
CLAUDE LOUIS SOMME 

HEELMEESTER, DOKTER EN BOTANICUS (1772~1855) 

Claude Louis Somme, zoon van Claude Somme en Marie Adelaide 
Morel. werd te Parijs geboren op 8 april 1772. Als kind van welva~ 
rende ouders genoot hij een uiterst verzorgde opvoeding. Prive~ 

leraars onderwezen hem de filozofie en de natuurwetenschappen. 
Zijn ouders hadden hem graag tot het priesterschap opgeleid maar 
de beroerde revolutietijden hebben het verhinderd en de jonge Som~ 
me zou zelf zijn .Ioopbaan kiezen. 

In 1790, op 18~jarige leeftijd, begon hij te Parijs heelkundige stu~ 
dien. In het Hopital de Ia Charite en het Hotel~Dieu volgde hij de 
lessen van de beroemde chirurg Pierre Joseph Desau:lt ( 1744~1795) 
en behaalde in 1792 zijn eerste diploma's. Hij werd « chirurgien 
sous~aide a I' Armee du Rhin » benoemd en geplaatst in het hospitaal 
van Lauterberg in Elzas. Daarna was hij te Mainz waar hij, in 1794. 
het beleg en de overgave van de stad meemaakte en als krijgsge~ 
vangene naar Wesel werd overgebracht. Bij zijn terugkomst te Pa~ 
rijs werd hij bevorderd tot c.hirurgijn van tweede klasse en aange~ 
duid om dee] uit te maken van een expeditiekorps dat, onder Ieiding 
van generaal Aubert du Bayet, Oost~Indie moest veroveren. Dit fan~ 
tastische plan werd niet verwezenlijkt en Somme kwam terecht in 
het hospitaal van Alen~;on. Kort daarop was hij weer te Parijs, waar 
hij de graad van chirurgijn van eerste klasse behaalde. 

Op het eind van 1796 vergezelde hij generaal Aubert du Bayet, 
die als ambassadeur naar Konstantinopel vertrok. Bij zijn terugkeer 
te Parijs verzocht hij om naar Mainz te mogen terugkeren, de stad 
die op 30 december 1 797 Frans grondgebied was geworden. Somme 
had aldaar in 1 794 goede vrienden achtergdaten en huwde er Maria 
Felicitas Haug. 

130 



Zijn rust zou van korte duur zijn, want op 19 mei 1804 werd hij 
bevorderd tot chirurgijn~majoor en kreeg bevel zijn eenheid te ver~ 
voegen, het 76ste linieregiment in garnizoen te Antwerpen. 

De tot op heden gepubliceerde biografische gegevens over Somme 
zijn vrijwel eensluidend voor wat zijn wedervaren betreft, tot op het 
ogenblik dat hij te Antwerpen is aangekomen, maar over zijn vij£~ 

tigjmig verblij£ alhier zijn de berichten niet aileen uiterst schaars en 
veda! met elkaar in tegenspraak, maar ook helaas volledig fout, en 
dit vooral voor wat betreft : 

1. de omstandigheden waarin hij wordt benoemd tot leraar~,heelmees~ 
ter in St.~Eiisabethgasthuis ; 

2. zijn beleid van de plantentuin en zijn benoeming tot direkteur van 
die instelling ; 

3. de juiste dag van zijn overlijden ; 

4. zijn beeltenis, want nu al jarenlang prijkt in het Geneesherenhuis 
van Antwerpens Geneeskundige Kring een zogenaamd borstbeeld 
van Somme, dat met zijn echt borstbeeld volstrekt niets te maken 
heeft. 

.... .... 

* 
Somme is in 1804 met zijn echtgenote naar Antwerpen gekomen 

en woonde in de Lange Gasthuisstraat 37. 

Aldra werd hij de graaggeziene gast bij de Antwerpse intellektue~ 
len die regelmatig omgang hadden met prefekt Herbouville ; hij werd 
als lid opgenomen in de Societe d'Emulation d'Anvers. 

