in het laboratorium voor anato
mie in Marburg. In 1849 werd hij benoemd 
tot hoofd van de afdeling anatomie en fy
siologie in Zürich, gevolgd in 1855 door 
een professoraat in de fysiologie en zoölo
gie in het Josephinum (medisch-chirurgi
sche militaire academie) te Wenen. Hij be
kleedde vanaf 1865 de leerstoel voor fysio
logie in Leipzig waar hij meer dan 25 jaar, 
tot zijn dood, actief was. 
Samen met du Bois-Reymond, von Helm-

Carl Ludwig holtz en von Brücke vormde C. Ludwig 
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(de senior) de groep "organische Physiker" die de eerste lijn bekleedden 
van het natuurwetenschappelijk onderzoek tegen de natuurfilosofie en het 
vitalisme in. "In het organisme zijn geen andere krachten actief werkzaam 
dan de algemene fysico-chemische. De wetenschappelijke fysiologie heeft 
als taak de functies van het dierlijk levend organisme te bepalen en deze af 
te leiden als noodzakelijke gevolgen van elementaire omstandigheden." 
Hun onderzoek leidde tot merkwaardige resultaten en hun laboratoria 
werden centra waar geïnteresseerden uit vele landen naar toe kwamen 
voor lering en vorming. 
Carl Ludwig, de aanvoerder van de groep, had zijn credo reeds verkon
digd in zijn "Lehrbuch der Physiologie des Menschen" dat in 1852 werd 
uitgegeven. Zijn activiteit lag in het bijzonder op het cardiovasculair en 
respiratoir gebied. Hij was de uitvinder van de kymograaf en de registra
tie van de (gemiddelde) bloeddruk met de kwikmanometer in het dierex
perimenteellaboratorium, en ontwikkelde technieken voor het meten van 
de bloedstroom in de organen, voor de gasanalyse in verband met de 
ademactiviteit, enz. 



De belangrijke impact van de Duitse laboratoria op het onderzoek in de fy
siologie tijdens de tweede helft van de 19de eeuw wordt geïllustreerd door 
hun groot aandeel in de publicaties die op dit gebied verschenen. 
Onder de leerlingen van C. Ludwig kunnen worden vermeld: Adolf Fick, 
OUo Frank, Henry Pickering Bowditch (Amerika), Ivan Petrowitch Pavlow 
en Ivan Michailovic Setschenov (Rusland), Christian Bohr en August Ti
gerstedt (Scandinavische landen). 
Terwijl de experimentele laboratoria in Londen (University College) en Pa
rijs (Collège de France) nog in kleine lokalen hokten, beschikte C. Ludwig 
reeds in 1869 over een instituut waarvan de indeling duidelijk de zuilen 
van het experimenteel fysiologisch onderzoek illustreerde: een centraal ge
bouw voor de experimentele fysiologie met links een vleugel voor een his
tologie-departement en rechts een vleugel voor een chemie-departement. 

BESLUIT 

In het begin van de 19de eeuw konden aangaande het studieterrein van de 
fysiologie twee belangrijke richtingen onderscheiden worden, gekenmerkt 
door een verschillende benadering van de levenskenmerken en de levens
activiteiten. 
Eén richting beoogde de studie van de fundamentele eigenschappen van 
het levensgebeuren door te pogen de basis van het leven, de "force vitale" 
- voorgesteld als een immateriële energie - te benaderen. Deze filosofisch
metafysische oriëntatie kon gezien worden als een geactualiseerde voor
stelling van de hippocratische "natuurkracht" die gedurende eeuwen on
der verschillende benamingen deel had uitgemaakt van het Westerse ge
neeskundig denken. In de 18de eeuw vormde dit concept, beïnvloed in zijn 
voorstelling door de beginnende kennis van de functie van de organen, de 
kern van het zogenaamde vitalisme. 
Dit vitalisme had zich in de 18de eeuw onder de invloed van de school van 
Montpellier (o.a. door Th. de Bordeu en P.J. Barthez) tot een invloedrijke 
denkrichting ontwikkeld. Naar gelang van de adepten van het vitalisme 
werd in het denkpatroon een min of meer sterk modulerende invloed van 
immateriële krachten in de organen zelf op de algemeen werkzame "force 
vitale" aanvaard. 
De tweede richting die op het einde van de 18de eeuw toenemend naar 
voor kwam, had haar ontwikkeling te danken aan de vooruitgang van de 
fysica en de scheikunde. Samen met de verworven kennis van de macro-
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scopische anatomie leidde dit tot de studie van de werking van de organen 
en de weefsels. Dit lag aan de basis van de ontwikkeling van experimen
teel onderzoek om een beter inzicht te krijgen in de functie van de organen. 
De waarde ervan werd in de 18de eeuw duidelijk aangetoond o.a. door de 
resultaten van de onderzoekingen van Albrecht von Haller, Lazzaro Sp al
lanzani en Antoine Laurent Lavoisier. In de 19de eeuw kende deze research 
in de universiteiten van West-Europa, vooreerst in Frankrijk en weldra ook 
in Duitsland, een explosieve ontwikkeling. De aanwinsten die op die wij
ze geboekt werden op het gebied van de functionering van de organen en 
van het levend organisme, en de afwijkingen die bij ziekten konden geob
serveerd worden, gingen geleidelijk doordringen in de praktiserende ge
neeskunde. 



HOOFDSTUK 2: 
DE FYSIOLOGIE IN DE FACULTEIT 

GENEESKUNDE TE GENT 

I. DE EERSTE HONDERD JAAR (1817-1917) 

Het was in de algemene context van de in de fysiologie en in de genees
kunde op het einde van de 18de eeuwen het begin van de 19de eeuw heer
sende stromingen (cf. deel I) dat F.E. Verbeeck in 1816 aan de pas gestichte 
universiteit te Gent voor het onderwijs van de fysiologie en de anatomie 
werd benoemd. Verbeeck samen met J.F. Kluyskens, J.e. van Rotterdam en 
J.L. Kesteloot vormden de faculteit geneeskunde. J.F. Kluyskens werd be
last met de heelkunde en de verloskunde, J.e. van Rotterdam met de pa
thologie, de interne kliniek en de dieetleer, en J.L. Kesteloot met het on
derwijs van de medische en farmaceutische leerstof, de chronische ziekten, 
de gerechtelijke geneeskunde en de hygiëne. 
De drie eersten waren reeds lesgever geweest in de "Ecole élémentaire de 
Médecine" te Gent, die in 1806 was ontstaan ingevolge een verordening 
van Napoléon die bepaalde dat in ieder departement van het Keizerrijk 
een school voor praktijkgericht onderwijs in de geneeskunde moest wor
den opgericht die tevens een voorbereidende instelling zou zijn voor wie 
een meer volledige vorming nastreefde in de "Ecole de Médecine" te Pa
rijs, Montpellier, Straatsburg, enz. 
Het werd aanvaard dat de geneesheren-professoren naast hun geneeskun
dige praktijk zowat alle vakken van de faculteit geneeskunde konden do
ceren. Het doceren van theoretische vakken werd daarenboven meestal be
schouwd als een tussenstap naar het klinisch onderwijs. Dit was ook het 
geval voor de professoren die in de 19de eeuw belast werden met het on
derwijs van de fysiologie. Het curriculum van de eerste hoogleraar belast 
met dit onderwijs, prof. dr. François Egide Verbeeck, is hiervan een typisch 
voorbeeld. 
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1. François Egide Verbeeck 
(Mechelen 6.11.1779 - Gent 14.11.1848) 

François Verbeeck13 behaalde, na voorbereidende studies te Gent, in 1806 
te Parijs de titel van "Docteur en Chirurgie" (thesis: De morbo coxario, seu 
de tumore albo articuli coxo-femoralis tentamen). 

Frnnçois Verbeeck 

Hij vestigde zich als chirurg en vroed
meester te Gent waar hij een veelzijdige 
activiteit ontplooide. Aan de "Ecole de 
Médecine" werd hij prosector. In 1809 gaf 
hij een openbare cursus over botanica in 
de plantentuin van de stad Gent en hij gaf 
ook onderwijs over de botanica en de far
maceutische chemie aan de "Ecole de Mé
decine". Hij werd adjunct-chirurg in het 
burgerlijk hospitaal de Bijloke en chirurg 
van de stad Gent. Bij de stichting van de 
universiteit werd hij tot professor ordinari
us benoemd (1816) bij de faculteit genees
kunde voor de leervakken anatomie en fy
siologie. Verbeeck was vooral geïnteres
seerd in de chirurgie. Onder zijn veelvul
dige activiteiten vermelden wij daarenbo
ven mandaten als lid en secretaris van de 
Geneeskundige Commissie van Oost
Vlaanderen en lid van de gemeenteraad 
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(1830-1836). 
Wanneer, na de onafhankelijkheid, het hoger onderwijs in 1835 werd gere
organiseerd, werd hij van het onderwijs van de fysiologie ontlast en belast 
met de cursussen heelkundige pathologie en operatieve heelkunde, vak
ken die hij doceerde tot zijn emeritaat in 1848. 
Aan de universiteit was hij rector in de academiejaren 1821-1822, 1832-1833 
en 1847-1848. Hij werd lid van de Académie de Médecine de Belgique, bij 
haar stichting in 1841. Zijn publicaties (meestal rapporten) hadden hoofd
zakelijk betrekking op klinisch-chirurgische onderwerpen. 

Op het gebied van de fysiologie kunnen wij van de hand van Verbeeck de 
rectorale rede vermelden die hij uitsprak op 8 oktober 1822: "Oratio de 

13 Biografie 
C. Van Barnbeke - Liber Memorialis. V.c., IL 419, 1913. 
L. Fredericq - Biogr. Nat., ~ 588, 1936-38. 
M. Thiery - Nat. Biogr. W.B., g 766, 1996. 



physiologia principe et unico omnis studii medici fundamento". 14 
In die toespraak toonde Verbeeck zich duidelijk een aanhanger van de po
sitivistische richting van het begin van de 19de eeuw die niet het algemeen 
functioneren van het levend organisme op basis van de vitale kracht(en) 
tot onderzoeksterrein had, maar wel de functies en de bijzondere eigen
schappen alsmede de structuren van de lichaamsdelen (organen). Steu
nend op de fysica, de mechanica en de chemie moest de fysiologie, volgens 
hem, een stevige basis vormen waardoor inzicht kon verworven worden in 
het ontstaan van de stoornissen en gezocht kon worden naar een verant
woorde therapie, weg van een ongefundeerd en steeds wisselend getheo
retiseer en blind empirisme. 
Deze zeer modern klinkende stelling lag volledig in de lijn van het positi
vistisch en kritisch ingesteld experimenteel fysiologisch onderzoek zoals 
het sinds de eeuwwisseling meer en meer aan bod kwam. Zij kan gezien 
worden als volkomen in overeenstemming met de personaliteit van Ver
beeck die de chirurgie en vroedkunde als zijn arbeidsterrein had gekozen, 
gericht naar het concreet rechtstreeks ingrijpen op het organisme. Zij ligt in 
de lijn van de voorstellingen die in het begin van de 19de eeuw in de pe
riode van zijn verblijf in Parijs, mede onder invloed van Bichat werden ge
formuleerd en die integrerend poogden vanuit de studie van de orgaan- en 
weefselstructuren inzicht te krijgen in het functioneren van het organisme 
en aldus een brug te slaan naar de eigenschappen en karakteristieken van 
de "force vitale". 

Wanneer François Verbeeck in 1835 ontlast werd van zijn onderwijs in de 
fysiologie, werd hij opgevolgd door Joseph Guislain. 

2. Joseph Guislain 
(Gent 2.2.1797- Gent 1.4.1860) 

J. Guislain1s ving zijn studies aan in de "Ecole élémentaire de Médecine" te 
Gent en vervolgde ze - na haar stichting - aan de universiteit te Gent. Hij 
behaalde het dokters diploma in 1819 (proefschrift: De exhalationibus san
guineis in genere). Van in het begin was Guislain geïnteresseerd in het lot 
van de geestelijk gehandicapten zoals blijkt uit zijn deelname aan een prijs
vraag van de Geneeskundige Commissie van Amsterdam met een werk 

14 Annales Academiae Gandavensis 1821-1822, P.F. De Coesin-Verhaeghe, Gand, 1823. 

15 Biografie 
H. Kluyskens - Bull. Soc. Méd. Gand, 'l2 117, 1860. 
A. Marinus - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 2e série, 2, 1152, 1866. 
eh. Van Bambeke - Liber MemoriaJis U.G., !L 455, 1913. 
A. Evrard - Nat. Biogr. W.B., 1580,1964. 
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getiteld: "Traité sur l' aliénation mentale et les hospices d' aliénés" dat in 
1826 verscheen. In latere jaren publiceerde hij vele bijdragen op het gebied 
van de psychiatrie, waaronder in het bijzonder kunnen vermeld worden 
zijn "Traité sur les phrénopathies" (1833) en zijn "Leçons orales sur les 
phrénopathies" (3 vol.) (1852). 
In 1828 werd hij aangesteld tot hoofdgeneesheer van de instellingen voor 

geestesgestoorden te Gent. De merkwaar
dige verbeteringen die Guislain voor de 
verzorging en behandeling van deze sterk 
verwaarloosde patiëntengroep bekwam 
en die de faam van deze geniale genees
heer op onuitwisbare wijze hebben geves
tigd, zijn het gevolg geweest van een ja
renlange ononderbroken volledige inzet. 
Door talrijke voordrachten, geschriften, 
rapporten en tussenkomsten heeft hij de 
openbare instanties, de politici en de be
volking bewust gemaakt van de dringen
de noodzaak grondige veranderingen aan 
te brengen in de bestaande opvangstructu
ren en in de houding ten opzichte van de 
geestelijk gehandicapten.16 Zijn streven 
vanaf 1830 om lid van de gemeenteraad te 
Gent te worden, wat in 1848 lukte (ge
meenteraadslid 1848-1857), gaf hem de 

Joseph Guislain mogelijkheid om tot concrete realisaties te 
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komen; in 1850 werd het besluit genomen een nieuwbouw voor de gees
teszieken op te richten. Deze veelzijdige geneeskundige en humane activi
teit die uiteindelijk in 1850 leidde tot de aanpassing van de wetgeving be
treffende de opvang en verzorging van de geesteszieken, is op talrijke hul
de- en herdenkingsplechtigheden beklemtoond gewordenY Hij werd lid 
van de "Académie de Médecine de Belgique" bij haar stichting in 1841. 
Het onderwijs van de fysiologie is de band geweest die J. Guislain terug 

16 Exposé sur l'état actuel des aliénés en Belgique. Gand 1838, E& E. Gyselinck. 

17 Huldi~in~en 
R. Boddaert - Bull.Soc. Méd. Gand, ll, 455, 1855. 
A. Burggraeve - Ann. Soc. Méd. Gand, ~ 13, 1867. 
Inhuldiging Standbeeld - Bull. Soc. Méd. Gand,,2J, 248,1887. 
G. Van Acker, A. Evrard - Jozef Guislain 1860-1960, Tentoonstelling R.u.G. november 1960. 
A. Evrard - Tijdschr. Geneesk., 1Q, 603, 1984. 
Symposium - Met Recht en Rede, Museum Dr. Guislain, Gent 1997. 
Symposium - Van Jozef Guislain tot nu: 200 jaar psychiatrie. Tijdschr. Geneesk.,,21, 1103, 1998. 



naar de universiteit heeft gebracht, wanneer hij in opvolging van F. Ver
beeck, in 1835 benoemd werd tot gewoon hoogleraar, belast met de cursus 
menselijke fysiologie en vergelijkende fysiologie. Hij gaf daarenboven in 
1837-38 een cursus over de geschiedenis der geneeskunde. In 1849 werd na 
veel persoonlijk aandringen een cursus "Clinique des mala dies mentales" 
aan zijn leeropdracht toegevoegd, die hij vanaf 1850-51 doceerde. 
Door zijn bijzondere didactische en oratorische gaven, minstens even doel
treffend als zijn begenadigde pen, werd Guislain ook in de universiteit een 
van de meest gezagvolle en invloedrijke personaliteiten. 
In zijn onderwijs kon hij, gericht als hij was door zijn medische instelling 
ten opzichte van de geestesstoornissen, zijn natuurfilosofische opvattingen 
vooropstellen. Uit hoofde van zijn klinische belangstelling was het logisch 
dat Guislain een uitgesproken aanhanger en verdediger was van het vita
lisme zoals beklemtoond wordt in de uitgebreide tekst "La Nature con
sidérée co mme force instinctive des organes" (204 blz. ) die hij in betrek
king met zijn onderwijs publiceerde. l 8 

Steunend op een scherp observatievermogen gericht naar de hogere ze
nuwfuncties en de gedragingen van de mens, peilde Guislain naar de vita
le krachten aan de basis van het functioneren van het organisme in zijn ge
heel. Zijn aandacht richtte zich vooral naar de hogere centrale regulatie
functies waar een vitale kracht - een ongekend principe - actief verant
woordelijk werd geacht voor het realiseren van het holistisch beeld van het 
levend organisme met zijn vele kenmerken o.a. van actie en reactie bij ge
zondheid en ziekte. 
Niettegenstaande Guislain goed op de hoogte was van wat op het gebied 
van het orgaanonderzoek gepubliceerd werd, en de aanwinsten van dit on
derzoek in zijn onderwijs goed aan bod kwamen, was hij een felle tegen
stander van de experimentele methode toegepast op de biologie. Hij ver
afschuwde het dierexperiment wat, rekening houdend met de wijze 
waarop experimenteel onderzoek in die tijd werd uitgevoerd, zeer begrij
pelijk was vanwege deze grote humanist. "Les vivisections, les agacements 
occasionnent des désordres graves et ne sont guère propres à faire ressor
tir toute la somme des phénomènes vitaux". 
Maar ook het anatomisch, microscopisch en chemisch onderzoek was vol
gens Guislain te relativeren. "Toutes les vérités de notre science ne sont pas 
dans des observations anatomiques, dans les recherches microscopiques, 
dans des méthodes expérimentales, dans I' examen chimique de la matière 
animale". 
Nauwkeurig observeren en kritisch onderzoeken van de levensactiviteiten 
was het belangrijkste: "Il s' est avéré, au moment actuel, que pour l' étude 

18 Ann. Soc. Méd. Gand, 17, 1-204, 1846. 
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des malades, l' observation et l'interprétation des phénomènes du corps vi
vant 1'emporte en importance sur l'interprétation des phénomènes du 
corps mort ou du corps vivant soumis à une expérimentation violente". 
Het vitalisme van Guislain leunde aan bij de filosofische richting zoals ze 
destijds geformuleerd was door de voorloper van het vitalisme Jan Baptist 
van Helmont. Hij stond dichter bij de opvattingen van P.-J. Barthez dan bij 
die van Th. de Bordeu die in zijn concept een orgaangerichte adaptatie had 
ingevoerd. Zijn tekst "La Nature considérée comme force instinctive des 
organes" was trouwens opgedragen aan de herinnering van J.B. van Hel
mont: 
"11 y a dans les sciences médicales des vérités qui se découvrent à la poin
te du scalpel; mais il y en a d' autres qu' on obtient par une voie d' observa
tion, qui n' est pas celle de nos méthodes expérimentales ordinaires" . 
"C' est ici que nous dépassons les limites ou nous retiennent les notions 
fournies par les organes des sens. Nous no us trouvons dans Ie domaine de 
l'abstrait, là ou il n'y a plus de globules, plus de fibres primitives, plus de 
cellules élémentaires. Or c' est sur ce terrain que nous nous sommes ha
sardé de faire un pas. Là se trouvent les mystères de la science médicale: là 
commence l' observation phénoménale des médecins vitalistes". 
"Sans notions anatomiques, sans microscope, sans vivisections et par 
l'analyse des phénomènes organiques seuls, Hippocrate a conçu Ie princi
pal attribut de la vie". 

