
C O N S T A N T BAMPS : 

MEDICUS, HISTORICUS, FOLKLORIST, ENZ. , 

MAAR OOK LIMBURGS NATUURHISTORICUS 

Paul van Oyc (*} 

In 1895 verscheen het eerste deel van de Manuel de la Faane de 
Belgique van Aug. Lameere. De twee volgende delen verschenen respek-
tievelijk in 1900 en in 1907. Toen ik. nog als student, vooral deel I van 
dit werk gebruikte, ontmoette ik hier en daar de naam Bamps. 

Wie kon dat zijn ? 

Enige raaanden geleden kwam deze vraag opnieuw bij me op, en 
ging ik op zoek. Hierbij hebben we weep veel personen geholpen. Ik 
vermeld in de eerste plaats de heer Aime Ho.x te Hasselt, en verder de 
heer W . Dehenin, direkteur van de Provinciale Biblioteek te Hasselt, de 
heren Moens en Steveau, assistenten aan dezelfde instelling, die alien 
met de meeste bereidwilligheid op mijn talrijke vragen inlichtingen be-
zorgden. 

Hiervoor mijn beste dank ! 

Lei'Crt van Constant Bapms. 
Zoals ik reeds vroeger elders opmerkte is er een tijd geweest, waarop 

in onze provincies een zeer intens kultureel leven waar te nemen valt, 
dat zich geheel buiten Brussel afspeelde. 

Maar over het ontstaan, de groei. de bloei en soms ook de langzame 
metamorfose of ondergang heeft men. voor zover ik weet. nooit enig 
onderzoek gedaan. De omstandigheden brengen ons ertoe weer eens over 

(*) Deze bijdrage van Professor Dr. P. van Oye werd door hem aan de Redaktie toe-
gezonden toen hi] reeds ziek was. De Redaktie stelt dit blijk van waardering voor 
haar streven zeer op prijs. Het artikel is de omgewerkte tekst van een iezing door 
Van Oye gehouden op de voorjaarsvergadering van Zuid-Gewina te Gent op 
22 maart 1969. 
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zo'n kleinsteedse kulturele aktiviteit te spreken, omdat we het natuur-
wetenschappelijk werk van een man willen belichten. 

C. Bamps geboren te Hasselt op 5 november 1847. Zijn vader was 
ere-advokaat Prokureur des Konings aldaar, en behoorde tot een 
familie waarvan verschillende leden lets gepresteerd hadden. Constant 
Bamps was een van de meest begaafden, en omdat zijn vader het wenste 
studeerde hij in de geneeskunde en vestigde zich als geneesheer in zijn 
geboortestad. 

Op 26 mei 1904 ging hij te Elsene wonen, waar hij op 3 april 1907 
overfeed. Hij is dus zestig jaar geworden. 

In 1874 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de genees-, heel-
en verloskunde. 

Zijn belangstelling bewoog zich op velerlei gebied: numismatiek, 
archeologie, geschiedenis, folklore, prehistoric en alles wat met Hasselt 
en de provincie Limburg in betrekking stond. 

Hij was medestichter, met E. Geraets, van L'Ancien Pays de Looz 
dat in 1906 zijn tiende jaargang beleefde. 

Ook met de fauna en de flora heeft hij zich bezig gehouden. Daar 
er in veel gevallen nog maar weinig aan dergelijk wei\k gedaan was, 
hebben sommige van zijn publikaties aan Lameere tot grondslag gediend 
voor enige groepen van zijn Faune de Belgique. 

Desondanks is het natuurwetenschappelijk werk van Bamps nagc-
noeg onbekend gebleven, omdat het grootste deel ervan verscheen in de 
Bulletin des Melophiles de Hasselt. Zo is althans de naam van het tijd-
schrift die meestal in de bibliografische aantekeningen wordt opgegeven. 

Eigenlijk luidt hij : Societe chorale et litteraire des Melophiles de 
Hasselt. Bulletin de la Societe, section scientifique et litteraire. 

Dit was een maatschappij zoals er veel in kleinere steden bestonden. 
Ze zorgde voor het «vermaak» van haar leden, richtte tijdens het win-
terseizoen partijtjes in van allerlei aard : concerten, dansavonden, voor-
drachten, taallessen (Duits, Engels) .wetenschappelijke lezingen, geolo
gie, exkursies, enz... 