In 1805 vertrok hij met zijn regiment naar Hannover, werd daarna 
chef~chirurgijn van het hospitaal te Montreuil en werd onmiddellijk 
weer naar Duitsland verplaatst, waar hij van de gelegenheid gebruik 
maakte om te Straatsburg op 8 april 1806 te promoveren tot doktor 
in de medicijnen met een dissertatie : De la Douleur. 

Nu zal voor Somme het ogenblik aanbreken, waarop hij zich voor 
de rest van zijn Ieven te Antwerpen vestigt. 

De steeds herhaalde bewering dat de Antwerpse overheid, en in 

131 



het bijzonder prefekt Herbouville, Somme dringend zou verzocht 
hebben naar Antwerpen terug te keren om in het gasthuis de betrek~ 
king van leraar bij de chirurgijnschool waar te nemen, is alleszins 
fout en volledig in tegenspraak met de historische feiten, want zijn 
machtige vriend en beschermer, Herbouville, was reeds in augustus 
1805 uit Antwerpen vertrokken naar Lyon ; zijn opvolger in de pre~ 
fektuur was Charles Cochon. 

Het is Somme zelf die zich kandidaat stelt door een brief van 31 
maart 1806, gericht a an J. Werbrouck, maire van Antwerpen. 

Sam me schrij ft vanuit Memmingen in Beier en als « Chirurgien~ 
Major du 76ieme Regiment, 6ieme Corps de la Grande Armee com~ 
mandee par Mr le Marechal Ney, 2i<>me Division ». Hij wil in het 
gasthuis de betrekking van de overleden leraar Beguinet waarnemen. 

Hij noemt zich : 

« Eleve de !'Ecole de Paris, pratiquant Ia chirurgie depuis 15 ans dans les 
Armees fran<;aises... ai deja scjourne a Anvers pendant deux ans, redige un me
moire au sujet du climat et les maladies a h1 Societe d'Emulation ... avais deja ete 
designe pour remplacer Mr. Beguinet. » 

Bij eventue:le benoeming is hij bereid vaarwel te zeggen aan zijn 
militaire loopbaan en terug naar Antwerpen te komen. 

Op 15 april 1806 schrijft prefekt Cochon aan Monsieur le Maire 
de la Ville, Administrateur de l'Hopital Civil, dat hij die benoeming 
goedkeuren wil, alhoewel hij het jammer vindt dat geen Antwerpe~ 
naar in staat is die plaats te bekleden. Hij zal dan Somme's benoe~ 
ming aan de minister voorleggen. Door een besluit van maire J. Wer
brouck op 15 april wordt Somme als heelmeester-leraar aangesteld. 
\Verbrouck meldt hem te Memmingen het goede nieuws met verzoek 
zo snel mogelijk .zijn betrekking te komen waarnemen. 

Somme, die tot dan toe een echt zwerversleven had geleid, hun~ 
kerde naar rust en stabiliteit, hij werd te Antwerpen een honkvast~ 
burger, want tijdens de 49 jaren die hij er nog doorbracht, is hij 
slechts driemaal verhuisd en nooit verder dan een dertigtal meter 
van zijn geliefd werkterrein, het gasthuis en de plantentuin. Hij ver~ 
bleef opvolgenlijk Lange Gasthuisstraat 37 tot in 1827, in dezelfde 
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straat op nummer 44 tot in 1848, en daarna in de Rozier, nummer 21 
of 22 tot zijn overlijden in 1855. 

Reeds op 2 november 1807 overleed zijn vrouw. 

Op 1 Vendemiaire An 13 ( 23 september 1804) kreeg de Antwerpse 
bevolking officieel bericht van de stichting der school voor heelkunde 
en artsenijbereidkunde in St.~Elisabethgasthuis. Die stichting werd 
bekrachtigd door een keizerlijk dekreet van 10 februari 1806 en de 
leergangen hernamen op 15 oktober 1806. Er was ook reeds, vanaf 
1804, in het gasthuis een plantentuin, in feite een tuintje van niemen~ 
dal. gelegen nevens de toenmalige apoteek, en voor de onderhouds~ 
kosten waarvan de overheid niet meer wilde en kon besteden dan 
frs 200 per jaar! Apoteker~leraar Van Merstraeten had dit tuintje 
onder zijn beheer. Dit beheer zou voor hem, evenals voor .zijn onmid~ 
de.llijke opvolgers, van zuiver administratieve aard zijn. Er waren in 
het gasthuis ook zeer uitgestrekte boomgaarden en moestuinen, die 
een oppervlakte van meer dan een hektare bedroegen. 