Deze vitalistische stelling kenmerkte in Gent het onderwijs van de fysiolo
gie gedurende 25 jaar. 
Als gevolg hiervan gebeurde in Gent tot in de jaren zeventig geen experi
menteel fysiologisch (en farmacologisch) onderzoek. Hiervoor ontbraken 
trouwens lokalen, uitrusting, personeel en budget. En de geneeskundige 
wereld in ons land werd daarenboven primair geconfronteerd met een 
enorme gezondheidsproblematiek. Erbarmelijke hygiëne, ontberingen en 
zwarte armoede ten gevolge van een zware economische crisis vormden in 
die tijdsperiode een gunstig terrein voor de proliferatie van vele infectie
ziekten.19 

19 Sommige infecties kwamen doorlopend of met ernstige opstoten op brede schaal in alle leef
tijdsgroepen voor en veroorzaakten tal van slachtoffers. Dit was b.v. het geval voor de tuberculose, 
dysenterie, roodvonk, mazelen, difterie en kinkhoest die dikwijls oorzaak waren van grote mortali
teit (in het bijzonder bij de kinderen). Die toestand nam nog dramatischer vormen aan wanneer het 
land geteisterd werd door zware epidemieën van tyfus (in de jaren 1817 en 1846-48) en cholera (in 
1832-34,1849,1854,1859,1866). 
In Oost-Vlaanderen waren er van 1846 tot augustus 1848 26.862 tyfusgevallen - 1 op 21 inwoners
met 5.481 overlijdens. In het Bijloke-hospitaal werden in 1847 meer dan 800 tyfuspatiënten opgeno
men, in Ledeberg was er 1 tyfus geval per 7 inwoners. In Gent waren er tijdens de cholera-epide
mieën meer dan 1.500 overlijdens in 1832-1834 (1 op 69 inwoners), 2.200 in 1849 (1 op 47), 1.000 in 
1853-55 (1 op 115), 500 in 1859 (1 op 210) en 2.700 in 1866 (1 op 45) (I. Leusen, Tschr. Geneesk. 52, 
1295,1996). 



Wanneer Joseph Guislain ten gevolge van een heelkundige ingreep in 1860 
overleed, werd hij opgevolgd door Charles Poelman. 

3. Charles Amand Constantin Poelman 
(Gent 20.3.1815 - Ukkel 11.7.1874) 

Charles Poe/l1lan 

Ch. Poelman20 behaalde in 1842 het diploma 
van doctor in de geneeskunde en in de verlos
kunde aan de universiteit te Gent. Hij werd in 
1842 preparator in de vergelijkende anatomie 
en bekwam de titel van geaggregeerde van de 
faculteit in 1845, wat het begin betekende van 
een intense wetenschappelijke activiteit. Hij 
nam het initiatief een collectie preparaten in 
betrekking met de vergelijkende anatomie 
aan te leggen. Niet alleen skeletten van vele 
diersoorten maar ook tal van organische stuk
ken betreffende het spierstelsel, zenuwstelsel, 
verteringsstelsel, enz. werden in een paar zol
derkamers van de universiteit in de Lange 
Meer door zorgvuldige dissectie en door in
spuitingen van was en andere substanties ge-
prepareerd.21 Dit leidde tot een belangrijk 
aantal originele anatomische vondsten die in 
publicaties werden meegedeeld. 

Hij werd in 1846 aangesteld tot repetitor voor vergelijkende anatomie en in 
1848 tot repetitor voor fysiologie en hygiëne, terwijl hij in hetzelfde jaar be
last werd met de cursussen van vergelijkende anatomie en hygiëne, en in 
1849 ook (na ontlasting van het hygiëneonderwijs) met de cursussen van 
algemene anatomie, organogenese en osteologie van de mens. In 1850 bui
tengewoon hoogleraar benoemd, werd hij in 1851 daarenboven belast met 
onderwijs van de pathologische anatomie. 
In 1858 bevorderd tot gewoon hoogleraar, aanvaardde hij in 1860, na sterk 
aandringen, in opvolging van J. Guislain ook nog de leeropdracht fysiolo-

20 Biografie 
N .N. - Bull. Soc. Méd . Cand, '!!,350, 1874. 
R. Boddaert - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, l1, 231,1900. 
R. Boddaert - Biogr. Nat., lZ, 868, 1903. 
F. Plateau - Liber Memorialis U.G., n, 482, 1913. 
N . Goossens - Nat. Biogr. W.B.,.12, 603, 1996. 

21 Einde de jaren achttienhonderd zestig omvatte het "Cabinet d'anatomie comparée" meer dan 
2.500 prepara ten 0.100 droge preparaten, 1.400 preparaten in bokalen) . 
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gie; iets later werd hij ontlast van de cursussen normale en pathologische 
anatomie. 
Hij was daarnaast praktiserend geneesheer in het Burgerlijk Hospitaal en 
wetgeneesheer. Van de Académie royale des Sciences werd hij correspon
derend lid (1851) en titelvoerend lid (1857). In 1858 werd hij corresponde
rend lid en in 1868 titelvoerend lid van de Académie royale de Médecine. 
De verschillende onderwijsopdrachten en zijn klinische activiteit plaatsten 
Poel man voor een onmogelijke taak. Enerzijds was er de opvolging van 
een welbespraakte geniale professor, daarnaast werd hij geconfronteerd 
met de doorbraak van de experimentele fysiologie. Poelman had zoals ve
le collega's sterk de invloed van de personaliteit van Guislain ondergaan. 
Hij beschouwde zich dan ook als een vitalist. 
Zoals hij in een lezing voor de Académie royale des Sciences voorstelde, 
aanvaardde hij het bestaan van twee soorten van krachten in het levend 
organisme.22 Een eerste soort van fysische, chemische en mechanische aard 
eigen aan de materie en verantwoordelijk voor het rechtstreeks materieel 
gebeuren, en daarenboven een hogere kracht, een "force vitale", werkzaam 
op het organisme, en verantwoordelijk voor de harmonie en de regulatie 
van het functioneel gebeuren, overeenkomend met de archaeus van van 
Helmont, de vis medicatrix van Hippocrates enz. 
Nochtans beperkte deze positief ingestelde onderzoeker zich niet tot theo
retische beschouwingen. Zijn vitalisme, zoals hij zelf verklaarde, sloot de 
ogen niet voor de nieuwe wetenschapsdisciplines met de ontdekkingen 
die zij meebrachten. 23 

Hij streefde er naar instrumenten die in de experimentele fysiologie ge
bruikt werden, aan te schaffen.24 Aldus ontstond een "Collection de phy
siologie expérimentale" die in het begin van de jaren zestig reeds een 40-
tal apparaten omvatte. 
Hij legde zich toe op hun gebruik en herhaalde klassieke vivisectie-experi
menten voor de studenten. Wetenschappelijke bijdragen van experimen
teel-fysiologische aard werden echter niet gepubliceerd. Een publicatie 
over de milt vertrekkend van histologisch-microscopisch onderzoek leid-

22 Ou travail fonctionnel chez I'homme. Bull. Ac. Roy. Sci., 2e série, 29,469,1870. 

23 "Pour I'enseignement de la physiologie, je prends pour base, autant que possible, les données 
fournies par les sciences modernes, en m' adressant à I' observation et à I' expérimentation, et en ad
mettant pour l'accomplissement du travail organique I'indispensable nécessité de l'intervention 
d'une force spéciale, directrice et régulatrice, à laquelle je donne Ie nom d'intelligence fonctionnel
Ie," 

24 "Tout en admettant la nécessité d'une force vitale distincte, j'ai très souvent recours à I'emploi 
d'instruments qui, étendant la sphère de nos sens, dmment plus de netteté et de précision aux ré
sultats que l'expérimentation permet d'obtenir." 



de wel tot bespreking van de fysiologische functie. 25 

Poelman heeft ongetwijfeld een belangrijk aandeel gehad in de ontwikke
ling van de laboratoriumactiviteit in de faculteit geneeskunde, op de eer
ste plaats door zijn vergelijkend anatomisch onderzoek en door de op
bouw van een merkwaardige collectie van anatomische preparaten. Voor 

Richnrd Boddaert 

de fysiologie bereidde hij de richting voor van 
het experimenteel onderzoek. 
Poelman bezweek onder de veelvuldigheid 
van zijn opdrachten. Tengevolge van ziekte 
was hij in 1869-1870 niet meer in de mogelijk
heid zijn cursussen nog verder te doceren. Hij 
overleed in 1874 op 59-jarige leeftijd. 

In opvolging van prof. Poelman werd in 1870 
dr. Richard Boddaert met het onderwijs van 
de fysiologie belast. 

4. Richard Boddaert 
(Gent 7.10.1834 - Gent 8.8.1909) 

R. Boddaert26 behoorde tot een doktersfami
lie. Zijn grootvader was geneesheer, zijn va
der (Joseph) werd in 1815 op 22-jarige leeftijd 
prosector aan de "Ecole de Médecine" en in 

1817 in dezelfde functie bevestigd aan de pas gestichte universiteit. Zijn 
broer (Gustave) 0836-1888) werd in 1879 tot professor voor de heelkunde 
benoemd. 
Na het verwerven van zijn doktersdiploma in 1858 volgde hij gedurende 
enkele maanden de cursussen en de klinieken te Londen en Parijs. Hij 
kwam sterk onder de indruk van de wijze waarop Claude Bernard op ba
sis van experimenteel werk tot verantwoorde verklaringen en inzichten 
kon komen over het functioneren van het organisme. 
Na in 1859 te zijn aangesteld tot preparator bij de cursus vergelijkende ana-

25 Mémoire sur la structure et les fonctions de la rate. Ann. Soc. Méd. Gand, 18,225, 1846. 

26 Biografie 
E. Masoin - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, § 415, 1909. 
eh. De Bersaques - Bull. Soc. Méd. Gand, ZQ, 103, 1909. 
H. Leboucq - Liber Mem orialis u.G.,.!!, 504, 1913. 
G. Leboucq - Biogr. Na t., l2, 306, 1956. 
L. Elaut - Nat. Biogr. W.B., 11, 46, 1979. 
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tomie en conservator van de anatomische collectie van de universiteit, 
werd hij in 1861 met de cursus zoölogie in de faculteit wetenschappen be
last. Hij verwierf in 1862 het diploma van speciaal doctor in de fysiologi
sche wetenschappen met een werk "Recherches expérimentales sur les lé
sions pulmonaires consécutives à la section des nerfs pneumogastriques" . 
Tijdens zijn professoraat werd R. Boddaert eveneens met heel wat cursus
sen belast. Buiten de cursus zoölogie (ontlast in 1871), werd hij in 1863 ti
tularis van de pathologische anatomie (ontlast in 1892) en in 1864 van de 
cursus algemene menselijke anatomie (ontlast in 1871). In 1863 tot buiten
gewoon hoogleraar benoemd, werd hij in 1868 gewoon hoogleraar. 
Tijdens de academiejaren 1870-71 en 1871-72 werd hij wegens ziekte van 
Ch. Poelman aangesteld tot suppleant voor de cursus menselijke fysiologie 
en nadien definitief belast met dit onderwijs dat hij tot 1880 onder zijn be
voegdheid zou hebben. In 1879 werd hij van een deel "de embryologie", 
dat tot de cursus fysiologie behoorde, ontlast ten voordele van Ch. Van 
Bambeke. In 1879 en 1891 werd hij eveneens opeenvolgend belast met een 
deel van de medische kliniek, een bekroning voor zijn medische activiteit 
die hij als diensthoofd in het Bijloke-hospitaal uitoefende. 

R. Boddaert was een van de meest gezagvolle personaliteiten die voor de 
faculteit geneeskunde buitengewoon belangrijk is geweest. Vooreerst door 
zijn onvermoeibare inzet voor het uitbreiden van het praktisch onderwijs 
dat tot dan alleen bestond u it anatomische dissectie-oefeningen, en voor 
het opwekken van wetenschappelijke interesse bij de studenten. 
In toespraken zowel in de universitaire middens ("Oe l'importance des 
études pratiques en médecine", openingsrede universiteit 12 oktober 1869) 
en in de Société de Médecine de Gand (1870) als in de Académie de Méde
cine, waarvan hij corresponderend lid (1874) en titelvoerend lid (1876) 
werd en in 1892 voorzitter was, als in geschriften wees hij bij herhaling op 
de noodzaak van een aangepast praktisch onderwijs en van wetenschap
pelijk onderzoek in de geneeskunde, en hij trachtte verandering in de be
staande toestand te verwezenlijkenP 
Hij organiseerde vanaf het academisch jaar 1868-69 op facultatieve basis 

27 De I'importance des études pratiques en médecine. Discours prononcé à la séance solennelle 
pour I'ouverture des cours Ie 12 octobre 1869. Ed. C. Annoot-Braeckman, Gand 1869. 
De I'importance des études pratiques en médecine. Discours prononcé à la séance du 8 mars 1870. 
Bull. Soc. Méd. Gand,1ll, 133, 1870. 
Le recrutement des professeurs dans les universités. BuIL Ac. Roy. Méd. Belg., 3e série, lli 926, 1876; 
11,504,839,1877. 
Réponse à quelques remarques critiques SUI Ie projet de réorganisation de I'enseignement supéri
euro Ann. Soc. Méd. Gand, ~ 26, 1888. 
Zie ook: L. Elaut: Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig hoger onderwijs te Gent. 
Uit het Verleden van de RUG, nr. 6, Archief RUG, 1977. 



oefeningen complementair aan de cursus histologie.2B Samen met de ana
tomische dissecties, die als praktische oefening van bij de stichting van de 
universiteit tot de opleiding behoorden, waren dit de eerste praktische oe
feningen in de kandidatuur geneeskunde. Ook richtte hij vanaf 1870 een 
practicum in over fysiologie bestaande uit demonstraties en fysiologische 
experimenten. 
Als medicus primair gericht naar klinische activiteit, is R. Boddaert ook ge
durende vele jaren experimenteel actief geweest. Zijn speciaal doctoraats
thesis in de fysiologische wetenschappen werd gevolgd door experimen
teel onderzoek over de artificiële verwekking van exoftalmische krop bij 
proefdieren. In het bijzonder dienen zijn studies over de lymfe en over de 
pathogenie van oedeem vermeld te worden. Op dit gebied verschenen van 
1875 tot na zijn emeritaat in 1904 regelmatig bijdragen van zijn hand. En
kele typerende publicaties over dit experimenteel werk zijn in voetnoot 
vermeld.29 

Richard Boddaert was een gezaghebbend professor, ten zeerste gewaar
deerd en vereerd door zijn studenten en door zijn collega's zoals blijkt uit 
de vele huldeblijken die hem ter gelegenheid van het bekomen van ere te
kens30 alsmede bij zijn 70ste verjaardag3! werden betoond. In 1899 werd 

28 N. Goossens: De Gentse Morfologenschool. Uit het Verleden van de RUG, nr. 33, Archief RUG, 
1992. 

29 Recherches expérimentales sm la part qui revient au degré de perméabilité des voies Iymphati
ques dans la production de I'oedème. Bull. Ac. Méd. Belg., 3e série, 2, 1042, 1875. 
Note sm I'influence du degré de la perméabilité des voies lymphatiques dans la production de 
I'oedème. Ann. Soc. Méd. Gand, ~ 209, 1875. 
Recherches expérimentales SUf la production de I'exophtalmie et la pathogénie de I'oedème. Bull. 
Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, 2, 690, 1891 . 
Recherches SUf la localisation et Ie mode de développement de I' oedème Iymphatique. Bull. Ac. Roy. 
Méd. Belg., 4e série, 2, 803, 1895. 
Etude expérimentale d'un mode d'influence de I'innervation sm la transsudation vasculaire. BuiL 
Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, lZ, 176, 1903. 
Etude expérimentale sur I' oedème veineux. Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, lli 477, 1904. 
Etudes expérimentales d'un mode de production de I'oedème. Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, ll, 
492,1908. 

30 Huldigingen 
NN. - Ovation à R. Boddaert à I'occasion de sa promotion dans I'ordre de Léopold. Bull. Soc. 

Méd. Gand, M, 514, 1877. 
Couture, Dewez - Manifestation en I'honneur de M.le professem Richard Boddaert à l'occasion 

desa promotion au grade d 'officier dans I'ordre de Léopold 1889. Bull. Soc. Méd. Gand,~ 54,1889. 
L. Adam, D. Van Duyse, H. Leboucq - Ovation à M. R. Boddaert à I' occasion de sa promotion au 

grade de commandeur de I'ordre de Léopold. Bull. Soc. Méd. Gand, QZ, 245, 1900. 
L. Fredericq - Eloge d u professeur R. Boddaert. Mémoires couronnés et autres mémoires. Ac. 

Roy. Méd. Belg., ~ 18, 1928. 

31 Livre jubilaire dédié à Richard Boddaert à I'occasion du 70e anniversaire de sa naissance. 7octo
bre 1904. - Ann. Soc. Méd. Gand, 121,1904. 

41 



42 

een "Prijs Boddaert" gesticht om wetenschappelijk werk van studenten in 
de geneeskunde te belonen. 

Het professoraat van R. Boddaert in de fysiologie betekende te Gent de 
start van het fysiologisch proefondervindelijk onderzoek, onderzoek dat 
begunstigd werd door de reorganisatie die in de structuur van het onder
wijs werd doorgevoerd, en ook door het dynamisme van een jonge mede
werker die in die structuur zijn enthousiasme voor het wetenschappelijk 
onderzoek kon ontwikkelen. 
Wanneer R. Boddaert in 1871 met de fysiologie belast werd, droeg hij zijn 
cursus zoölogie over aan F. Plateau (zoon van de fysicus prof. Jozef Pla
teau) die ook voor het onderwijs in de vergelijkende anatomie werd be
noemd. Charles Van Bambeke, alsdan preparator bij de cursussen van ver
gelijkende anatomie en fysiologie, werd in vervanging van R. Boddaert 
aangesteld tot ordinarius voor de algemene anatomie (histologie) en hy
giëne, zodat de plaats van preparator bij het onderwijs van R. Boddaert en 
F. Plateau vrijkwam. 
Deze plaats werd toegewezen aan Léon Fredericq, die in 1871 in Gent was 
gepromoveerd tot doctor in de natuurwetenschappen "avec la plus gran
de distinction et par acclamation du jury". Dankzij deze aanstelling werd 
voor Léon Fredericq de weg geopend naar een onderzoeksleven dat voor 
de biologie en de fysiologie zovele belangrijke resultaten zou opleveren. 