Gedurende een heel lange periode heeft een Hasselts advokaat, met 
name E. Geraets, de leiding van de Melophilen gehad. Hij was ouder 
dan Bamps, doch had enigszins dezelfde mentaliteit. Hij interesseerde 
zich voor tal van onderwerpen : geologie, geschiedenis, folklore doch ook 
hoewel in mindere mate dan Bamps, voor de biologische wetenschappen. 

W e treffen van hem aan, 1882, Faune malacologique des environs 
de Hasselt. Bull. Soc. des Meloph. Hasselt IX, 29-62, 1 pi. 
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Dit zeer gocdc werk, dat niettcgcnstaandc het geschrevcn wcrd in een 
tijd, waarin men zich zowat overal met mollusken, of met malakologie, 
bezig hield is onopgemerkt gebleven. 

Men herinnere zich dat de Dierkundige Vereniging van Belgie 
begonnen is onder de tite! van « Societe malacologique de Belgique » en 
in den beginne ook uitsluitend dit karakter droeg. 

De werkzaamheid van Geraets was echter veel uitgebreider; vooral 
in de Societe des Melophiles was hij gedurende jaren de man rond wie 
alles draaide en die alles regelde. Hij was de drijfkracht van de vereni
ging. De verslagen zijn zeer kort, maar ze zeggen toch dat er dans- en 
toneelavonden waren. Er werd aan muziek gedaan, maar er werden, naari 
de titel te oordelen, ook ernstige lezingen gehouden. 

Reeds als student heeft Constant Bamps een biologische publikatie 
laten verschijnen nl. in 1873 Les plantes tares des environs de Hasselt 
in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 13. 

In 1874 verscheen Note sur le Chara aspera Wild, espece nouvelle 
pour la [lore beige. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 14 

In 1882 laat Constant Bamps voor het eerst een wetenschappelijke 
publikatie verschijnen in de Bulletin des Melophiles over de vogels der 
Hasseltse omgeving; daarbij legt hij de nadruk op hun periodische levens-
verschijnselen. Dit is van zeer groot belang, omdat het aantoont dat voor 
een man met een uitgebreide waaier van belangstelhng het natuurlijk is, 
dat het niet volstond op elk dier en elke pant die men ontmoet, een etiket 
met een naam te vestigen en dan voldaan verder te gaan zonder dieper 
te zoeken; neen van de dieren en planten die men bepaald heeft, moet men 
ook het Jeven bestuderen. Op te merken valt dat Bamps, overal waar 
hij die kent, de Nederlandse naam van het dier opgeeft. 

Hij komt nog drie keer terug op de vogels en had vermoedelijk het 
voornemen de hele vogelfauna te bewerken met E. Geraets, want in 1898 
verschijnt zijn laatste stuk in de Bulletin des Melophiles Faune des 
Oiseaux du Limbourg, Ire partie : Rapaces et Grimpeurs. 

Een tweede deel hebben we niet gevonden. 
Intussen was Bamps ook werkzaam als historicus, folklorist en numis-

maat, en liet zich als liberaal gemeenteraadslid vcrkiezen in 1878, wat hij 
bleef tot 1895, terwij] hij van 1882 tot het einde van zijn mandaat nog de 
funktie van Schepen van Openbare Gezondheid en Schone Kunsten waar-
nam. Bamps is, kort nadat hij zich te Hasselt als geneesheer gevestigd 
had, gehuwd met Maria Sophia Zelia Carolina Snycrs, dochter van de 
burgemeester van Kortijs, een dorp bij St.-Truiden. 
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De Snyers waren en zijn nu nog grootgrondbezitters. 
Bamps verloor zijn vrouw op 6 januari 1903. en is dan op 26 mei 1904 

naar Elsene verhuisd. 

Hij heeft vermoedelijk zijn wetenschappelijke banden met Hasselt 
verbroken. In elk geval zien we dat hij lid wordt van talrijke Brusselse 
wetenschappelijke verenigingen en opgaat in het wetenschappelijk leven 
van Brussel. Maar dit zal niet van lange duur zijn want op 3 april 1907 
overleed hij. 

