
IN MEMORIAM PAUL V A N OYE. 

Op 11 oktober 1969 overleed te Gent Professor-emeritus Paul V£in 
Oye, lid van de redaktie van Scientiarum Historia. Hij was te Oostende 
geboren op 24 augustus 1886. Zijn vader, Eugeen van Oye, geneesheer 
en letterkundige, was een leerling uit Guido Gezelles dichtersklasse te 
Roeselare. Zijn grootvader, Rene van Oye, was geneesheer te Torhout 
en speelde een belangrijke rol als bioloog en als emancipator van het 
provincialistische West-Vlaanderen in de eerste jaren van Belgies onaf-
hankehjkheid. 

Paul van Oye was doctor in de natuurwetenschappen -dierkundc 
(1911) en doctor in de geneeskunde (1924). Als zooloog werd hij met 
zendingen naar Indonesie en Belgisch Congo belast. In 1926 kreeg hij te 
Gent de leeropdracht van de dierkundige systematiek en de vergelijkende 
ontleedkunde. In 1956 werd hij emeritus. Zijn wetenschappelijke publika-
ties zijn zeer talrijk en hebben in hoofdzaak betrekking op zoetwaterfauna 
en -flora. Hij richtte in 1947 het internationale tijdschrift Hydrobiologia 
op. Lange jaren was hij voorzitter van het destijds door Julius MacLeod 
gestichte biologisch genootschap Dodonaea en verzorgde hij met een 
weergaloze stiptheid de publikatie van het Biologisch Jaarboek waarvan 
de zevendertigste jaargang zojuist van de pers kwam. Voor de goede 
werking van al deze en nog veel andere organizaties ,wist hij waardering 
en financiele steun te verkrijgen bij de off icicle instanties; hij kende als 
geen tweede de weg naar de mensen en de kantoren die hem voor sub-
sidiering en steun maar zelden in de kou lieten staan. 

Wij willen op deze plaats in het bijzonder zijn bijdrage tot de 
studie van de wetenschapsgeschiedenis in het licht stellen. Vanaf den 
beginne maakte Paul van Oye deel uit van de Redaktie van Scientiarum 
Historia, en liet hij in ons tijdschrift meer dan een bijdrage verschijncn. 
Hij had een diepe verering voor zijn leermeester Julius MacLeod, de man 
die aan de wieg stond van de vernederlandste universiteit van Gent, 
en voor George Sarton, de Gentenaar die in de USA de wetenschaps
geschiedenis tot een volwaardig studievak maakte. Professor P. van 
Oye was medestichter en voorzitter van het in 1960 opgerichte Zuidneder-
lands Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde 
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en Natuurwetenschappen. Sinds vele jaren was hij lid van het gelijkna-
mige genootschap in N.-Nederland. 

Niemand kende zoals hij de namen en het werk van al diegenen die 
in Belgie sinds 1830 iets op het gebied van de dier- en plantkunde ge-
presteerd hebben, en meer dan een artikel heeft hij op de verschillende 
plaatsen, akademien en verenigingen waarvan hij lid was, aan hun per-
soon en bijdrage gewijd. Hij bezat daarover een rijkc geschrteven en 
fotografische dokumentatie die men nergens anders dan bij hem kon 
vinden. Waar hij het allemaal met een onevenaarbare speurzin vandaan 
haalde, was zijn geheim; hij delfde het altijd van ergens op, al waren 
er soms jaren mee gemoeid, maar wat Paul van Oye op de hielen zat 
bracht hij te voorschijn, hij heeft daarvoor tientallen mensen en insti-
tuten aangeschileven en opgebeld. Zijn belangstelling voor de weten
schapsgeschiedenis was bij hem met zijn biologische studie van voor af aan 
meegegroeid en is met de jaren toegenomen, zonder zijn biogeografisch 
werk te schaden. 

Paul van Oye was een buitengewoon vlijtig geleerde. Tot een paar 
maand voor zijn overlijden kwam hij nagenoeg dagelijks op de Gentse 
universiteitsbibliotcek en werkte er onverdroten; met grote nauwgezet-
heid en met veel orde pluisde hij de geraadpleegde dokumenten na, no-
teerde en rangschiktp hij alles zeer sekuur. Zijn dagtaak, en vooral zijn 
opdrachten in de Kon. Vlaamse Akademie waar hij met een paar andere 
leden het wetenschappelijk-historisch VUUT wakker hield, waren een 
voorbeeld van stiptheid. De jaren hadden aan zijn hulpvaardigheid en 
aan zijn goed hart niet geknaagd. Tot op een hoge leeftijd heeft hij alles 
wat hij op zich genomen had met volkomen korrektheid en op een voor-
beeldige manier vervuld. Met veel mensen is hij in kontakt geweest, Hij 
wist hoe hij ze moet aanpakken om ze tot renderen aan te zetten, en hij 
slaagde daar meestal in. Hij heeft nooit iemand teleurgesteld. 

De beoefenaars van de wetenschapsgeschiedenis in Nederlandstalig 
Belgie hebben met de dood van Paul van Oye hun nestor verloren. Wi j 
zullen hem hard missen. Hij is rustig heengegaan. getooid met een schone 
en zwaargeladen staat van verdiensten. 

Scientarium Historia drukt bij het overlijden van Paul van Oye de 
erkentelijkheid van Redaktie en lezers uit voor het voortreffeiijk werk dat 
door hem werd verricht. 

De Redaktie. 
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