5. Léon Fredericq 
(Gent 24.8.1851 - Luik 2.9.1935) 

Reeds zeer vroeg was de jonge Léon Fredericq in de schoot van zijn fami
lie in contact gekomen met de wonderen van de biologie en dit had hem 
reeds als humaniorastudent gebracht naar het verzamelen van biologisch 
materiaal en naar experimenteel onderzoek.32 En dit biologisch onderzoek 

32 Léon Fredericq was de tweede zoon in het gezin met 6 kinderen (3 dochters, 3 zonen) van dok
ter César Fredericq en Mathilde Huet, zuster van François Huet, Frans filosoof en van 1835 tot 1850 
professor aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Gentse universiteit. 
Het gezin werd getroffen door het vroegtijdig overlijden van de moeder als Léon 14 jaar was. De 
tantes Rosalie en Virginie Loveling (halfzusters van César) gingen bijdragen tot de opvoeding van 
de kinderen. Reeds vroeg werden de kinderen Fredericq in contact gebracht met de biologie. Vader 
César had een passie voor de botanica en publiceerde o.a. in 1856 een boekje "Inleiding tot de Kruid
kunde", in een tweede uitgave getiteld "Wilde Bloemen". Een zelfde interesse heerste in het gezin 
van tante Sofie F. en oom Airné Mac Leod (ouders van Julius Mac Leod, de zeven jaar jongere neef 
van Léon) die, gepassioneerd voor de natuurwetenschappen, bloemen, planten, mineralen, insec
ten, enz. verzamelden. Léon vergezelde oom en tante regelmatig op natuurwandelingen en dit werd 
dan ook voor hem een geliefkoosde activiteit. Na deze voorbestemde jeugdperiode ging Léon in 
1868 aan de universiteit natuurwetenschappen studeren. 



kon hij als preparator, vooral gericht naar onderzoek van spierweefsel, 
naar hartelust verder zetten aangezien zijn verplichtingen voor het onder
wijs beperkt waren33 en R. Boddaert door zijn klinische activiteit sterk be
nomen was. 
In 1874 werd Fredericq laureaat van de Universitaire Wedstrijd met een 
studie over de histologische bouw van spieren van insecten, schaaldieren 

enz. (Génération et structure du tissu muscu
laire, 135 blz.). 
Hij legde daarenboven in 1872 het kandi
daatsexamen voor de geneeskundige weten
schappen af en slaagde in 1873, 74 en 75 voor 
de drie doctoraatsjaren met de grootste on
derscheiding. De geneeskundige s tudies zou
den hem weldra leiden naar experimenteel 
onderzoek bij vertebraten. 
Een beginwerk van L. Fredericq omvatte de 
studie van de invloed van de aanwezigheid 
van lucht op het ontstaan van ontsteking in de 
peritoneale holte van konijnen en cavia's, een 
probleem waarmede hij geconfronteerd werd 
tijdens het assisteren in de Bijloke van de chi
rurg Gustave Boddaert (broeder van Ri
chard).34 
Na het bekomen van het doktersdiploma (juli 
1875) werden de jaren 1875 tot 1879 geken-

Léoll Fredericq merkt door afwisselende perioden van ver-
blijf in Gent en in het buitenland waardoor het mogelijk werd, enerzijds het 
experimenteel onderzoek in Gent te ontwikkelen en anderzijds in voor
aanstaande buitenlandse laboratoria de nodige infrastructuur te vinden 
om zijn ideeën tot realisatie te brengen. Aldus verbleef hij te Straatsburg 
(dec. 1875-febr. 1876; juli 1877) waar hij sterk onder de indruk kwam van 
de onderzoeksactiviteit in de laboratoria en bijzonder aangetrokken werd 
door de fysiologische scheikunde die er onder F. Hoppe-Seyler tot volle 
ontplooiing kwam. Een verblijf in Parijs (dec. 1875-maart 1877) in het labo
ratorium van P. Bert liet hem toe zich vertrouwd te maken met de adem
halingsproblematiek en de technieken voor de analyse van de bloedgassen 
aan te leren terwijl hij in Roscoffbij H . Lacaze-Duthiers (juni-aug. 1876; ju-

33 Het programma van praktische oefeningen en demonstraties in de fysiologie voorzag voor 1873-
742 uur p er week in het tweede semester en voor 1876-774 uur per week. 

34 De I'innocuité du contact prolongé de l'air a tmosphérique avec Ie péritoine sain. Bull. Soc. Méd. 
Gand, ~ 392, 1876. 
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li-aug. 1878; juli-sept. 1879) zijn interesse voor de fysiologie en biochemie 
van de zee-invertebraten door intens laboratoriumonderzoek tot realisatie 
kon brengen. 
De jaren 1876-79 gaven aanleiding tot een 25-tal publicaties en weten
schappelijke mededelingen. In het bijzonder kunnen vermeld worden de 
ontwikkeling in Gent van een originele methode voor het maken van pa
raffinepreparaten van weefsels en organen die een natuurlijk aspect ver
toonden en zeer goed bewaard bleven (1876), en zijn studies (1877) be
treffende de plasma-eiwitten en de bloedstolling35 die, aangevuld door 
verder onderzoek over de bloedgassen36, in 1878 aanleiding gaven tot het 
behalen van een speciaal doctoraat in de fysiologie met een proefschrift 
("Recherches sur la constitution du plasma sanguin", 56 blz.). Uitgebreid 
onderzoek in Roscoff (1878) over de fysiologie en de biochemie van de 
inktvis leidde tot een uitvoerige publicatie.37 Studies op bloed van de inkt
vis in het laboratorium in Gent (1878) brachten hem tot de ontdekking van 
de hemocyanine, een koperbevattend metalloproteïne dat op reversibele 
wijze zuurstof bindt en aldus bij weekdieren, cefalopoden, gastropoden en 
crustaceeën dezelfde rol vervult als de hemoglobine bij de vertebraten. 
Ook dienen nog de studies vermeld over de fysiologie van de spieren en 
de zenuwen van de kreeft, die samen met G. Vandevelde in Gent werden 
begonnen en in 1879 in Roscoff werden verdergezet,38 
Tenslotte is Fredericq tijdens zijn Gentse periode ook overgegaan naar fy
siologisch onderzoek bij vertebraten. Een belangrijke studie bij het konijn 
over de ademhalingsreflex die door Breuer in 1864 was beschreven, werd 
gepubliceerd in 1879.39 De overgang naar experimenteel fysiologisch on
derzoek bij vertebraten en meer speciaal bij zoogdieren (onder verdoving) 
betekende voor Fredericq een sterke uitbreiding van zijn totnogtoe ge
bruikte technieken en ook dat zijn research dichter ging aansluiten bij de 
humane fysiologische problematiek. 

35 Recherches sur la coagulation du sang. Bul!. Ac. Roy. Méd. Belg., 2e série, M, 56-102, 1877. 

36 Sur la répartition de l'acide carbonique du sang entre les globules rouges et Ie sérurn. C.R.Acad. 
Sci., Paris.lH, 661, 1877. 

37 Recherches sur la physiologie du poulpe commun. Arch. Zoologie expér. et génér., Z, 535-583, 
1878. 

38 Détermination de la vitesse de propagation de l'influx nerveux moteur chez un animal inverté
bré. Ann. Soc. Méd. Cand, ,2Z, 62, 1879. 
Physiologie des muscles et des nerfs du homard. Bul!. Ac. Roy. Belg., 2e série, 47, 771, 1879; Arch. 
Bio!', L 1-24, 1880. 
Sur la vitesse de transmission de l'excitation motrÎCe dans les nerfs du homard. Arch. Zoologie ex
pér. et génér., §, 513, 1879-80. 

39 Sur la théorie de l'innervation respiratoire. Bull. Ac. Roy. Belg., 2e série, 1Z. 409, 1879. 



Zijn experimenteel werk vond snel weerklank in de wetenschapswereld. 
Meer en meer gepassioneerd door de research, besloot hij een fysiologische 
onderzoeksloopbaan uit te bouwen, voltijds en niet gedeeld met enige kli
nische praktijk. 
De mogelijkheden in Gent waren echter zeer beperkt. Uit een rapport dat 
in 1879 door de medische faculteit werd opgesteld en waarin geklaagd 
werd over de minderwaardige positie van Gent, staat vermeld dat de fy
siologie in het universiteitsgebouw in de Lange Meer enkel beschikte over 
één grotere zaal en twee kleinere kabinetten die zowel voor het praktisch 
onderwijs als voor het wetenschappelijk onderzoek gebruikt moesten wor
den. De grotere zaal was daarenboven gebrekkig verlicht en vochtig. Met 
de technische uitrusting was het pover gesteld. En niets liet voorzien dat 
hierin voor de fysiologie in Gent in de nabije toekomst enige verandering 
zou optreden. Inderdaad, de erbarmelijke situatie van het fysiologisch la
boratorium was illustratief voor de noodtoestand waarin zich vele dien
sten van de staatsuniversiteiten te Gent en te Luik in de tweede helft van 
de 19de eeuw bevonden. 
De toename van het aantal studenten, de uitbreiding van het universitair 
onderwijs, de technologische ontwikkelingen, enz., die steeds meer onder
zoeks- en laboratoriumruimten opeisten, hadden de universiteiten in zo 
een toestand gebracht dat de regering in 1879 bij wet van 4 augustus, een 
extra krediet van 4.500.000 frs. vastlegde voor bouwwerken voor de twee 
universiteiten. Voor Gent werd in totaal 2.321.000 frs. vastgelegd, voor 
Luik 2.750.000 frs. Onder de geplande werken in Luik werd voor de facul
teit geneeskunde de bouw voorzien van instituten voor anatomie en fysio
logie (globaal 600.000 frs.). 
Het krediet voor Gent werd in hoofdzaak bestemd voor nieuwbouw voor de 
faculteit wetenschappen en voor de voorbereidende en speciale scholen 
(2.200.000 frs.). Voor de faculteit geneeskunde werd alleen een krediet van 
20.000 frs. voorzien voor de bouw van een museum voor anatomie.40 

Het was dan ook niet te verwonderen dat Fredericq het aanbod om in Luik 
benoemd te worden en deel te nemen aan het plannen van het nieuw In
stituut voor Fysiologie met enthousiasme aanvaardde. Op 21/9/1879, op 
28 jarige leeftijd, werd hij in opvolging van Théodore Schwann tot buiten
gewoon hoogleraar in de fysiologie benoemd aan de universiteit te Luik. 

In Luik ging Léon Fredericq een hoogstaande en zeer uitgebreide onder
zoeksactiviteit ontwikkelen die hem een grote internationale faam heeft 
bezorgd. Behalve verder onderzoek over vergelijkende fysiologie en bio-

40 Situation de l' enseignement supérieur donné aU)( frais de l' éta t. Onzième Rapport Triennal1880-
1882, XLVII, Bruxelles. 
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chemie bij invertebraten, werd zijn research in belangrijke mate gericht 
naar de fysiologie van de zoogdieren. De grote thema' s stonden in verband 
met de thermoregulatie, de fysiologie van hart en bloedsomloop, en de 
ademhalingsfysiologie. Vermelden wij op dit laatste gebied alleen zijn fun
damentele studies over de invloed van de chemische samenstelling van het 
bloed op de ademhaling. Door zijn techniek van de gekruiste circulatie be
wees Fredericq dat bloed met te weinig zuurstof of te hoge C02-spanning 
de ademhaling doet toenemen door een invloed in het (kophals) gebied dat 
via de halsslagaders van bloed wordt voorzien.41 

Léon Fredericq kan beschouwd worden als onze grote nationale fysiologi
sche en biologische onderzoeker van de 19de eeuw.42 Hij ontving talrijke 
prijzen en eervolle onderscheidingen in binnen- en buitenland.43 Hij werd 
corresponderend lid van de "Académie royale de Belgique" in 1879 en ti
telvoerend lid in 1894; en van de "Académie royale de Médecine de Belgi
que" respectievelijk corresponderend en titelvoerend lid in 1882 en 1910. 
Hij was in 1892 organisator van het tweede Internationaal Congres voor 
Fysiologie in Luik en stichtte met P. Héger in 1904 de "Archives internatio
nales de Physiologie" waarvan hij tot 1935 (het jaar van zijn overlijden) 
hoofdredacteur was en die tot nu toe, thans onder de naam" Archives of 
Physiology and Biochemistry" regelmatig verschijnen. 

Het vertrek van Léon Fredericq heeft ongetwijfeld een zeer negatieve in
vloed gehad op de experimentele fysiologie in Gent waar een beginnende 
kern van activiteit tot stilstand kwam.44 Van professoren, overbelast door 
te veel en te heterogene cursussen en daarenboven opgeslorpt door een in-

41 Sur la circulation céphalique croisée, ou échange de sang carotidien entre deux animaux. Bull. Ac. 
Roy. Méd. Belg., 3e série,;2., 417,1887; Arch. Biol., 10, 127, 1890. 

42 Biografie 
Z .M. Bacq, M. Florkin - Arch. int. Phannacodyn. Thér., 2Z, 245,1936. 
P. NoH - Annuaire Acad. Roy. Sci., Lettres, Beaux Arts Belg., ~ 47, 1937. 
M . Florkin - Biogr. Nat., lZ, 301, 1971-72. 
M . Florkin - L. Fredericq et les débuts de la physiologie en Belgique. Collection Nationale, 
Off. Public., 1943. 

43 Hulde. Herdenkingen 
L. De Beco - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 5e série, 1l, 274, 1932. 
L.P. Gerard - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 6e série, 2, 12,1938. 
Z.M. Bacq - L. Fredericq, un pionier de la physiologie. Ed. Sciences et Lettres, Liège, 1953. 
M . Florkin - Florilège des Sciences en Belgique pendant Ie XIX siècle et Ie début du XXe 
siècle. Acad. Roy. Belg., 1015, 1968. 

44 Félix Plateau had aldus een uitvoerige studie (Recherches physiologiques sur Ie coeur des 
crustacés décapodes. Arch. Biol., L 595-695, 1880) kunnen publiceren dankzij het ter beschikking 
stellen door R. Boddaert van de cilinder van Mareyen de medewerking van L. Fredericq. 



tense klinische activiteit, kon weinig schoolvormend wetenschappelijk on
derzoek verwacht worden. Herhaaldelijk werd onder de stimulus van R. 
Boddaert door facultaire commissies aangedrongen om het aantal profes
soren en docenten te vermeerderen en te zorgen voor de nodige lokalen, 
doch allerhande beloften bleven jarenlang onvervuld. Op 12 oktober 1880 
werd wel door de regering ingegaan op de vraag van R. Boddaert, in 1879 

verder belast met een deel van de interne kli
niek, om te worden ontlast van de leerop
dracht menselijke fysiologie. 

Op voorstel van de minister van onderwijs 
werd J.P. Nuel, oud-student van Gent en als
dan hoogleraar in de oftalmologie aan de 
Leuvense Universiteit, benoemd voor het on
derwijs van de fysiologie. 

6. Jean-Pierre Nuel 
(Tétange (G.H.Lux.) 27.2.1847-
Luik 21.8.1920) 

J.-P. Nuel4s studeerde geneeskunde aan de 
universiteit Gent (van 1865 tot 1870). Reeds 
tijdens deze studies had hij interesse betoond 
voor persoonlijk werk wat hem toeliet in 1870 

Jeal1-Pierre Nuel laureaat te zijn van de Universitaire Wedstrijd 
met een studie over de perifere terminale zenuwen. Met de bedoeling ge
neeskundige praktijk in Luxemburg uit te oefenen, verwierf hij aldaar de 
diploma's van doctor in de geneeskunde (1871), in de heelkunde (1871) en 
in de verloskunde (1872). Vooraleer zich echter te vestigen ging hij zijn vor
ming vervolledigen in Bonn (1871), Wenen 0871-72) en Utrecht (1872-73). 
In deze laatste stad vond hij bij F.e. Donders, professor in de fysiologie en 
vermaard oogheelkundige, de richtlijn voor zijn latere loopbaan. Deze was 
enerzijds gericht naar de oftalmologie, en anderzijds naar laboratoriumon
derzoek. Dit strookte met de opvatting van Donders dat de geneeskunde 
alleen een solide basis kon krijgen wanneer zij met de hulp van de fysiolo
gie een verklaring van de pathologische feiten kon vinden. Veel oogziek-

45 Biografie 
N.N. - Liber Memorialis U.G.,!L 550, 1913. 
P Nolf - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., Se série, Z 31, 1927. 
E. Van Ermengem. - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, iill, 850, 1920. 
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ten konden aldus op basis van histologische en fysische inzichten ver
klaard worden.46 

Zoals voor Donders het geval was geweest, strekte de activiteit van Nuel 
zich uit over anatomisch-histologisch onderzoek, fysiologisch onderwijs 
en onderzoek, en oftalmologische praktijk. 
Na in zijn geboortestreek gedurende drie jaar de geneeskundige praktijk te 
hebben uitgeoefend, werd Nuel in 1877 aan de universiteit te Leuven be
noemd en belast met de directie van de kliniek voor oogziekten. Maar het 
klinisch onderwijs zonder mogelijkheden van laboratoriumonderzoek gaf 
hem geen voldoening en in 1880 stapte hij over naar het in Gent vacant ge
komen onderwijs van de fysiologie. 
Ook in Gent ontmoette Nuel moeilijkheden voor het bekomen van de no
dige faciliteiten voor laboratoriumonderzoek. Zoals hoger vermeld, was 
het in Gent op het einde van de jaren zeventig treurig gesteld met de fy
siologie. Een voorstel van de faculteit om de nodige ruimten ter beschik
king te stellen door verbouwing van lokalen in de oude universiteit (Lan
ge Meer), die zouden vrijkomen na de verhuis van de "Eeale du Génie ci
vil", kon Nuel's goedkeuring niet wegdragen. In december 1881 zette hij 
zijn plannen voor een nieuw fysiologisch instituut uiteen. Deze werden in 
1882 door de toenmalige minister van onderwijs in principe aanvaard, 
doch in 1885 door de nieuwe minister van onderwijs als een te buitenge
wone uitgave bestempeld.47 

Het gevolg was dat Nuel overstapte naar de Luikse universiteit waar in
tussen de bouwwerken voor het fysiologisch en anatomisch instituut een 
aanvang hadden genomen. Hij werd in Luik benoemd tot professor in de 
oftalmologie en ook belast met de zintuigfysiologie naast L. Fredericq die, 
zoals reeds vermeld, in 1879 voor het onderwijs van de fysiologie te Luik 
was aangesteld geworden. Reeds in de periode dat Nuel in Gent de fysio
logie doceerde, was er een samenwerking met L. Fredericq ontstaan die 

46 Frans Cornelis Donders (27.5.1818 - 24.3.1889) 
Deed zijn medische studies in Utrecht (1835-40). Hij promoveerde in Leiden en werd lector in de 
anatomie en fysiologie aan de militair geneeskundige school te Utrecht. In 1848 werd hij extra-or
dinarius benoemd aan de universiteit Utrecht. Hij legde zich toe op microscopisch-microchemisch 
onderzoek van dierlijke weefsels en op de fysiologie van de warmteproductie en had ook oftalmo
logische activiteit die aanleiding gaf tot talrijke publicaties. In 1852 werd hij gewoon hoogleraar met 
oftalmologische praktijk tot 1862. Hij stichtte het "Nederlands Gasthuis voor ooglijders" in 1858. 
Daarnaast verschenen talrijke publicaties op fysiologisch gebied o.a. in betrekking met voedings
leer, de werking van het hart en de longen, enz. 
Hij werd in 1863 directeur van de leerstoel voor fysiologie. In 1866 werd in Utrecht een nieuw fy
siologisch instituut gebouwd. 