** * 

Het natuurwetenschappelijk werk van Bamps moet vanuit een zeer 
bizonder standpunt beoordeeld worden. Het is in zover niet origineel dat 
hij geen nieuwe soorten beschrijft. Daarvoor heeft hij te veel en te ver
schillende dier- en plantengroepen nagegaan : characeeen, vogels, reptie-
len. vissen, insekten. Hij had zich niet op een of een paar groepen kunncn 
koncentreren, zoals M. Goetghebuer heeft gedaan en die dan ook zeer 
oorspronkelijk en persoonlijk werk heeft geleverd. 

Nochtans is het werk van Bamps niet zonder waarde en wel van twee 
standpunten uit : 

1. ten tijde van hun verschijnen waren ze waardevolle dokumen-
ten voor de kennis van de Belgische fauna. Lameere heeft er ook gretig 
gebruik van gemaakt bij het samen.steilen van zijn Faune de Belgique die, 
hoe kon het anders in die tijd, voor het grootste gedceltc op buitenlandse 
litcratuur moest steunen. 

Waren er toen maar meer ernstige liefhebbers zoals Bamps geweest! 
2. De dag. dat men het onstaan en vergaan van onze fauna zal 

onderzoeken, zal de provincie Limburg voor enige groepen ten minste 
goed nagegaan kunnen worden. dank zij de studies van Bamps. Helaas 
voor een klein gedeelte slcchts. maar dit kleine deel is er. en dat is het 
werk van Bamps. 

Ofschoon niet origineel, is zijn werk zeker niet nutteloos, noch waari-
deloos. Het is van het degelijkste regionale werk dat we kennen in onze 
Viaamsc provincies en het ral bij een grote overzichtelijke studie van de 
fauna dier provincies weer opgenomen worden 

Dan zal men zijn betekenis ten voile beseffen. 
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Natuurwetenschappelijke publikaties van Constant Bamps. 

1873 Les plantes rares des environs de Hasselt. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 13. 

1874 Le Chara aspera Wild, espccc nouvelle pour la llore beige. Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belg. 14. 

1882 Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs phenomenes periodiques. Bull. Soc. 
Meloph. Hasselt 19, 69-116. 

1885 Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs phenomenes periodiques, 2me partie : 
Observations omithologiques faifes aux environs de Hasselt en 1883, 1884, 1885. 
Bull. Soc. Meloph. 22, 55-83. 

1888 Note sur la decouverte a Lanklaer de Gamsocleis glabra, Orthotere nouveau 

pour la Belgique. Ann. Soc. Entom. Belgique. 

1887 Note sur quelques especes rares de la faune des vertebres de la Belgique observes 

dans le Limbourg beige. Bull. Acad. Belg., 2me serie 14. 

1890 Note sur quelques oiseaux rares captures dans le Limbourg en 18SS et 1889. 

Bull. Soc. Meoph. 26, 201-208. 

1890 Recherches sur les insectes ravageurs des coniferes dans la Campine limbour-
geoise et sur les moyens a employer pour les dctruirc, avec planche chromolitho-
graphique du baron Paul de Chestret. Bull, de I'Agric. du Royaume. 

1893 met C. Claeys Etude sur les insectes Odonates de la province de Limbourg. Bull. 
Soc. Meloph. Hasselt 29. 65-88. 

1894 Faune des reptiles et des batraciens de la province de Limbourg. Bull. Soc. Meloph. 

Hasselt 30, 195-220. 

1895 Recherches sur la flore du Limbourg beige, Ire partie: Les cryptogames cellulo-
vasculaires et les Characecs. Bull. Soc. Meloph. Hasselt 31, 127-176. 

1897 (met Edg. Geraets) Faune des Poissons du Limbourg. Bull. Soc. Meloph. Hasselt 
33, 89-128. 

1898 (met Edg. Geraets) Faune des oiseaux du Limbourg, Ire partie : Rapaces et 
grimpeurs. Bull. Soc. Meoph. Hasselt 34, 49-179. 

1901 Note sur la capture d'un exemplairc adulte du Fou blanc de mersula basana Briss. 
de la familie des Pelicans a Runckel, province de Luxembourg. Hasselt, Klock, 8 biz. 
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