47 Een oplossing werd pas op het einde van de 1ge eeuw gevonden (zie verder). 
Zie ook: E. Langendries, A.M. Simon-Van der Meerseh: Het Rommelaere Complex. Uit het Verleden 
van de RUG, nr. 40, Archief RUG, 1999. 



leidde tot de uitgave in 1883 van het leerboek "Eléments de physiologie 
humaine", in twee delen; deel I van de hand van Léon Fredericq over 
"Fonctions de nutrition"; deel 11 van de hand van N uel over "Fonctions de 
relation et fonctions de génération".48 Deze uitgave was de aanloop van 
een leerboek over fysiologie dat jarenlang door de opeenvolgende stud en
tengeneraties is gebruikt geworden. Tot in 1921 verschenen niet minder 
dan 7 uitgaven. 

In het wetenschappelijk werk van Nuel kunnen twee perioden gezien wor
den. Een eerste omvatte histologisch-microscopisch en fysiologisch onder
zoek. Vermelden wij een studie over de invloed van de nervus vagus op de 
contractiliteit van het hart, over de structuur van het slakkenhuis (meer be
paald het orgaan van Corti) / over de embryologische ontwikkeling van Pe
tromyzon planeri. 
De tweede periode, die vooral haar ontplooiing ging kennen vanaf 1885 na 
zijn benoeming in Luik, was hoofdzakelijk georiënteerd naar de oftalmo
logie die aanleiding gaf tot talrijke klinische, histologische en experimen
tele publicaties. J. Nuel was een sterke personaliteit die zowel op klinisch 
als op fundamenteel gebied belangrijk heeft bijgedragen tot de vooruit
gang van de kennis in die tijd van de oftalmologie in de brede betekenis. 
Hij werd achtereenvolgend buitenlands (1877) en binnenlands correspon
derend (1885) en titelvoerend (1892) lid van de Académie royale de Méde
cine. Tijdens zijn verblijf in Gent verschenen van zijn hand eveneens een 
aantal publicaties met betrekking tot verschillende aspecten van de oftal
mologie. Betreffende de fysiologie kunnen vermeld worden: "Physiologie 
comparée de la vision" (1881) en "De l'innervation de l/oeil" (1884).49 

Het vertrek van Nuel betekende voor Gent een verdere periode van stil
stand in de ontwikkeling van de experimentele fysiologie. 
Om het onderwijs in de fysiologie tijdelijk te verzorgen werd een beroep 
gaan op Julius Mac Leod. 

48 L. Fredericq, J.-P. Nuel: Eléments de Physiologie Humaine. 638 blz. 
1. Fonctions de nutrition, 268 blz. (L. Fredericq), 
Il. Fonctions de relation et fonctions de génération, 353 blz. (J.-P. Nuel), 
1e uitgave 1883. A. Hoste, Gand; G. Masson, Paris. 

49 Physiologie comparée de la Vision. Alm. d'Ocul., 86, 1881. 
De ]'innervation de l'oei!. Bull. Soc. Méd. Gand, 51, 8, 1884. 
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7. Julius Mac Leod 
(Oostende 19.2.1857 - Gent 3.3.1919) 

J. Mac Leodso behaalde aan de universiteit Gent in 1878 het diploma van 
doctor in de natuurwetenschappen. In de Universitaire Wedstrijd 1878-79 
werd hij laureaat met een werk "Recherches sur la structure des trachées et 

la circulation péritrachéenne". In 1878 
werd hij benoemd tot preparator en in 
1883 tot speciaal geaggregeerde bij de cur
sus histologie te Gent. 
In de jaren 1879-1885 ondernam hij een 
reeks studiereizen en hij volgde o.a. in 1885-
86 het theoretisch en praktisch onderwijs 
van Donders te Utrecht. 
Van 1881 tot 1885 was hij ook leraar na
tuurwetenschappen aan de rijksnormaal
school te Brugge. 

JU/hlS Mac Lead 

Na het ontslag van Nuel werd hij in 1885 
belast met het onderwijs van de fysiologie 
van de mens in de faculteit geneeskunde. 
Hij nam deze taak waar tot hij in 1887 in de 
faculteit wetenschappen en de normaalaf
deling werd benoemd voor het onderwijs 
van de botanica, en aangesteld werd tot di
recteur van de plantentuin. Bevorderd in 

50 

1887 tot buitengewoon hoogleraar, werd zijn onderwijs in 1888 verder uit
gebreid met een Nederlandstalige leergang plantkunde in de normaalaf
deling (geassocieerd aan de universiteit) en in 1889 met de leergangen ge
ografische botanica, dierkunde en etnografie. De twee academiejaren tij
dens dewelke het onderwijs van de fysiologie door J. Mac Leod werd ge
geven, kunnen gezien worden als overgangsjaren daar de nieuwe lesgever 
door zijn vorming in een totaal andere richting dan de menselijke fysiolo
gie georiënteerd was. 

50 Biografie 
NN. - Liber Memorialis U.G., 11281,1913. 
A.J.J. Van de Velde - Ib. Kon. V!. Ac. Taal-Letterkunde, JQ, 145, 1921. 
Gedenkboek, 120 blz. De Sikkel, Antwerpen, 1930. 
L. Valcke - Nat. Biogr. W.B., ~ 456,1979. 
P. van Oye - Jb. Kon. VI. Ac. Taal-letterkunde, reeks X, m. 7, 1957. 
P. van Oye - Liber Memorialis RUG, nr, 16, 1960. 
P. van Oye - Biogr. Nat., Q±. 585, 1968. 
P. van Hees - N. E.V. B., 1977, Lannoo, Tielt, 1998. 



Zijn wetenschappelijke publicaties waren de eerste jaren van zijn universi
taire loopbaan gericht op histologisch onderzoek van organen van ver
schillende diersoorten. Onderzoek op invertebraten, zoals spinnen en dui
zendpoten, en op vertebraten, zowel vissen, vogels als zoogdieren o.a. over 
het reproductie-apparaat, bestreek een zeer breed terrein. In een latere fa
se richtte zijn research zich meer en meer naar de plantkunde o.a. naar de 
bevruchting bij bloemen. 

Julius Mac Leod verwierf daarenboven in Vlaanderen blijvende erkenning 
door de leidende rol die hij heeft vervuld in de Vlaamse Beweging door 
zijn streven naar de verwezenlijking van Nederlandstalig hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek en door zijn actieve inzet voor de bevor
dering van de volks opvoeding. Zijn talrijke onderwijskundige, educatieve, 
culturele en algemeen vormende publicaties en voordrachten hebben hier
toe in ruime mate bijgedragen. Om aan te tonen dat wetenschappelijk werk 
ook in het Nederlands kon voorgesteld en besproken worden, werd onder 
zijn impuls te Gent in 1897 het eerste Vlaams Natuurkundig en Genees
kundig Congres georganiseerd, een geslaagde onderneming die vele jaren 
een illustratie vormde van de verzuchting naar een Nederlandstalig uni
versitair onderwijs.51 Hij richtte ook het Genootschap Dodonea op dat blij
vend de Vlaamse bioloog in de herinnering oproept. 

Het onderwijs in de menselijke fysiologie alsmede het experimenteel fy
siologisch onderzoek dat na het vertrek van L. Fredericq naar Luik op nul 
was gevallen, ging pas opnieuw enige ontwikkeling kennen, wanneer in 
1887 E. Lahousse tot hoogleraar voor dit leervak werd benoemd. 

8. Emile Lahousse 
(Izegem 15.11.1850 - St. Denijs-Westrem 5.1.1921) 

E. Lahousse52 behaalde in 1876 het diploma van doctor in de genees-, heel
en verloskunde aan de Universiteit te Leuven. 

51 H. Bossaert: Julius Mac Leod en de Vervlaamsing. Uit het Verleden van de RUG, nr. 4, Archief 
RUG,1977. 
A.J.J. Van de Velde: Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres van zi jn oorsprong in 1897 tot 
in 1944. Verh. Kon. Ac. Wet., 1944, 132 blz. 

52 Biografie 
NN. - Liber MemoriaJis o.G., 11 569, 1913. 
J. Van de Velde - Liber MemoriaJis RUG, IY, 35, 1960. 
1. Leusen - Nat. Biogr. w.B., lQ (in druk). 
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Reeds tijdens zijn universitaire studies kwam Lahousse onder de indruk 
van de dissociatie die zich in de jaren zeventig aftekende tussen het klas
sieke universitaire onderwijs en de nieuwe richtingen in de geneeskunde 
zoals de microscopie, de bacteriologie, de biologische scheikunde, discipli
nes die alleen facultatief en meestal onder de vorm van "cours à certificats" 
in het onderwijs aan bod kwamen en die hij met veel ijver volgde. 

Lahousse verwierf een reisbeurs die hem 
toeliet in 1877 de klinische colleges in Pa
rijs te volgen en o.a. lessen van Claude Ber
nard en J.M. Charcot bij te wonen. Het jaar 
daarop verbleef hij in Wenen o.a. in de 
diensten van Th. Billroth en H. von Bam
berger. In 1878 vestigde hij zich in Izegem, 
zijn geboortestreek, doch zijn wetenschap
pelijke interesse bleef onverminderd en hij 
stelde voor de Académie royale de Méde
cine een verhandeling op: "Nature de l'in
fluence du système nerveux sur la nutri
tion des tissus" (315 bz.) die in 1881 be
kroond werd. Dit was voor Lahousse een 
stimulans om zijn geneeskundige praktijk 
op te geven en in 1883, op 32-jarige leeftijd, 
in Heidelberg biologische scheikunde en 
histologie te gaan studeren in het laborato
rium van W. Kühne, en de pathologische 
anatomie bij J.A. Arnold. Het jaar daarop 

(1884) was hij in Leipzig werkzaam in het laboratorium van Carl Ludwig 
en legde hij zich ook toe op de embryologie bij W. His en de aandoeningen 
van het zenuwstelsel bij P.E. Flechsig. 
Teruggekeerd in België vestigde Lahousse zich te Antwerpen waar hij een 
biologisch laboratorium oprichtte en verder experimenteel onderzoek uit
voerde op het gebied van de histologie, de fysiologie, de biologische schei
kunde en de embryologie. In de jaren tachtig verschenen ook verschillen
de publicaties, o.a. over de genese van de ganglia en de spinale zenuwen 
(1885), de structuur van de zenuwplexus in het inter-auriculaire septum 
van het kikkerhart (1886), de veranderingen in de levercel tijdens de galse
cretie en bij ligatuur van de ductus choledochus (1887), de invloed van 
peptonen (1889), etc. 53 

53 Recherches histologiques sur la génèse des ganglions et des nerfs spinaru(. Bull. Ac. Roy. Méd. 
Belg., 3e série, l2, 283, 1885. 
Die S!ructur des Nervenplexus in der Vorhofsscheidewand des Froschherzens. Arch. f. Ana!. u. Phy
si ol. Phys. Abth., 191, 1886. (onderzoek bij C. Ludwigl 



In 1887 werd hij belast met het onderwijs van de fysiologie aan de univer
siteit te Gent en in 1890 benoemd tot ordinarius. In dat jaar publiceerde hij 
een "Manuel de Physiologie Humaine" (twee volumes, 226 blz. en 516 
blz.). In 1894 werd hij corresponderend en in 1913 titelvoerend lid van de 
Académie royale de Médecine de Belgique. 
Het onderwijs van de fysiologie, dat hij voltijds ter harte nam, en dat door 
de studenten ten zeerste gewaardeerd werd, betekende voor Lahousse de 
vervulling van een jarenlang streven ("profondément dévoué à l'enseigne
ment de la physiologie, à ces élèves et à l'université des Flandres, j'espère 
bi en de pouvoir enseigner encore pendant vingt ans") (1900).S4 
Niet alleen met zijn theoretisch onderwijs maar ook door demonstraties en 
praktische oefeningen streefde hij er naar de fysiologie als een experimen
tele wetenschap uit te bouwen. 
Met Lahousse werden de plannen voor een fysiologisch instituut opnieuw 
naar voor gebracht. Weer vond het plan geen genade. Lahousse had on
dertussen zijn oog laten vallen op de vroegere lokalen van de voorberei
dende school van de Ecole du génie civil waaraan een aanpassing zou kun
nen gerealiseerd worden. De beperkte ruimte, die in het oude universi
teitsgebouw in de Lange Meer voor de fysiologie ter beschikking stond, 
werd uitgebreid zodat in 1891 een ietwat ruimer fysiologisch laboratorium 
kon ingehuldigd worden.ss Hier werd het onderzoek over de invloed van 
de peptonen op het bloed en de bloedsomloop, over de contractiliteit en 
het ritme van het hart en over de fysiologie van de skeletspieren verder 
doorgevoerd waarbij het mogelijk werd geïnteresseerde studenten in de 
research te betrekken. S6 

Contribution à I'étude des modifications morphologiques de la cellule hépatique pendant la sécré
tion. Arch. Biol. Z, 167, 1887. 
Recherches expérimentales sur l'influence exercée SUf la structure du foie par la ligature du canal 
cholédoque. Arch. Biol., Z. 187, 1887. 
Die Gase des peptonblutes. Arch. f. Anat. u. Physiol., 77, 1889 (onderzoek bij C. Ludwigl 

54 Manifestation en I'honneu\' de M. le professeur E. Lahousse à I' occasion de sa nomination de Che
valier dans I'Ordre de Léopold, 3 mars 1900, Impr. J. Vanderpoorten, Gand 1900. 

55 La vie et I'affinité chimique. 32 blz., H. Engelcke, Gand 1891 , 
Discours prononcé à I'inauguration du nouvelInstitut de Physiologie. 7-11-1891. 

56 Nouvelles recherches sur Ie sang peptonisé. Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, 6,387,1892. Arch. 
Intern. Physiol., Z, 252,1904-1905. 
Contribution à I'étude de I'influence des courants induits successifs sur la contractilité du coeur. 
Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, 2, 477, 1895. 
Influence du sulfate de strychnine SUf Ie rytlune du coeur. Arch. Phannacol., b 97, 1895. Bull. Ac. 
Roy. Méd. Belg., 4e série, 9, 464, 1895. 
Contribution à l'étude des phénomènes polaires des muscles. Ztschr. f. Biologie, ~ 492,1896. Bull. 
Ac. Roy. Belg., 3e série, 32, 545, 1896. 
Influence de l'anhydride carbonique sur la con tractilité isotonique du muscle strié. Bull. Ac. Roy. 
Méd. Belg., 4e série, 12, 206, 1898. 
La cause de l'escalier des muscles striés. Ann. Soc. Méd. Gand,l2, 147,1900. 
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Een ollderzoekszaal in het Laboratorium voor Fysiologie in l1et "Rommelaere Complex". 

Begin 1897 werd aan de regering opnieuw een rapport overgemaakt waar
in gewezen werd op de erbarmelijke toestand van de infrastructuur voor 
het onderwijs van de hygiëne, de bacteriologie en de wetsgeneeskunde, 
van de farmacodynamie en van de fysiologie. 57 Tezelfdertijd werd een 
voorontwerp van de architect prof. L. Cloquet voor de bouw van drie in
stituten op een terrein bij het Bijloke-hospitaal voorgelegd. De regering die 
in 1897 bij testament van Arthur Renier, overleden op 13 februari 1896, een 
schenking ter beschikking had gekregen waarvan bepaald was dat ze 
diende aangewend te worden voor de oprichting van een instelling voor 
medische studies, besloot deze gelden aan te wenden voor de uitvoering 
van de voorgestelde plannen. De aanbesteding had plaats op 26 februari 
1899.58 

De in gebruik name in 1903 van het nieuw laboratorium voor fysiologie in 
het "Rommelaere Complex" in de Apotheekstraat (dat aldaar gevestigd 

57 Situation de l' enseignement supérieur donné aux frais de l' état. Rapport triennal1895, 1896, 1897, 
XXX en Rapport triennal1898, 1899, 1900, XXXVI, Bruxelles. 

58 E. Langendries, A .M. Simon-Van der Meersch: Het Rommelaere Complex. Uit het Verleden van 
de RUG, nr. 40, Archief RUG, 1999. 



zou blijven tot 1969) was tenslotte de verwezenlijking van een jarenlange 
droom die Lahousse in staat stelde het fysiologisch onderzoek o.a. in ver
band met de gasuitwisseling in betere omstandigheden verder te zetten.59 

De verhoudingsgewijs bescheiden omvang van het instituut voor fysiolo
gie in het "Rommelaere Complex" is wel typerend voor de gematigde as
piraties van Lahousse, die reeds in 1891 sprak van zijn "nieuw instituut" 
wanneer hij een paar lokalen ter beschikking kreeg als uitbreiding van zijn 
kleine experimenteerruimte. 

Met Lahousse werd het onderwijs van de fysiologie van de mens in de fa
culteit geneeskunde bij de eeuwwisseling en tot de oorlogsperiade 1914-18 
verzekerd. In het raam van deze leeropdracht kende het experimenteel fy
siologisch onderzoek in de jaren negentig van de 19de eeuw een geleidelij
ke ontwikkeling dankzij de verbetering van de infrastructuur en door het 
feit dat deze hoogleraar zonder praktijkverplichtingen zich volledig op de 
fysiologische discipline kon toeleggen. 
Een ongelukkige periode voor Lahousse, vergroeid met zijn laboratorium, 
waren de oorlogsjaren 1914-18, gedurende dewelke hij, 65 jaar oud en met 
een wankele gezondheid, zijn onderwijs verder gaf aan de vervlaamste 
van Bissinguniversiteit.60 Bij Koninklijk Besluit van 19.01.1919 werd aan 
zijn functie een einde gesteld. Hij overleed twee jaar later in zijn woonhuis 
te St. Denijs-Westrem. 

9. Jan Frans Heymans 
(Gooik 25.12.1859 - Middelkerke 10.04.1932) 

De jaren negentig waren ook gunstig voor het fysiologisch en pathofysio
logisch onderzoek in de faculteit geneeskunde wanneer in 1890 de leerop
dracht voor farmacologie en therapie als een autonome discipline werd ge
structureerd. De benoeming van J.E Heymans voor dit onderwijs beteken
de een belangrijke aanwinst voor het wetenschappelijk onderzoek niet al-

59 Nouvelles recherches SUT l'influence de I'anhydride carbonique SUT la contractilité des muscles 
s triés. Arch. intern. Physiol., ,1453,1905-1 906. 
Influence d e la double vagotomie sur les échanges respiratoires. Arch. Intern. Physiol. Z. 277, 1908-
1909. 
Influence de la piqûre du plancher du 4me ventricule SUT les échanges respiratoires chez Ie lapin. 
Arch. intern. Physiol., 2. 106, 1907. 
E. Lahousse, H . Callewaert: Influence de la chaleur externe sur les échanges respiratoires chez Ie la
pin. Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, lli 669, 1904. 

60 Zie E. Langendries: De "Vlaamsche Hogeschool" te Gent. Uit het Verleden van de RUG, nr. 19,2 
delen, Archief RUG 1984-1985. 
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leen in de farmacologie maar ook in de fysiologie. Hiertoe had J.E Hey
mans een uitstekende voorbereiding gekregen. 

Jan Frans Heymans61 deed zijn medische studies aan de universiteit Leu
ven [doctor in de natuurwetenschappen (1884); doctor in de genees-, heel
en verloskunde (1887)]. Tweemaal laureaat van de Universitaire Wedstrijd 

en ook van de Wedstrijd voor Reisbeurzen 
(Exposé de I' état actuel de nos connaissan
ces et observations personnelles sur la ter
minaison des nerfs dans les muscles lisses, 
1889), was hij werkzaam als assistent in de 
fysiologie te Leuven bij prof. E. Masoin 
(1884-1887) en te Berlijn bij prof. E. du 
Bois-Reymond (1887-1890). Zijn verblijf in 
Berlijn en zijn vele studiereizen in andere 
universitaire centra leidden tot een brede 
vorming op het gebied van het farmacolo
gisch (en fysiologisch) onderzoek. 
J.E Heymans werd in 1890 in Gent bij de 
opvolging van de op 5 november 1890 
overleden prof. N. Dumoulin belast met 
het deel van de leeropdracht dat betrek
king had op het onderwijs van de algeme
ne therapie en farmacodynamie. Om te 
voldoen aan de door hem gestelde voor-

1011 Frans Heymalls waarde kreeg hij in de oude universiteit 
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een drietal lokalen van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte voor zijn 
experimenteel onderzoek toegewezen. Dit vormde het eerste laboratorium 
van farmacodynamie in ons land.62 J.E Heymans kon aldus de onder
zoeksrichting vervolgen die hij in zijn studentenjaren in Leuven en nader
hand in Parijs en Berlijn was ingeslagen. In 1902/03 werd het laboratorium 
overgebracht naar het "Rommelaere Complex" in de nabijheid van het Bij
loke-hospitaal, in een mooi en goed ingericht gebouw, een volwaardig "In
stituut voor farmacodynamie en therapie" waar het tot de jaren zeventig 

61 Biografie 
N.N. - Liber Memorialis U.G., 11571, 1913. 
J.J. Bouckaert - Liber Memorialis RUG, 1137, 1960. 
A. De Schaepdryver - N at. Biogr. W.B., 2, 356, 1981. 
M. Tiffeneau: Arch. int. Pharmacodyn. Thér. , 44 , 1-30, 1932-1933. 
A.M. Simon-Van der Meersch - N . E. V. B., 1444, Lannoo, Tielt, 1998. 

62 C. Heymans: Les laboratoires de Pharmacodynamie des universités Belges et leurs activités. Le 
Scalpel, ~ 269, 1931. 



gehuisvest bleef. 
In Leuven had J.F. Heymans bij prof. E. Masoin studies uitgevoerd be
treffende de invloed van curare en over de toxiciteit en de werking van or
ganische cyaanderivaten, studies die hij in het laboratorium voor fysiolo
gie van prof. du Bois-Reymond in Berlijn verder zette en o.a. richtte naar 
onderzoek van de antagonistische rol van hypo sulfieten en thiosulfaten op 
deze intoxicaties. 
Het studieterrein van J.F. Heymans beperkte zich echter niet tot de far
macologie en de toxicologie. Reeds in 1886, tijdens een verblijf te Parijs in 
het laboratorium van prof. L. Ranvier, had hij een histologisch-fysiologi
sche studie uitgevoerd over de zenuwuiteinden in de gladde spiercellen 
o.a. in het spijsverteringskanaal van de bloedzuiger.63 In het laboratorium 
van E. du Bois-Reymond voerde hij samen met J. Gad studies uit over de 
histofysiologie van de zenuwvezels64 en over de invloed van de tempera
tuur op de spierfunctie. 65 Door beide onderzoekers werd daarenboven een 
leerboek "Kurzes Lehrbuch der Physiologie des Menschen" (1892) opge
steld dat naderhand samen met E. Masoin ook in het Frans (Traité de Phy
siologie, 1893) (558 blz.) werd uitgegeven.66 

Bij zijn vestiging in Gent ging J.F. Heymans in de jaren negentig zeer actief 
het farmacologisch-toxicologisch onderzoek op de hem bekende terreinen 
uitbouwen, waarbij studies over de cyanogenen, de hyposulfieten en de 
narcotica werden verricht. In het raam van zijn leeropdracht bezorgde hij 
samen met J. De Lantsheere een Franse vertaling "Traité de Pharmacologie 
clinique" (1893) (Gand, Engelcke) van het leerboek van F. Penzoldt, en met 
E. Bouqué een vertaling "Action des Médicaments" (1901) (G. Carré en C. 
Naud, Paris) van het Engels boek van Lauder Brunton. 
Hij stichtte samen met E. Gley in 1895 de "Archives Internationales de 
Pharmacodynamie et de Thérapie", een tijdschrift dat een belangrijke in
ternationale uitstraling kende en doorlopend is verschenen tot in 1996, in 
totaal 331 volumes. 
Ook op het gebied van de fysiologie werden verder studies uitgevoerd, zo
als blijkt uit zijn publicaties over de innervatie van het hart 67 en over de te-

63 Ueber die Nervenendigtmg in den glatten Muskelfaser beim Blutegel. Ou Bois-Reymond's Arch. 
556,1888. 

64 met J. Gad :Ueber das Myelin, die Myelinhaltigen und Myelinlosen Nerven fasern. Ou Bois-Rey
mond's Arch. 530,1890. 

65 Ueber den Einflusz der Ternperatur auf die Leistungsfähigkeit des Muskelsubstanz. Ou Bois
Reyrnond's Arch., Supp!. Band, blz. 59, 1890. 

66 Wredens Samrnlung medizinischer Lehrbücher, Band § Berlin 1892. 
A. Uystpruyst - Dieudonné, Louvain, 1893. 

67 Ueber die Innervation des Frosch Herzens. Arch. f. Anat. u . Physiol. 391, 1893. 
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rugslag van inanitie op het proefdier.68 Samen met P. Masoin werd een ver
taling 'Traité de Diétique" (1897) (G. Carré en C Naud, Paris; H. Lamertin, 
Bruxelles, 604 blz.) uitgegeven van het Duits boek van I. Munch en CA. 
Ewald. 
Hij beschreef met M. Kochmann een originele techniek om geïsoleerde or
ganen van proefdieren experimenteel in overleving te houden door ze 
voor hun bloed voorziening in te schakelen in het circulatiesysteem van een 
tweede dier.69 Deze techniek die principieel kon toegepast worden voor de 
studie van tal van geïsoleerde organen, lag aan de basis van een methode 
voor perfusie van de geïsoleerde kop van proefdieren. 7o Deze toepassing 
heeft in de jaren twintig aan J.F. Heymans, C Heymans en medewerkers 
toegelaten om fundamentele resultaten te bekomen zowel op het gebied 
van de fysiologie als van de farmacologie, o.a. vooral betreffende de adem
regulatie. 
Er dient nog vermeld dat J.F. Heymans in de jaren 1904-1914 ook werd aan
getrokken door de problematiek van de tuberculose en de mogelijke ont
wikkeling van een doelmatige vaccinatiebehandeling bij runderen, wat 
aanleiding heeft gegeven tot talrijke publicaties. Hij werd corresponderend 
lid van de Académie royale de Médecine in 1895. 

Door zijn personaliteit, gekenmerkt door een stimulerende kritische instel
ling en rationele analyse van de observaties, werd het instituut van J.F. 
Heymans op farmacologisch-fysiologisch terrein een attractiepool voor 
talrijke geïnteresseerden in het wetenschappelijk onderzoek. De oorlogsja
ren 1914-18 betekenden alleen een tijdelijke onderbreking van een labora
toriumactiviteit die in de jaren twintig tot merkwaardige resultaten leidde. 
(Zie verder). 

68 Recherches expérimentales sur l'inanition chez Ie lapin. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., Z, 315, 
1895-1896. 
Echanges nutritifs chez les herbivores pendant l'inanition. Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., 4e série, lQ, 38, 
1896. 

69 J.P. Heymans, M. Kochman: Une nouvelle méthode de circulation artificielle à travers Ie coeur 
isolé de mammifères . Arch. int. Pharmacodyn. Thér., Li, 379, 1904. 

70 E. De Somer, J.P. Heymans: Méthode pour conserver à l'état de survie la tête isolée des animaux 
mammifères. J. Physiol. Pathol. gén., 11, 1138,1912. 



BESLUIT 

Wanneer de balans opgemaakt wordt van de eerste honderd jaar van het 
bestaan van de universiteit, komt men tot de vaststelling dat het fysiolo
gisch natuurwetenschappelijk onderzoek in Gent in de 19de eeuw, ten op
zichte van wat in de buurlanden gebeurde, met sterke vertraging is op 
gang gekomen. 
Velerlei factoren kunnen hiervoor ter verklaring worden naar voor ge
bracht. Het feit dat het begin van de universiteit zich situeerde in een moei
lijke tijdsperiode speelde vooreerst een grote rol. De stichting van de uni
versiteit onmiddellijk na het Frans bewind met de nasleep van de napole
ontische oorlogen en de afscheiding van Nederland in 1830 met de erop 
volgende bestuurlijke en administratieve aanpassingen en reorganisaties, 
betekenden ongetwijfeld een belangrijke rem voor een snelle ontwikkeling 
van de jonge instelling. En ook in de volgende decennia waren de sociaal
maatschappelijke omstandigheden door de zware economische crisis ten
gevolge van de industriële revolutie, o.a. in de textielindustrie, met zijn 
gevolgen van werkloosheid, armoede en hongersnood, allesbehalve ge
schikt voor het bekomen van de nodige toelagen voor verwerving van per
soneel, gebouwen en uitrusting. 
De structurele functionering van de faculteiten geneeskunde was daaren
boven niet gunstig voor de basisdisciplines. Een benoeming voor het ge
ven van onderwijs in de anatomie of fysiologie werd door de titularissen 
algemeen beschouwd als een tussentrap op de weg naar een ordinariaat in 
de klinische vakken met als gevolg dat hun aandacht voor de basisdisci
pline eerder beperkt of tijdelijk was, terwijl ze anderzijds belast werden 
met steeds maar uitbreidende onderwijsopdrachten en daarenboven beno
men werden door een drukke klinische praktijk. 
Dergelijke situatie had zijn invloed op gans het universitair gebeuren in 
ons land, zowel in Gent als in Luik (gesticht samen met Gent) en ook in de 
in 1834 opnieuw opgerichte katholieke universiteit te Leuven en de nieu
we vrije universiteit te Brussel. Voor laboratoriumonderzoek was er aldus 
weinig ontwikkeling te verwachten. 
In een overzicht vermeldt L. Fredericq dat in de eerste 25 jaar van het be
staan van België - buiten enkele bijdragen van algemene aard die wel een 
teken waren van interesse van de auteurs - feitelijk niets origineels op ana
tomo-fysiologisch gebied werd gepubliceerd.71 

In sommige medische faculteiten (o.a. Luik, Brussel) werd gepoogd het ge
brek aan voor laboratoriumonderzoek opgeleide medici aan te vullen door 

71 L. Fredericq: L'enseignement de la physiologie en Belgique depuis un siècle. Le Scalpel, 84, 21, 
1931. 
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uit het buitenland bevoegde en befaamde onderzoekers in de basisvakken 
aan te trekken. (Voor de fysiologie: J.A. Spring en Th. Schwann in Luik; G. 
Gluge in Brussel. Voor de anatomie: C. Windischmann en Th. Schwann in 
Leuven; V. Fohmann en J.Th. Lacordaire in Luik). Dit gebeurde niet in 
Gent. 
Pas in de tweede helft van de 19de eeuw kon in ons land een begin vast
gesteld worden van experimenteel fysiologisch onderzoek dat vanaf de ja
ren zeventig leidde tot een toenemend aantal wetenschappelijke publica
ties. 
In Gent waren de mogelijkheden voor fysiologisch onderzoek in de jaren 
zeventig-tachtig echter zeer beperkt. De overgang in 1879 naar Luik van L. 
Fredericq, die besloten had uitsluitend actief te zijn op het gebied van de 
fysiologie, is de meest treffende illustratie van een zwaar gemiste kans 
voor Gent. 
In Gent is het fysiologisch en het farmacologisch onderzoek slechts op het 
einde van de 19de eeuw op gang gekomen door de benoeming van medi
ci die hun experimentele opleiding grotendeels in het buitenland hadden 
genoten, hun universitaire taak voltijds gingen beoefenen, en uiteindelijk 
/I •••• door gelukkige omstandigheden (/Ipar l'ironie du sort/l) ... /1 in het be
gin van de 20ste eeuw de nodige infrastructuur kregen in het /lRommelae
re Complex" dat dankzij het onverwacht legaat van Arthur Renier kon ge
bouwd worden. 
Zeer begaafd en gestuwd door ijver en werkkracht die zij van huize uit 
hadden meegekregen, zijn de West-Vlaming E. Lahousse (vader paarden
smid, moeder winkelierster) en de Vlaams-Brabander J.F. Heymans (zoon 
in een eenvoudig landbouwers gezin), aangetrokken door de wetenschap
pelijke evolutie in de geneeskunde, de weg opgegaan naar het experimen
teel onderzoek waarvoor zij wilskrachtig vorming in het buitenland gin
gen opzoeken en, met terzijdelating van enige geneeskundige praktijkuit
oefening, de uitdaging aangingen om in Gent de experimentele fysiologie 
en de farmacologie op te bouwen. 
Aldus werd de basis gelegd voor een groeiende onderzoeksactiviteit op 
het gebied van de fysiologie en de farmacologie. Zij zou in de jaren twintig 
en dertig van de twintigste eeuw een sterke uitstraling kennen. 
Voor het echter zover was, werd de universiteit in de laatste jaren vóór het 
bereiken van haar eerste honderdjarig bestaan, geconfronteerd met het uit
breken van de eerste wereldoorlog. Dit leidde vooreerst tot het sluiten in 
1914 van de universiteit en naderhand tot de verbeten strijd rond het op
richten onder de bezetting van een Vlaamse universiteit waaraan slechts 
zes in functie zijnde professoren zich bereid verklaarden onderwijs in het 
Nederlands te geven. Dit had rechtstreekse gevolgen voor de fysiologie in 
de faculteit geneeskunde aangezien de titularis van het onderwijs, E. La
housse, hiervoor zijn akkoord gaf. 



II. DE VOLGENDE VIJFENTWINTIG JAAR 
(1918-1942) 

De laatste jaren van haar eerste honderdjarig bestaan waren voor de Gent
se universiteit in zeer dramatische omstandigheden van oorlogsgeweld en 
bezetting verlopen. Haar sluiting in 1914, de herrie rond de oprichting van 
een vervlaamste universiteit in 1916, en na de oorlog, de aanslepende bit
tere strijd voor een Nederlandstalige instelling, hadden in de jaren twintig 
een belangrijke invloed op het universitair leven, en ook op sommige dien
sten. 
Het einde van het professoraat van E. Lahousse in 1919 betekende dat voor 
het onderwijs van de fysiologie een nieuwe titularis moest benoemd wor
den en het experimenteel onderzoek in het "Laboratorium voor Fysiolo
gie" een volledig nieuwe start moest krijgen. Door de faculteit geneeskun
de werden voor deze leeropdracht als geschikte kandidaten de dokters 
Henri Fredericq en Eugeen De Somer voorgesteld, waarna op 31 oktober 
1919 Henri Fredericq benoemd werd. Eugeen De Somer werd kort daarop, 
op 14 november 1919, aangesteld voor het onderwijs van de "Algemene 
Pathologie" (Algemene Ziektenleer), een cursus die ingevolge het emeri
taat van prof. dr. Camille Verstraeten was open gekomen. Deze cursus was 
een deel van de uitgebreide leeropdracht van prof. Verstraeten waaraan 
echter geen faciliteiten voor experimenteel laboratoriumonderzoek waren 
verbonden. De Somer trachtte van meet af aan onderzoekslokalen ter be
schikking te krijgen wat leidde tot de oprichting van een "Laboratorium 
voor Algemene Pathologie" dat eveneens gericht werd op fysiologisch on
derzoek. 
Anderzijds was er ook het "Instituut voor Farmacodynamie en Therapie" 
waar reeds vóór de oorlog, naast farmaco-toxicologisch en immunologisch 
onderzoek, ook fysiologisch experimenteel werk was uitgevoerd en waar 
de activiteit onder de leiding van de titularis J.P. Heymans in 1919 onmid
dellijk terug kon starten op de solide basis die vóór de oorlog was opge
bouwd geworden. 
Het is de bedoeling de activiteit op het gebied van de fysiologie in die drie 
diensten tijdens de 25 jaren na de eerste wereldoorlog beknopt te over
schouwen. 
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I. Het Laboratorium voor Fysiologie 
Apotheekstraat 

Zoals vermeld, diende bij de heropening van de universiteit in 1919 een 
nieuwe titularis voor het onderwijs van de fysiologie benoemd te worden 
en werd hiervoor Henri Fredericq aangesteld. 

1. Henri Fredericq 
(Luik 11.6.1887 - Luik 11.12.1980) 

Henri Fredericq72 promoveerde in 1912 tot 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Luik en werd 
assistent bij zijn vader, Léon Fredericq, ti
tularis van het onderwijs van de fysiologie 
in Luik. Oorlogsvrijwilliger in 1914, fun
geerde H. Fredericq vooreerst als genees
heer in de frontlijn om naderhand verbon
den te worden aan het Höpital de Cabour 
(leiding Kolonel-geneesheer P. NoH) en het 
Höpital de l'Océan (Generaal-geneesheer 
A. Depage). Na de oorlog hervatte hij zijn 
functie in het laboratorium voor fysiologie 
in Luik. Kandidaat voor het openstaande 

Henri Fredericq onderwijs te Gent, werd hij op 31 oktober 
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1919 tot docent voor de fysiologie en de fysiologische scheikunde be
noemd en op 25-8-1920 bevorderd tot buitengewoon hoogleraar. Reeds op 
25-8-1921, nog geen twee jaar na zijn benoeming, verkreeg hij zijn over
plaatsing naar Luik waar hij zijn vader als titularis van de leerstoel voor fy
siologie opvolgde. Hij werd in 1923 bevorderd tot gewoon hoogleraar en 
bekwam het emeritaat in 1956. Hij was rector van de Luikse universiteit in 
de periode 1947-50. 

Men kan de vraag stellen wat de motivatie van H. Fredericq is geweest om 
zich kandidaat te stellen voor de fysiologie in Gent terwijl zijn vader in 
1921 de emeritaatsleeftijd ging bereiken en geen moeilijkheden voor zijn 

72 Biografie 
J. Van de Velde - Liber Memorialis RUG, n, 99, 1960. 
Z.M. Bacq - Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., ~ 421, 1981. 
Z.M. Bacq - Annuaire. Acad. Roy. Sci., Lettres, Beaux Arts Belg., li2, 23, 1983. 



opvolging te voorzien waren. Het bekomen van een toga zou een motief 
kunnen geweest zijn. Rond de jaren twintig was het aantal toga's dat in de 
faculteiten van de staatsuniversiteiten aan docenten, buitengewone en ge
wone hoogleraren kon toegekend worden, zeer beperkt zodat zij meestal 
steeds volledig toegekend waren en vele kandidaten deze zeer begeerde 
promotie niet konden bekomen. In de faculteit geneeskunde in Gent waren 
er in 1919-20 een paar toga's vrijgekomen.73 In april 1920 werd H . Fredericq 
met goed gevolg voor deze promotie voorgedragen. Bij zijn benoeming in 
Luik werd hij met behoud van zijn verworven status overgeplaatst. 
De w etenschappelijke activiteit van H. Fredericq tijdens zijn assistentschap 
in Luik (vóór de oorlog) was gericht naar de experimentele studie van de 
eigenschappen van de hartspier (contractiliteit, geleiding, elektrische acti
viteit, invloed van het vegetatief zenuwstelsel), die geleid had tot een aan
tal publicaties. In de periode van zijn universitaire functie in Gent publi
ceerde hij op het gebied van de fysiologie een 6-tal experimentele medede
lingen met betrekking tot de elektrocardiografie.74 Ook verschenen enkele 
bijdragen over zijn medische ervaringen tijdens de oorlog (o.a . in verband 
met gifgassen). 

Als gevolg van de terugkeer van H. Fredericq naar Luik diende in 1921 
nogmaals een nieuwe titularis voor de fysiologie aangesteld te worden. 
Onder de kandidaten voor deze vacature werd dokter Henri De Waele, 
dienstoverste in het burgerlijk hospitaal de Bijloke, benoemd. 

2. Henri De Waele 
(Gent 14.12.1876 - Gent 1.7.1967) 

H. De Waele75 werkte tijdens zijn studentenjaren in het laboratorium voor 

73 ARUG, 6Dl, Notulen vergaderingen facul teit geneeskunde, 1918,1933 
ARUG, 4A2/4, Briefwisseling kabinet rector, doos 190 (200); doos 200 (200) 

74 Pour servir à I'interpretation de l'électrocardiogramme. 
I. Le trajet et la vitesse de I' on de d' excitation dans Ie ventricule de la tortue. CR. Soc. Biol., §2, 
239,1921. 
II. La position d e I' onde T dans la contraction alternante du coeur de la tortue. CR. Soc. Biol. , §2, 
240,1921 
lIl. L'électrocardiogramme des cavités cardiaques isolées du coeur de la tortue. CR. Soc. Bio!', 
§2, 242, 1921. 

IV. L'EG des sauriens et des ophidiens. CR. Soc. Biol., §2, 661, 1921 
Essai d 'interprétation de I'électrocardiographie. Arch. Intern. Physiol.,10 67, 1921. 

75 Biografie 
Liber Memorialis RUG, 11 132, 1960. 
A.M. Dalcq - Bull. Ac. Roy. Méd., 7e série, Z, 627, 1967. 
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anatomie bij professor eh. Van Bambeke over de embryologie en de ver
gelijkende anatomie van het oog, wat zijn blijvende klinische aandacht ver
klaart voor de oogpathologie. Hij behaalde het diploma van doctor in ge
nees-, heel- en verloskunde in 1901. Van 1901 tot 1907 was hij assistent in 
de medische kliniek van de universiteit en in 1904 werd hij benoemd tot 
adjunct-geneesheer in het burgerlijk hospitaal de Bijloke. In 1901 en 1902 

bezocht hij tijdens studiereizen het Institut 
Pasteur te Parijs en vervolgens de hospita
len en de laboratoria voor anatomie, pa
thologische anatomie en serotherapie te 
Berlijn, Leipzig en Wenen. 
Zijn interesse voor de microbiologie en de 
serologie leidde hem naar laboratorium
onderzoek. Samen met E. Sugg van de 
dienst voor bacteriologie van het burger
lijk hospitaal kwam hij tijdens epidemieën 
van pokken in Gent (1902) en Antwerpen 
(1903) tot het besluit dat in het bloed en in 
de vesikels van patiënten met pokken en 
ook in de pokvaccins en in het bloed van 
gevaccineerden een specifieke streptokok 
aanwezig was.76 Verder onderzoek over de 
proteolytische eigenschappen van bacte
riën, over de immuniteit, over de eiwitten 
en hun afbraakproducten brachten hem 

Henri De Waele tot de hoofdthema's van zijn dierexperi-
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menteel onderzoek: anafylaxie en shock.77 Studies op dit in die periode 
sterk omstreden terrein leidden hem de eerste jaren tot persoonlijke in
zichten zoals samengevat in een tekst gepubliceerd in 1914. Na een onder
breking tijdens de oorlogsjaren, verschenen vanaf 1920 opnieuw regelma
tig bijdragen over dezelfde onderwerpen. 
Ondertussen was H. De Waele in 1918 aangesteld geworden als dienst
overste in het burgerlijk hospitaal. 

76 met E. Su~~: 
Note relative à nos recherches sur Ie streptocoque dans la variole. Ann. Soc. Méd. Gand, ll0 124, 
1904. 
Contribution à l'étude de la varicelIe. Ann. Soc. Méd. Gand, §1, 313, 1904. 
Etude SUf la variole et la vaccine. I. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., 11, 205, 1904. 
Etude SUf la variole et la vaccine. Il. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., 11, 295, 1904. 

77 Le rale des acid es aminés dans l'intoxication protéinique. L'anaphylaxie est due à l'intervention 
des acides aminés et du complément. Ztschr. Imm. Forsch., 11, 605, 1912. 
L'anaphylaxie est un phénomène à la fois humoral et cellulaire. Ztschr. Imm. Forsch., 12, 193,1912. 
L'anaphylaxie. Ann. & Bull. Soc. Méd. Gand, Nouvelle série, ~ 179, 1914. 



Wanneer in 1921 door het vertrek van H. Fredericq de leeropdracht in de 
fysiologie open kwam, stelde hij hiervoor zijn kandidatuur. H. De Waele 
was reeds kandidaat geweest voor dit onderwijs in 1919, doch zijn kandi
datuur was niet door de faculteit behouden geworden daar de faculteit op 
18 januari 1919 bij de bespreking van de voor dit onderwijs ingediende 
kandidaturen eenparig tot het besluit was gekomen dat de nieuwe titula
ris zijn activiteit in de fysiologie voltijds en zonder geneeskundige prak
tijkvoering diende uit te oefenen. Het gevolg hiervan was dat uiteindelijk 
alleen de kandidaturen van H. Fredericq en E. De Somer werden beoor
deeld. 
Bij onderzoek van de in 1921 ingediende kandidaturen bevestigde de fa
culteit op 15 oktober 1921 de vroeger ingenomen stelling betreffende het 
full-timeschap maar voegde er aan toe dat wel diende rekening gehouden 
te worden met de wetenschappelijke en andere verdiensten van de kandi
daten. Als gevolg hiervan werden de kandidaturen van H. De Waele en 
van Comeel Heymans behouden. Er werd besloten geen rangschikking 
aan de minister voor te stellen, alhoewel aan het rapport het resultaat van 
een stemming over de relatieve waarde van de ingediende kandidaturen 
toegevoegd werd. De stemming plaatste C. Heymans op de eerste plaats,?8 

Op 30 november 1921 werd H. De Waele tot docent in de faculteit genees
kunde benoemd, belast met het onderwijs van de algemene en speciale fy
siologie met inbegrip van de fysiologische scheikunde. Hij werd op 4 april 
1925 tot buitengewoon hoogleraar en op 1 juli 1930 tot gewoon hoogleraar 
bevorderd. Hij bekwam het emeritaat in 1946. In 1922 werd hij correspon
derend en in 1932 titelvoerend lid van de "Académie royale de Médecine". 

In het laboratorium voor fysiologie werden in de jaren twintig het feno
meen van de anafylactische shock en toestanden met vergelijkbare circula
toire, metabole en hematologische veranderingen het belangrijkste onder
deel van het experimenteel onderzoek en deze problematiek bleef tot in de 
jaren veertig de interesse van H. De Waele behouden.79 Daarenboven werd 

78 ARUG, 6Dl, Notulen vergaderingen faculteit geneeskunde. 

79 La dilatation aiguë du poumon du cobaye dans Ie choc anaphylactique. Arch. intern. Physiol., 12, 251, 
1921. 
Sur les modifications de la composition du sang au cours du choc anaphylactique. Arch. intern. Physiol., 
:lli, 84, 1921. 
Essai de séparation de l'antithrombine et d'immunisation passive contre l'intoxication protéinique. 
Arch. intern. Physiol., l2, 33, 1922. 
Glandes endocrines et anaphylaxie. Arch. intern. Physiol., IL 204,1923. 
Le métabolisme et Ie quotient respiratoire au cours du choco Arch. intern. Physiol., ~ 101, 1925. 
La théorie histaminique du choc et ]'effet inhibiteur de l'ergotamine. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., Q2, 
282,1944. 
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met een aantal medewerkers in de jaren twintig eveneens onderzoek ver
richt over de invloed van alkalose en acidose op de spiertonus en op de 
chronaxie van de spieren en het hart. 80 

In de jaren dertig vormden studies over reflexen uitgaande van de bloed
vaten en het hart een ander thema dat onderzocht werd in samenwerking 
met J. Van de Velde, die eveneens in het laboratorium voor fysiologie een 
academische loopbaan opbouwde. Deze onderzoekingen worden verder 
besproken na een beknopt overzicht van het curriculum van J. Van de Vel
de. 

3. Jean Van de Velde 
(Gent 10.10.1897 - Gent 17.3.1961) 

J. Van de Velde81 behaalde het diploma van doctor in de natuurweten
schappen (dierkunde) in 1921 en promoveerde tot doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde in 1924. Hij werd in 1922 assistent bij het laboratori
um voor fysiologie, functie die hij waarnam tot hij op 7 oktober 1925 in de 
faculteit geneeskunde benoemd werd tot docent met als leeropdracht: het 
Nederlandstalig onderwijs van de algemene en speciale fysiologie alsme
de van de fysiologische scheikunde. In 1934 volgde de promotie tot bui
tengewoon hoogleraar en in 1936 tot gewoon hoogleraar. Hij werd daaren
boven in het burgerlijk hospitaal de Bijloke als geneesheer aangesteld in 
1928 en diensthoofd benoemd in 1936. 

De benoeming van J. Van de Velde tot docent één jaar na het behalen van 
het diploma van doctor in de geneeskunde, is het gevolg geweest van de 
strijd voor de vernederlandsing van de universiteit. Als gevolg van het 
wetsontwerp dat door P. NoH, minister voor kunsten en wetenschappen, 

Le choc par les nucléines est-i! un choc anapllylactique? Arch. int. Pharmacodyn. Thér., ZQ, 394, 1945. 
met G. Bulcke: 
L' action vasculaire de la guanidine. Arch. intern. Physiol., g 74, 1925. 
met A. Descamps: 
SUl' I" mesure des variations de volume des globules rouges. Arch. intern. Physiol., g 88, 1925. 

80 Sur Ie tonus musculaire. Arch. intern. Physiol., Z2, 5, 1927. 
M. Ou Buisson: Influence de HCI et de NaHC03 SUf Ie degré de tension des muscles adducteurs des val
ves des anodontes. Arcll. intern. Physiol., Z2, 11, 1927. 
M. Ou Buisson, L. Van den Berghe: Modifications expérimentales du tonus des ml1scles longitudinaux 
sous-cutanés de la sangsue médicinale. Arch. intern. Physiol., Z2, 19, 1927. 

81 Biografie 
N .N. - Liber Memorialis RUG, II, 240, 1960. 



werd ingediend en na goedkeuring door Senaat en Kamer op 31 juli 1923 
door de Koning werd bekrachtigd, werd in 1923 het Nederlands de be
stuurstaal van de universiteit en konden de studenten voor hun studies 
kiezen tussen een Nederlandstalig regime en een Franstalig regime, res
pectievelijk bestaande in de Vlaamse sectie uit 2/ 3 Nederlandstalige cur
sussen en 1/3 Franstalige cursussen, en in de Franstalige sectie uit de om
gekeerde verhouding. Vanaf het academiejaar 1923-1924 werd de wet van 

toepassing te beginnen met het eerste jaar. 
Ingevolge deze nieuwe wetgeving werd de 
bestaande Franstalige onderwijsopdracht van 
H. De Waele op 15 september 1924 uitgebreid 
met een Nederlandstalige. Moeilijkheden be
treffende dit Nederlandstalig onderwijs82 (in 
de pers verschenen klachten dat dit zeer te 
wensen overliet), leidden ernaar dat H. De 
Waele op 7 oktober 1925 ontlasting kreeg van 
dit onderwijs en dat hiervoor op dezelfde da
tum J. Van de Velde, assistent in de dienst 
voor fysiologie, werd benoemd. 
In de eerste jaren na zijn benoeming publi
ceerde J. Van de Velde enkele experimentele 
bijdragen betreffende de regeling van de 
bloedsuikerspiegel. Zijn laboratoriumactivi
teit dient echter in hoofdzaak gezien te wor
den in het raam van een samenwerking met 
H. De Waele. 

Jean Van de Velde In de jaren dertig werd aldus gezocht naar 
vasculaire reflexen die mogelijk hun oorsprong konden vinden in de le
verbloedvaten, in de bloedvaten van de milt en in de perifere bloedvaten.83 

Ook mogelijke reflexe invloeden vanuit het pericard (hartzakje) en later 
nog vanuit de voorkamers van het hart vormden voorwerp van dergelijk 
onderzoek.84 De invloed die vanuit die vaatstelsels kon waargenomen 

82 K. De Clerck: Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. Archief 
RUG,Gent. 

83 met H . De Waele: 
Les vaisseaux pulmonaires sont-ils vasosensibles à la pression intra-pulmonaire. Ann. Physiol., 10 
791, 1936. 
L'artère hépatique zone réflexogène. Arch. intern. Physiol., ~, 371,1933. 
Contribution à l'étude de la p hysiologie de la rate. Arch. intern. Physiol., JQ, 382, 1933. 
La vaso-sensibilité des vaisseaux sanguins périphériques. Arch. intern. Physiol., JQ, 391, 1933. 

84 met H. De Waele: 
The epicardium origin of vagal reflex. Proc. Physiol. Soc. J. Physiol., 2Q, 16, 1937. 
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worden, bleek wel zeer zwak en was niet te vergelijken met de sterke car
diovasculaire reacties die vanuit de carotissinussen en de cardio-aortische 
zone van het bloedvatenstelsel konden uitgelokt worden en in de jaren 
twintig op grote schaal bestudeerd waren geworden door H.E. Hering, E. 
Koch, J.F. en C. Heymans, J.J. Bouckaert, e.a. (zie verder). 

Na een stille periode tijdens de tweede wereldoorlog, heeft J. Van de Velde 
in de jaren vijftig in samenwerking met J. De Smet nog een aantal mede
delingen gepubliceerd betreffende onderzoek over het metabolisme van de 
lipiden. Hij overleed na een kortstondige ziekte op 17-3-1961. 

* 
* * 

De experimentele activiteit in het laboratorium voor fysiologie heeft na de 
eerste wereldoorlog de invloed ondergaan van een reeks negatieve facto
ren die duidelijk een rem zijn geweest voor een goede ontwikkeling. 
Vooreerst was er de zeer korte duur van het professoraat van H. Fredericq 
in Gent. Voor de opvolgende titularissen is een van de belangrijke negatie-

Anesthésie du péricarde et sa répercussion SUT Ie ralentissement vagal du coeur. Volume Jubilaire J. 
Demoor, 165, 1937. 
La chémosensibilité du réflexe hypertenseur des oreillettes à divers toxiques. CR. Soc. Biol., m 
310,1939. 
Sur un réflexe hypertenseur des oreillettes. Arch. intern. Physiol.,.'ill. 33, 1940. 



ve elementen ongetwijfeld het feit geweest dat zij en ook hun wetenschap
pelijke medewerkers, hun universitaire activiteit, die tot een experimente
le laboratoriumdiscipline behoorde, niet voltijds uitoefenden. Zij hadden 
een belangrijke geneeskundige praktijk, niet alleen als diensthoofden in 
het burgerlijk hospitaal. Dit betekende een terugkeer naar omstandighe
den die vroeger reeds als zeer ongunstig voor een vruchtbare research wa
ren ervaren geworden en ook hadden getoond hoe moeilijk een intensieve 
laboratoriumactiviteit kan onderhouden worden wanneer wetenschappe
lijke onderzoekers niet voltijds actief zijn. 
Voor J. Van de Velde betekende zijn benoeming, zeer vroeg na het behalen 
van het doktersdiploma, in een universitaire onderwijs- en onderzoeks
functie en ook in een geneeskundige functie in ziekenhuisverband, met de 
daaraan verbonden verplichtingen van een geneeskundige praktijk, een 
uiterst zware belasting die hem niet toeliet om steunend op een gepaste 
voltijdse experimentele training een belangrijke activiteit in het funda
men teel onderzoek te ontwikkelen. Zijn zware onderwijsopdracht omvat
te daarenboven niet alleen de klassieke fysiologie, maar ook de fysiologi
sche scheikunde (de biochemie), die in de jaren twintig-dertig een buiten
gewoon sterke ontwikkeling in een zelfstandige richting kende en metho
dologisch tot een totaal eigen discipline uitgroeide. Het was pas eind 1950 
dat J. Van de Velde zich voor dit onderwijs liet vervangen door dr. Laurent 
Vandendriessche die in 1951 tot docent in de faculteit geneeskunde be
noemd werd. 
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11. Het Laboratorium voor Algemene Pathologie 
L. Pasteurlaan 

Bij het emeritaat van professor dokter Camille Verstraeten die in de facul
teit geneeskunde belast was met de Interne Polikliniek, de Kliniek voor 
Huid- en Venerische ziekten en de Algemene Pathologie, werd door de fa-

culteit in 1919 voorgesteld deze omvang
rijke leeropdracht in drie afzonderlijke de
len toe te kennen. Voor de cursus "Alge
mene Pathologie" werd in 1919 Eugeen De 
Somer benoemd. 

Eugeen De Somer 
(Dendermonde 24.4.1885-
Gent 31.10.1958) 

""'" E. De Somer85 behaalde het diploma in de 
genees-, heel- en verloskunde aan de uni
versiteit te Gent in 1908. Tijdens zijn stu
dentenjaren was hij werkzaam in een aan
tal universitaire diensten, waaronder ook 
het Instituut voor farmacodynamie en the
rapie waar hij bij J.F. Heymans een werk 
voor deelname aan de Wedstrijd voor 

Eugeen De Somer Reisbeurzen verwezenlijkte. 
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Na zijn promotie tot doctor in de geneeskunde werd hij in 1910 benoemd 
tot toegevoegd geneesheer aan het Staats Krankzinnigengesticht te Door
nik. Van 1912 tot 1916 was hij assistent in het laboratorium voor bacterio
logie (prof. E. Van Ermengem) en van 1916 tot 1918 assistent in het bacte
riologisch laboratorium van de gezondheidsdienst van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (dr. M. Henseval). 
Op 14.11.1919 werd hij benoemd tot docent bij de faculteit geneeskunde 
voor de cursus algemene pathologie (algemene ziektenleer). De Somer had 
oorspronkelijk zijn kandidatuur gesteld voor de openstaande cursus van 
fysiologie, waarvoor op 31.10.1919 H. Fredericq werd benoemd. Hij werd 
dus een paar weken later aangesteld voor de algemene pathologie. Voor 
deze leeropdracht waren echter geen laboratoriumlokalen voorzien. Bij 
herhaling trachtte De Somer dan ook lokalen voor experimenteel onder-

85 Biografie 
J.J. Bouckaert - Liber Memorialis RUG, 11124, 1960. 



zoek ter beschikking te krijgen. Na eerst enige ruimte te hebben gevonden 
in een barak, werd hem begin 1922 door professor H. De Stella de eerste 
verdieping van het laboratorium van de Interne Kliniek in de Pasteurdreef 
in bruikleen afgestaan, zodat een laboratorium voor algemene pathologie 
ontstond waar De Somer - in 1930 tot buitengewoon hoogleraar en in 1935 
tot gewoon hoogleraar bevorderd - tot begin van de jaren veertig actief is 
geweest. Op 1 februari 1944 werd hij tot het emeritaat toegelaten. 

Het dierexperimenteel (patho)fysiologisch onderzoek dat door E. De So
mer werd uitgevoerd, kan worden verdeeld over drie onderzoeksthema's 
die opeenvolgend werden bestudeerd in verschillende perioden van de 
twintig jaar dat hij de leiding had van het laboratorium. 
In de jaren twintig werd de research gericht naar de regeling van de adem
haling waarbij het automatisme en de reflexe beïnvloeding van de adem
halingscentra werden onderzocht.86 Andere studies stonden in betrekking 
met de reflectorische beïnvloeding en de valvulaire werking van het strot
tenhoofd en de stembanden.87 Resultaten van deze onderzoekingen maak
ten het voorwerp uit van een belangrijk aantal bijdragen die in de periode 
van 1923 tot 1930 werden gepubliceerd. Het onderzoek in verband met de 
centrale ademhalingscentra vond zijn oorsprong in experimenteel werk 
dat De Som er tijdens zijn studentenjaren in het instituut van J.F. Heymans 
had uitgevoerd en aanleiding had gegeven tot de ontwikkeling van de zo
genaamde techniek van de "geïsoleerde kop" die in 1912 met J.F. Heymans 
was gepubliceerd geworden.88 Deze techniek vond in de jaren twintig in 

86 Recherches sur les excitants primaires et secondaires de la respiration. J. PhysioL Path. gén., 21, 
320,1923. 
Recherches sur les excitants secondaires biologiques de la respiration. Relations entre Ie système res
piratoire et Ie système digestif. J. PhysioL Path. gén., 21, 655, 1923. 
Recherches sur la fonction du centTe respiratoire. CR. Soc. Bio!', 89, 919, 1923. 
Recherches sur la respiration et sur les troubles respiratoires qui apparaissent chez Ie chien par la 
vagotomie. J. Physio!. Path. gén., 22, 291, 1924. 
Au sujet de l'automatisme respiratoire. CR. Soc. Bio!', 90, 1284, 1924. 
Au sujet de diverses formes de respiration. CR. Soc. BioL' 91, 1446, 1924. 
Au sujet de l'excitant de la respiration. Action de l'aeide carbonique, de l'aeide chlorhydrique et de 
la soude. J. Physio!. Path. gén., 24, 1,1926. 
Enige nieuwe gegevens omtrent de de ademhaling, de C02 reflexe theorie en het automatisme van 
het ademhalingscentrum. VI. Geneesk. Tijdschr., 10,285, 1929. 

87 L' excitation électrique du nerf vague; effet sm les mouvements des cordes vocales. CR. Soc. Biol., 
89,981,1923 
L'influence du gaz carbonique sur les contractions des cordes vocales. J. Physiol. Path. gén., 21, 493, 
1923. 
Recherches sur l'effet respiratoire et cardiaque des variations de la pression trachéale artificielle
ment provoquées chez Ie chien Créflexe Breuer-Hering). Arch. intern. Méd . exp., 493, 1930. 

88 met r E Heymans: 
Méthod e pour conserver à l'état de survie la tête isolée des animau x mamrnifères. J. Physiol. Path. 
gén., 14, 1138, 1912. 
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het instituut voor farmacodynamie en therapie een ruime toepassing bij tal 
van experimenten. Dit gaf trouwens aanleiding tot een scherpe polemiek 
betreffende de paterniteit van deze techniek.89 

Na een stille periode werden in een volgende fase in de jaren 1935-1936 een 
aantal teksten gepubliceerd over onderzoek op cardiovasculair gebied 
waarbij, gebruik makend van een nieuw apparaat, "de normograaf", de 
vorm en de kenmerken van de drukgolven van de hartkamers en van de 
bloedvaten tijdens de hartcontractie werden geanalyseerd in functie van 
hun mogelijke (pathoHysiologische betekenis.90 

In de jaren 1937-1939 tenslotte werden bijdragen gepubliceerd over onder
zoek met betrekking tot de experimentele elektrocardiografie. 91 

Ziekte en moeilijkheden in verband met het beleid van het laboratorium 
brachten mede dat E. De Somer zich in 1942 voor zijn onderwijs heeft laten 
vervangen door J.J. Bouckaert (zie verder) en dat hij in 1944 op zijn aan
vraag tot het emeritaat werd toegelaten. 

89 Sur la priorité de la découverte de la technique de l'isolement de la tête des animaux à sang 
chaud. J. Physiol. Path. gén., 33, 1145, 1935. 
C. Heymans: A propos de la note de E. De Somer. J. Physiol. Path. gén., 33,1149,1935. 

90 Note SUf Ie dicrotisme et I' anacrotisme. Bull. Ac. Méd., lM, 810, 1935. 
De la technique sphygmo-tensiographique et des perfectionnements réalisés dans un nouvel appa
reil "Ie Normographe". J. Physiol. Path. gén., ~ 1059, 1935; ~ 36, 1936. 
Etude de certaines irrégularités du pouls et de la contraction du ventricule drait provoquées chez Ie 
chien par la narcose chlorofonnique'. Arch. MaL Coeur, 1-38, avri11936. 
Contribution à I'interprétation du nonnogramme artériel. J. Physiol. Path. gén., ~ 55, 1936. 
Recherches sur I'interprétation générale du pouls normographique et plus spécialement de la se
conde ondulation "systolique" . Bull. Ac. Méd. (Paris), ln. 357, 1936. 
Sur les variations des pressions minima et maxima des ventricules, les courbes respiratoires du 
coeur et leur rapport avec les arythmies. Bull. Ac. Méd. (Paris), 1lQ, 146, 1936. 
Quelques observations sur I'alternance, spécialement après injection d'adrénaline d'après des ex
périences SUf Ie coeur du chien in toto. Cardiologia, 1,159,1937. 
met V. Smeets, H. De Som er: 
Sphygmogranunes normographiques carotidiens et ventriculaires de I'asphyxie et de l'intoxication 
chloroformique. Arch. intern. Méd. exp., 11, 477,1936. 

91 Electrocardiographie expérimentale. Application à la physio-pathologie du coeur, dualité du 
coeUl~ arythmies. Impr. Erasmus, Ledeberg, Gent 1937. 
Recherches sur la biohémodynamique pulmonaire: 
Biohémodynamique respiratoire. J. Physiol. Path. gén., ~ 907, 1937. 
Variations lentes, exemples fournis par la digitale, l'alcool, I'adrénaline. J. Physiol. Path. gén., ~ 
921,1937. 
Electrocardiographie de la respiration. J. Physiol. Path. gén., 22, 440, 1938. 
ECG expérimentale. Controle expérimental de l'allongement plus ou moins permanent de l'espace 
P-R .. Scalpel, nr. 11, 12 mars, 1938. 
Sur Ie rapport entre I'électrocardiograrnme et de la contraction cardiaque. J. Physiol. Path. gén., 22, 
1083,1938. 



111. Het Instituut voor Farmacodynamie en Therapie 
A. Baertsoenkaai 

1. Jan Frans Heymans 
(zie ook hoger) 

In 1914 werden als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen ook in het insti
tuut voor farmacodynamie en therapie de activiteiten praktisch stilgelegd. 
Bijna volledig maar niet totaal, aangezien J.F. Heymans er tot 1916 in slaag
de nog enigszins experimenteel werkzaam te blijven in zijn verlaten labo
ratorium. Het onderzoek dat werd uitgevoerd, had betrekking op de ther
moregulatie, een fysiologische studie die hij tijdens de bezetting in een uit
voerige tekst van 215 bladzijden verwerkte en reeds kort na de wapenstil
stand, in december 1918, publiceerde.92 

Onmiddellijk na de wapenstilstand hernam J.F. Heymans zijn laboratori
umactiviteit. Hierin werd hij tot zijn grote vreugde na korte tijd bijgestaan 
door een van zijn zonen, Corneel, die in 1911 zijn medische studies was be
gonnen, de oorlog in het Belgische leger aan het front had meegemaakt als 
artillerieofficier, en in 1920 zijn diploma van doctor in de genees- heel- en 
verloskunde behaalde. De activiteit van J.F. Heymans ging zich van dan af 
hoofdzakelijk in samenwerking met zijn zoon ontwikkelen. Onder zijn 
naam alleen verschenen nog enkele bijdragen op het gebied van zijn vroe
ger onderzoek betreffende de tuberculose en vaccinatie. 
Met zijn zoon oriënteerde hij zich steeds meer in een fysiologische richting. 
De thermofysiologie vormde een eerste onderzoeksthema. De oorsprong 
hiervan was te vinden in zijn eigen interesse, cf. zijn vroeger onderzoek en 
zijn publicatie tijdens de oorlogsjaren, en ook in experimenteel werk van 
zijn zoon in het laboratorium van E. Gley dat de hypertherrniserende wer
king van methyleenblauw had aangetoond. 
Ben ander onderzoeksthema was cardiovasculair en respiratoir gericht en 
berustte op de toepassing van een techniek die hij in 1912 met E. De Somer 
gepubliceerd had betreffende de zogenaamde" geïsoleerde kop". Deze stu
dies worden besproken in het curriculum van C. Heymans (zie verder). 

J.F. Heymans werd betrokken in de strijd om de vernederlandsing van de 
universiteit. Wanneer de in functie zijnde rector E. Beman bij het uitvaar-

92 lso-, hyper- et hypothermisation des mammifères par calorification et frigorification du sang de 
la circulation carotido-iugulaire anastomosée. Etudes de thermophysiologie. Arch. int. Pharmaco
dyn. Thél'.,~ 1-215, 1919. 
Voetnoot in zijlllekst: QueUe ironie d'avoir constamment sous la plume les mots d'hyperthermisa
tion etd 'hyperthennie! All moment ou nous rédigeons ces lignes, il gêle, il neige, et I'on n'a pas de 
quoi suffisamment s' habilIer, se nourrir et se chauffer (p.200). 
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digen van de NoH-wetgeving in 1923 uit protest zijn ontslag gat werd J.F. 
Heymans bereid gevonden het rectoraat op zich te nemen. Tegengewerkt 
zowel door de francofielen, die tegen de vernederlandsing waren, als door 
de Vlaamsgezinden die de NoH-oplossing onvoldoende vonden, leidde hij 
de beginfase van de gedeeltelijke vernederlandsing van de universiteit, die 
hem ook tot het besluit bracht dat de NoH-wet geen goede oplossing was.93 

Doch anderzijds betekende deze wet in de heersende niet aflatende vijan
dige atmosfeer wel een belangrijke stap naar de volledige vernederland
sing in 1930. Bij de opening van het academisch jaar 1923-1924 hield J.F. 
Heymans de eerste rectorale toespraak in het Nederlands. 

Bij zijn emeritaat op 25 december 1929 had J.F. Heymans de grote voldoe
ning zijn instituut dat de naam kreeg van ''J.F. Heymans Instituut", verder 
bloeiend te zien evolueren tot een vermaard centrum voor intens farmaco
logisch en fysiologisch onderzoek gedragen door het enthousiasme van 
een jongere garde van wetenschappelijk geïnteresseerde universitairen, 
onder de leiding van zijn zoon. 

Ondernemend en volhardend in zijn streven heeft J.F. Heymans met zijn 
streng wetenschappelijke en kritische instelling een duurzame invloed uit
geoefend op de evolutie van het experimenteel wetenschappelijk onder
zoek op geneeskundig gebied in ons land en meer bepaald in Gent. Door 
zijn baanbrekend werk was hij een van de meest vooraanstaande profes
soren van de faculteit geneeskunde. Hij overleed in Middelkerke op 10 
april 1932. 

2. Corneel Heymans 
(Gent 28.3.1892 - Knokke 18.7.1968) 

Cornee!, Jan, Frans Heymans94 begon in 1911 zijn medische studies aan de 

93 Cf. voetnoot 82. 

94 Biografie 
NN. - Liber memorialis RUG, IT, 144, 1960. 
C. Heymans: Alm. Rev. Pharmacology, 'L 1, 1967. 
A.F. De Schaepdryver, G.R. De Vleeschhouwer. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., 174,251,1968. 
AM. Dalcq. Bull. Ac. Roy. Med. Belg., série 7, ll, 591, 1968. 
AF. De Schaepdryver. Nat. Biogr. W.B., 1. 426, 1970. 
A.F. De Schaepdryver - Comee! Heymans. A collective biography, suppl. vol. 202. Arch. int. 
Phannacodyn. Thér., 1972. 
G.R. De Vleeschhouwer, AF. De Schaepdryver - Biogr. Nat., 1Q, 423, 1977-78. 
A.M. Simon-Van der Meersch - N. E. V. B., 1444, Lannoo, Tielt, 1998 



universiteit te Gent en vervoegde in 1914 het leger om aan het front de oor
log mee te maken, eerst bij de infanterie en nadien bij de artillerie. Na zijn 
demobilisatie hervatte hij zijn medische studies en behaalde het dokters
diploma in 1920. Gekozen hebbend voor een onderzoeksloopbaan, werd 
hij assistent bij zijn vader en ging hij ook door verblijf in buitenlandse la
boratoria zijn opleiding op het experimentele vlak aanvullen. 

Zoals voor J.F. Heymans het geval was ge
weest, was het ook in fysiologische laborato
ria dat hij ging werken o.a. bij E. Gley in Parijs, 
bij M. Arthus in Lausanne en bij E.H. Starling 
in London. 
Bij Gley onderzocht hij de blokkerende wer
king van methyleenblauw op het hartvertra
gende effect van acetylcholine en van de va
guszenuw op het kikkerhart en vond hij bij de 
hond onder invloed van deze stof een belang
rijke toename van de lichaamstemperatuur en 
van het metabolisme. Bij Arthus in contact ge
bracht met de anafylaxie en de immuniteit, 
was het in Londen bij de befaamde fysioloog 
E.H. Starling in het "Department of Physiolo
gy" van het University College dat C. Hey
mans verder in de cardiovasculaire problema
tiek en in experimentele technieken zoals het 
hart-Iongpreparaat werd opgeleid. 

COl'nee! Heymal1s In Gent startte het wetenschappelijk onder-
zoek van C. Heymans in 1920 met studies over diuretica en anaesthetica en 
vooral met onderzoek betreHende methyleenblauw. In de jaren 1921-1923 
werden een 10-tal bijdragen over onderzoek met deze stof gepubliceerd. 
De thermoregulatie en de thermiserende werking van methyleenblauw en 
ook andere moleculen (thionine, a-dinitronaftol, tolueenblauw en andere 
nitroderivaten) bleven ook in latere jaren een studieobject voor een aantal 
medewerkers (o.a. Jl Bouckaert, P. Regniers, P. Van Uytvanck enz.). 

De intense activiteit waarmede C. Heymans zijn onderzoeksleven begon
nen was, gaf snel aanleiding tot de opbouw van een academische loop
baan. 
Hij werd op 26 november 1922, met behoud van zijn functie van assistent, 
benoemd tot docent met als onderwijsopdracht "de farmacodynamiek" , 
een cursus waarvan J.F. Heymans ontlast werd.95 De benoeming was in we-

95 De faculteit had zich op 7 maart 1922 akkoord verklaard met de aanvraag van J,F. Heymans om 
ontlast te worden van deze cursus. De rector verklaarde zich met deze aanvraag akkoord waarbij 
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I~- Z. HERING 

SINUSCAR. 

Schematische voorstellil1g van de cardio-aortische zone (car.-aort. z.) en de carotissinussen (sinus car.), re
spectievelijk gelegen in de aortaboog en op het verloop van de halsslagaders. Vanuit receptoren die gevoelig 
zijn voor de druk en voor sommige scheikundige stoffen (zuurstofspanning, koolzuurspam1ing, waterstofio
nenconcenlratie) in het bloed, worden langs de zenuwen (z.) van Cyon en van Hering zenuwprikkels gestuurd 
naar basale delen van de /1ersenen die de regelingscentra van de bloeddruk, hartfrequentie en ademhaling beïn
vloeden. 



zen een compensatie voor zijn niet-benoeming voor het in 1921 vacant ge
komen onderwijs van de fysiologie waarvoor hij kandidaat was geweest, 
doch niet werd benoemd (zie hoger). In 1930 werd hij bevorderd tot ge
woon hoogleraar en werd zijn onderwijs verder uitgebreid. Hij werd cor
responderend lid van de Académie Royale de Médecine in 1931 en titel
voerend lid in 1939. 

Vanaf 1924 ging de (patho)fysiologisch gerichte research van C. Heymans, 
buiten enkele studies over insuline en de regeling van de gluciden96, zich 
vooral richten naar de regelingsmechanismen van de bloedsomloop en de 
ademhaling, met name naar de factoren die invloed uitoefenen op de cen
tra in de hersenen die regulerend werken op de hartfrequentie, op de tonus 
(spanningstoestand) van de bloedvaten (bloeddruk), en op de intensiteit 
van de ademhaling. 
De aanloop naar dit fundamenteel fysiologisch onderzoek dat zovele be
langrijke resultaten zou opleveren, dient gezocht in de perfusietechniek 
van de "geïsoleerde kop" die in het instituut voor farmacodynamie en the
rapie was ontwikkeld geworden in toepassing van de in 1904 door J.F. 
Heymans en M. Kochmann gepubliceerde methode om geïsoleerde orga
nen door middel van een onderhouden bloedvoorziening in overleving te 
houden, en in 1912 door E. De Somer en J.F. Heymans was beschreven (zie 
voetnoten 69,70,88,89). 
Door aanwending van die experimentele techniek, naderhand aangevuld 
door tal van andere originele experimentele biologische opstellingen, wer
den vanaf de jaren 1924-25 belangrijke resultaten bekomen die de kennis 
van de fysiologie van het cardio-respiratoir stelsel ten zeerste hebben ver
ruimd. 
Centraal in deze research stond de invloed die op de hoger vermelde her
sencentra wordt uitgeoefend via gevoelige (sensibele) zenuwen die hun 
oorsprong vinden in twee gebieden van het bloedvatensysteem, namelijk 
in de zogenaamde cardio-aortische streek en in de carotissinussen (zie 
schema). 

hij echter aanstipte dat de onderwijsopdracht van J.E Heymans niet moest beschouwd worden als 
een te zware universitaire opdracht voor één professor. De aanvraag rechtvaardigd e zich uitzon
derlijk "par la suite de la situation du requérant" . ARUG, 6Dl. Notulen vergaderingen faculteit ge
neeskunde 

96 met M. Matton: 
Contribution à l' étude de l'action métabolique de l'insuline. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., ~ 311, 
1924. 
lnfluence de I'insuline SUf les échanges respiratoires du lapin hyperglycérnique. CR. Soc. Bio!', 2Q, 
1288, 1924. 
met B. Heymans : 
Influence de I'insuline sur Ie glycogène hépatique. CR. Soc. Bio!', 2J, 50, 1925. 
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In de jaren 1924-1927 werd onderzoek uitgevoerd betreffende de cardio
aortische zone (J.F. en C. Heymans). Vanaf 1928 werd het onderzoek ge
richt naar de carotissinussen (c. Heymans en medewerkers). Onder ver
wijzing naar de belangrijkste publicaties kunnen de voornaamste resulta
ten als volgt worden samengevat. 
Op het gebied van het bloedsomloopstelsel vormde de regeling van de 
hartfrequentie en van de bloeddruk het hoofdthema van de studies. De ex
perimenten leidden tot nauwkeurige inzichten in de wijze waarop de 
bloeddruk via de cardio-aortische zone97 en de carotissinussen98 invloed 
uitoefent op het hartfrequentie-regulerend vagale centrum en op de vaat
tonus-regulerende centra in de hersenen. 
Deze studies vormden een uitgebreid experimenteel geheel waardoor de 
oorspronkelijke vaststellingen van C. Ludwig en E. de Cyon en latere on
derzoekers betreffende de cardio-aortische zone sterk werden uitgebreid, 
en de ontdekking door E. Hering en medewerkers in 1923 van de invloed 
van de carotissinussen op de bloeddruk fundamenteel werd geanalyseerd 
en aangevuld. Zij bewezen de rol van de in deze vaatgebieden gelegen 
drukgevoelige zenuwvezels (de "pressoreceptoren") in het autoregule
rend vermogen van de bloeddruk.99 

Dit onderzoeksterrein leidde daarenboven naar totaal nieuwe vondsten op 
het gebied van de regeling van de ademhaling. 
Verschillende onderzoekers, waaronder ook J.F. en C. Heymans, (zie voet
nota 97) hadden tijdens hun studies over de bloedsomloop waargenomen 

97 met A. Ladon: 
Recherches physiologiques et pharmacologiques sur la tête isolée et Ie centre vague du chien. I. Ané
mie, asphyxie, hypertension, adrénaline, tonus X, hyperthermie. Arch. int. Phannacodyn. Thér., 30, 
415,1925. 
met LF. Heymans: 
Recherches physiologiques et pharmacodynamiques sur la tête isolée du chien. Arch. int. Pharma
codyn. Thér., 32, 1, 1926. 

98 SUf la physiologie et la pharmacodynamie des centres vaso-regulateurs encéphalobulbaires. Bull. 
Ac. Roy. Belg., 5e série, 8, 829,1928. 
The contral of heart rate consequent to changes in the cephalic blood pressure and in the intracra
nial pressure. Am. J. Physiol., 85, 498,1928. 
Le sinus caratidien, zone réflexogène régulatrice du tonus vagal cardiaque, du tonus neuravascu
laire et de l'adrénalinosécretion. Arch. int. Phannacodyn. Thér., 35, 269, 1929. 
Sinus carotidien, préssion artérielle céphalique et fréquence cardiaque. Bradycardie adrénalinique. 
Arch. int. Pharmacodyn. Thér., 39, 334, 1930. 
met Lr. Bouckaert en L. Dautrebande: 
Sur la régulation réflexe de la circulation par les nerfs vasosensibles du sinus caratidien. Arch. int. 
Pharmacodyn. Thér., 40, 292, 1931. 

99 Bij (bloed)drukdaling ter hoogte van deze vaatgevoelige zones ontstaat enerzijds een toename 
van de hartfrequentie en een bloedvatvernauwing (vasoconstrictie) waardoor herstel van de bloed
druk wordt bevorderd, terwijl bij (bJoed)drukstijging een omgekeerd effect- hartvertraging en vaat
verwijding - optreedt. 



dat bloeddrukveranderingen in de cardio-aortische streek eveneens een in
vloed hadden op de ademhalingsactiviteit. Dezelfde waarnemingen wer
den gedaan voor de carotissinussen. lOO 

J.F. en C. Heymans vonden daarenboven in 1927 dat de ademhaling vanuit 
de cardio-aortische zone ook beïnvloed werd door de chemische samen
stelling van het bloed. Bij hypoxie (zuurstofverlaging) en bij asfyxie (zuur
stofgebrek, C02 verhoging) ter hoogte van die zone werd een duidelijke 
ademhalingstoename bij de proefdieren waargenomen. 101 

Een drietal jaren later werd een gelijkaardige reactiviteit gevonden ter 
hoogte van de carotissinussen. Door C. Heymans en J.J. Bouckaert102 werd 
op 18 januari 1930 in de "Physiological Society" (U.K.) de ontdekking 
meegedeeld dat de geïsoleerde perfusie van de carotissinussen van hon
den onder narcose met een oplossing met verhoogde waterstofionencon
centratie ([H+J) (gedaalde pH) een reflectorische stimulatie van de adem
haling veroorzaakt naast een stijging van de bloeddruk en een versnelling 
van het hart. Verlaging van de [H+} (verhoogde pH) had het omgekeerde 
effect. Op 25 januari 1930 werd in de "Société de Biologie" daarenboven 
meegedeeld dat een stimulerende invloed op de ademhaling eveneens op
trad door de perfusie van de carotissinussen met asfyctisch (zuurstofarm, 
C02 rijk) bloed terwijl met zuurstofrijk bloed een inhibitie van de adem
haling optrad.103 Deze primaire observaties werden bevestigd en aange
vuld, respectievelijk in de "Physiological Society" (13 november 1930) en 
de "Société de Biologie" (29 november 1930).104 De globale resultaten wer
den in extenso door C. Heymans, J-J. Bouckaert en L. Dautrebande in 1930 

100 met T.T. Bouckaert: 
Sinus caroticus and respiratory reflexes. I. Cerebral blood flow and respiration. Adrenaline apnoea. 
J. Phyiol., Q2., 254,1930. 

]01 met T.F. Heymans: 
Sm les modifications directes et sur la régL1lation réflexe de l'activité du centre respiratoire de la tê
te isolée du chien. Arch. int. Pharmacodyn. Thér.,;l:l, 273,1927. 

102 met l.I. Bouckaert: 
Sinus caroticl1s and respiratory reflexes. Cerebral blood flow and respiration. Adrenaline apnoea. J. 
Physiol., Q2, XIII, 1930. 

103 met T.T. Bouckaert: 
SinL1s carotidien et réflexes respiratoires. CR. Soc. Biol., 103, 498, 1930. 

104 met T.T. Bouckaert en L. Dautrebande: 
Röle réflexogène respiratoire des zones vaso-sensibles cardio-aortique et sino-carotidienne. Ion hy
drogène, C02, sinus carotidiens et réfl exes respiratoires. CR. Soc. Biol., ~ 881, 1930. 
Sinus caroticus and respiratory reflexes. Influence de C02, hydrogen ion concentration and anoxa
emia. J. Physiol., ZL SP, 1931. 
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Experimenteel onderzoek in het J. F. Heymans Instihlut voor Farmacodynamie en Therapie. 
(links: C. Heymans - rechts: J. Bouckaert) 

gepubliceerd.105 Aldus werd in de cardio-aortische zone en de carotissi
nussen experimenteePo6 het bestaan aangetoond van "chemoreceptoren" 
die fundamenteel belangrijk bleken te zijn voor de regeling van de adem
haling.107 Zo werd ontdekt dat de ademhalingstoename die bij zuurstof
nood optreedt en een uiterst belangrijke verdedigingsreactie is tegen ver
stikking, in feite uitsluitend te danken is aan de signalen die vanuit deze 
perifere chemoreceptoren naar de ademhalingscentra worden gestuurd. 

105 met Tl Bouckaert en L. Dautrebrande: 
Sinus carotidiens et réflexes respiratoires. Ir. Influences respiratoires réflexes de l'acidose, de l'alca
lose, de I'anhydride carbonique, de !'ion hydrogène et de l'anoxémie. Sinus carotidiens et échanges 
respiratoires dans les poumons et au-delà des poumons. Arch. int. Pharmacodyn. Thér., ~ 400, 
1930. 

106 F. De Castro (Madrid) toonde bij histologisch onderzoek van de carotissinusstreek in de jaren 
twintig aan dat naast de vaatwand ook een glandulaire structuur (het glomus caroticum) aanwezig 
was, die hij veronderstelde geen pressoreceptorfunctie te hebben maar gevoelig te zijn voor de che
mische compositie van het bloed. 
Sur la structure et l'innervation de la glande intercarotidienne (glomus caroticum) de I'homme et 
des mammifères. Trav. Lab. Rech. Biol. Univ. Madrid,~ 365-432, 1926 en~ 331-380; 1928. 

107 Over de ontdekking van de chemoreceptoren activiteit van de carotissinussen vermeldt C. Hey
mans in zijn autobiografische bijdrage "Pharmacology in old and modern medicine" (Annual Re
view of Pharmacology, vol. 7, 1-13, 1967) dat deze vondst gebeurde op basis van een ongepland ex
periment waarbij na de inspuiting van een kleine hoeveelheid kaliumcyanide in een carotisarterie 



Als gevolg van de ontdekking van die perifere chemoreceptoren dienden 
de heersende opvattingen over de mechanismen van de chemische rege
ling van de ademhaling herzien te worden, wat leidde tot nieuwe inzich
ten en toepassingen in de geneeskunde. Ze vormden de motivatie voor de 
toekenning in 1939 van de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde aan 
Corneel Heymans: "Voor de ontdekking van de betekenis van de sinus- en 
aortamechanismen voor de regulatie van de ademhaling". 

* 
* * 

De intense experimentele activiteit die zich in het J.F. Heymans Instituut in 
de jaren twintig en dertig op een exponentiële wijze zowel op het far
macologisch als (patho)fysiologisch gebied ontwikkelde en internationaal 
grote weerklank vond, was het resultaat van goed gecoördineerd team
work. Een permanente actieve kern waarbij vele onderzoekers uit binnen- en 
buitenland zich tijdelijk aansloten, vormde de basis voor deze vruchtbare 
doorlopende activiteit die in de wetenschappelijke literatuur in talrijke ex
perimentele studies, overzichten en monografieën aan bod is gekomen. lOB 

Deze kern werd in de periode 1924-1929 gevormd door J.F. en C. Heymans 
en vanaf 1929 door C. Heymans en zijn medewerker J.J. Bouckaert die 
reeds als student in 1923-25 werkzaam was in het instituut voor farmaco-

met gedenerveerde carotissinus geen ademhalingsreactie werd gezien, terwijl dit steeds een nor
male bevinding was bij inspuiting in een carotisarterie met normaal geïnnerveerde carotissinussen. 
Dit leidde tot geplande experimenten waarbij cyanide, lobeline, nicotine, sulfide werden ingespo
ten die deze princepswaarnemingen bevestigden. Dergelijke experimenten werden in de Société de 
Biologie, Brussel, door C. Heymans, J.J. Bouckaert en 1. Dautrebande medegedeeld (vergaderingen 
van 20 december 1930, 31 januari en 28 maart 1931) eCR. Soc. Biol., 1QQ, 52, 54, 469,1276 en 1279, 
1931) en in extenso gepubliceerd in de Arch. int. Pharmacodyn. Thér., 1Q, 54-91, 1931). 
Voor de fysiologisch veel belangrijker vondst van de gevoeligheid van deze receptoren voor zuur
stof, waterstofionen en koolzuur gebeurden de princeps mededelingen, zoals vermeld, in januari 
1930. De Société de Biologie was een forum waar door het Instituut voor Farmacologie bijna syste
matisch alle onderzoeksresultaten werden medegedeeld, waardoor de datum van openbaring werd 
vastgelegd. 

108 C. Heymans: 
Le sinus carotidien et les au tres zones vasosensibles réflexogènes. Presses Universitaires de France, 
Paris 1929. 
Uber die Physiologie und Pharmakologie des Herz-Vagus-Zentrums. Ergebn. Physiol. Pharmak., 
2ll, 244-311, 1929. 
The pressoreceptive mechanisms for the regulation of heart rate, vasomotor tone, blood pressure 
and blood supply, N. Engl. J. Med., m 141, 1938. 
Role of the cardio-aortic and carotid sinus nerves in the reflex con trol of the respiratory center. N. 
Engl. J. Med., 219, 170, 1938. 
met T.T. Bouckaert: 
La sensibilité réflexogène des vaisseaux aux excitants chimiques. Hermann, Paris, 3-32, 1934. 
Les chémo-récepteurs du sinus carotidien. Ergebn. Physiol. Pharmak., 11, 28-55,1939. 
Hart en bloedsomloop. 3e deel. Ned. Leerboek der Physiologie, Amsterdam, 1939 
met r.r. Bouckaert en P. Regniers: 
Le sinus carotidien et la zone homologue cardio-aortique. Doin, Paris, 334 blz., 1933. 
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dynamie en therapie en na zijn promotie in 1925, en twee jaar van verdere 
vorming in het buitenland, vanaf 1928 opeenvolgend als assistent, werk
leider (1931), docent (1932), gewoon hoogleraar (1937), doorlopend en vol
tijds tot in de jaren veertig bij het experimenteel onderzoek in het instituut 
betrokken was. In de periode 1929-1942 werden gemeenschappelijk door 
het team C. Heymans-J,J. Bouckaert, al of niet met in de tijd wisselende me-

dewerkers, meer dan honderd weten
schappelijke bijdragen over uitgevoerd ex
perimenteel laboratoriumonderzoek ge
publiceerd. 

3. Jan Bouckaert 
(Oostende 16.10.1901 -
Vinderhoute 16.10.1983) 

Jan Jacques Bouckaert109 genoot zijn uni
versitair onderwijs in de geneeskunde te 
Leuven voor de kandidaturen (1919-1922) 
en te Gent voor de doctoraten (1922-1925). 
Reeds als kandidatuurstudent nam hij 
deel aan het experimenteel onderzoek in 
het instituut voor fysiologie (prof. dr. A.K. 
Noyons) te Leuven. Wanneer hij voor zijn 
doctoraatsjaren naar Gent overkwam, 

Jan Bouckaert vond hij in het instituut voor farmacody-
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namie en therapie het gunstig terrein voor zijn wetenschappelijke interes
se. Onderzoek over de invloed van sommige anaesthetica gaf aanleiding 
tot publicaties en deelname aan de Wedstrijd voor Reisbeurzen (1925). Na 
zijn promotie tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1925 werden 
de jaren 1926-27 doorgebracht met verblijf aan de universiteiten te Utrecht, 
Londen en Wenen. Tijdens het academiejaar 1926-27 was hij werkzaam als 
buitenlands assistent in het laboratorium van E. Gley in het "Collège de 
France" te Parijs. Een diploma van "doctor" in de faculteit wetenschappen 
van de universiteit te Parijs was het resultaat van dit verblijf. Teruggekeerd 
in Gent werd hij in 1928 assistent aan het instituut voor farmacodynamie 
en therapie. De jaren 1928 tot 1944 werden jaren van intense onderzoeks-

109 Biografie: 
NN. - Liber Mernorialis RUG,.IJ, 254, 1960. 
1. Leusen - Nat. Biogr. W.B., 16. 
1. Leusen - Verh. Koninkl. Acad. Geneesk., 12, 31, 1985. 



activiteit o.a. over experimentele hypertensie en circulatoire collaps, hy
poxie en thermoregulatie. Dit laatste thema leidde tot een proefschrift 
waarmede hij in 1931 het aggregaatsdiploma van het hoger onderwijs be
haalde. Kenmerkend was de grote originaliteit waarmede J.J. Bouckaert tal 
van experimentele technieken ontwikkelde (metingen van de hersencircu
latie, hepatectomie in één tijd, wegname van de sympathische ganglionai
re keten enz.). Op de eerste plaats moet vooral de research vermeld wor
den die hij samen met Corneel Heymans over de carotissinussen heeft uit
gevoerd (zie hoger). Zoals reeds vermeld bij het curriculum van C. Hey
mans, werden in een merkwaardig tempo de resultaten van zovele origi
nele experimenten over de invloed van de carotisbifurcatie op de bloed
somloop en op de ademhaling door het team C. Heymans-J.J. Bouckaert en 
vele medewerkers (o.a. L. Dautrebande, P. Regniers) voorgedragen op tal
rijke binnen- en buitenlandse wetenschappelijke vergaderingen en gepu
bliceerd in internationale vaktijdschriften. 
Een dergelijke wetenschappelijke activiteit vond onder verschillende vor
men zijn erkenning. Aangesteld tot werkleider in 1931, werd J.J. Bouckaert 
in 1932 benoemd tot docent belast met de cursus algemene therapie. Hij 
werd bevorderd in 1934 tot buitengewoon hoogleraar en in 1937 tot ge
woon hoogleraar. Hij werd bekroond met talrijke prijzen o.a. de vijfjaar
lijkse Prijs voor Farmaceutische en Therapeutische Wetenschappen van de 
Académie royale de Médecine (1934). Bij de oprichting in 1938 van de Ko
ninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde behoorde hij tot de eerste 
kern van vijftien titelvoerende leden van de Academie. 
J.J. Bouckaert bleef zijn onderzoeksactiviteit in teamverband met C. Hey
mans doorlopend tot in de jaren veertig uitoefenen in het J.F. Heymans In
stituut. 
In 1942 werd hij ook aangesteld om, naast zijn eigen onderwijs opdracht, 
als suppleant het onderwijs van de algemene pathologie (algemene ziek
tenleer) te verzorgen. Dit was een belangrijk keerpunt in de universitaire 
loopbaan van J.J. Bouckaert. In 1944-1945 werd hij na het vervroegd eme
ritaat van E. De Somer, definitief met dit onderwijs belast en aldus ook aan
gesteld tot directeur van het bij dit onderwijs behorend laboratorium voor 
algemene pathologie. Dit betekende voor J.J. Bouckaert het verlaten van 
het rF. Heymans Instituut en de start van een nieuwe uitdaging, die in de 
jaren 1945-1970 van uitzonderlijk belang is geweest voor de universiteit en 
voor de faculteit geneeskunde. De bespreking ervan valt echter buiten het 
kader van de in deze tekst behandelde tijdsperiode. 

83 



84 

BESLUIT 

Voor het J.F. Heymans instituut van farmacodynamie en therapie is de 20-
jarige periode van 1920-1940 een gulden periode van experimenteel on
derzoek geweest. De research was hoofdzakelijk gericht naar de (patho)fy
siologie van de bloedsomloop en de ademhaling. De promotoren van deze 
onderzoeksrichting hadden primair hun opleiding gekregen in fysiologi
sche laboratoria en dit terrein bleef het centrum van hun interesse. 
Door de realisatie van een reeks zeer delicate en vernuftig geconcipieerde 
biologische technieken alsmede door een intens onderhouden laboratori
umactiviteit werden in een merkwaardig tempo talrijke originele resulta
ten en nieuwe inzichten bekomen die voor het Instituut een doorbraak be
tekenden naar de internationale wetenschapswereld. 
Niet te miskennen was de belangrijke rol die in deze internationalisatie 
vertolkt is geworden door de "Archives internationales de Pharmacody
namie et de Thérapie", gesticht door J.F. Heymans en E. Gley, waarin al de 
belangrijke studies in extenso werden gepubliceerd en die voor ons natio
naal wetenschappelijk onderzoek op farmaco-fysiologisch gebied een deur 
vormde naar de wereld. Het internationaal gericht karakter van dit tijd
schrift betekende daarenboven dat vele buitenlandse onderzoekscentra 
voor het publiceren van eigen werk in contact kwamen met Gent, met zijn 
positieve gevolgen van uitwisseling en samenwerking. 
Het J.F. Heymans Instituut werd dan ook voor veel buitenlandse onder
zoekers een gezocht centrum om er gedurende enige tijd onder leiding van 
C. Heymans en J.J. Bouckaert deel te nemen aan het experimenteel onder
zoek en aldus bij te dragen tot een uitgebreide research die de bron is ge
weest van zovele publicaties. De ontdekking van de perifere chemorecep
toren met hun rol voor de ademhalingsregeling en de vele nieuwe inzich
ten bekomen op het gebied van de bloedsomloop hebben de kennis van de 
fysiologie op fundamentele wijze uitgebreid. 
De toekenning van de Nobelprijs vormt hiervan de blijvende getuigenis. 
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