Gaandeweg is Somme, als geestdriftig liefhebber, zich gaan inte~ 

resseren niet aileen voor het nietige plantentuintje maar ook voor 
de moestuinen en de boomgaarden waarvan hij het tuinbouwkundig 
beheer waarnam. 

In 1810 was het plantentuintje nog totaal onbekend aan diegenen 
die zich voor de botanika interesseerden. Een treffend bewijs daar~ 
voor kunnen we vinden in een verslag opgesteld door de beroemde 
plantkundige Augustin Pyrame De Candolle ( 1778~ 1841) en gepu~ 
bliceerd te Parijs in 1813. 

In 1806 kreeg De Candolle van de hertog de Cadore, minister van 
binnenlandse zaken, officieel opdracht heel het grondgebied van het 
Franse keizerrijk te inspekteren en een verslag op te maken over de 
toestand van de landbouw. Die zending heeft zes jaar geduurd. In 
de zomer van 1810 was De Candolle in Belgie, hij bezocht Namen, 
Bergen, Leuven, Brussel. Mechelen, Gent en Antwerpen ; ook op 
andere plaatsen heeft hij toen met Belgische plantkundigen gebotani~ 
seerd. In De Candolle's verslag wordt met geen woord gerept over 
de plantentuin van het gasthuis, wei vermeldt hij de privetuin van 
een Antwerps liefhebber. 
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In die toe stand ;::ou, dank zij Somme' s volharding. kort daarna een 
grondige verandering komen. Met taaie wilskracht. zonder officiele 
erkenning of benoeming (die zal slechts komen in 1826) heeft hij 
zich ingespannen om het tuintje bij de oude apoteek te doen uitgroeien 
tot een plantentuin in de wetenschappelijke betekenis. 

Als ooggetuige vol belangstelling geeft hij in korte termen een 
duidelijk beeld van het verloop der gebeurtenissen van 1807 tot 1813 : 

Hij vertelt dat het aangroeien van de plantenverzamelingen het 
vergroten van het eerste tuintje noodzakelijk maakte, de oppervlakte 
ervan werd ongeveer verdubbeld ; dit moet rond 1813 gebeurd zijn. 
De verzamelingen werden geordend naar het stelsel van Linnaeus. 
Die uitbreiding ging met moeilijkheden gepaard, de toegevoegde op~ 
pervlakte lag apart van de eerste tuin, gescheiden door muren en ge~ 
bouwen. Er waren dus in feite twee tuinen. Somme zegt verder : 

A cette epoque, en 1813, on ne pouvoit cultiver que des plantes de pleine terre, 
quelques chassis peu speciaux garantissoient l'hyver un petit nombre de vegetaux 
d'orangerie. Monsieur d'Argenson, alors Prefet, fit transporter le premier jardin 
et remettre en etat de servir une serre abandonnee qui se trouvait a !'hotel de Ia 
Prefecture (het oude bisschoppelijke paleis aan de Schoenmarkt) elle fut bient6t 
remplie par les plantes exotiques, provenant de semences fournies par le Jardin 
du Roi a Paris, outre les plantes venant de J'etablissement de Monsieur Parmen
tier a Enghien et celles que I' on devoit a !' obligeance de Monsieur Mussche, direc
teur du jardin botanigue de Gand (hier vergist zich Somme; Mussche was hortu
lanus van de Gentse tuin). Une portion de grange voisine du premier jar din fut 
appropriee pour une orangerie, Ia collection augmenta peu a peu ... » 

Aan de hand van twee plantenlijsten in handschrift die bewaard 
zijn gebleven, kunnen we ons een juiste voorstelling maken van het 
belang van de plantentuin op het eind van het Franse regime en 
begin van het Nederlandse. Beide lijsten zijn opgesteld, de eerste in 
1815, de tweede in 1816, door Jacobus Piessen. We weten niet of 
die lijsten ooit in druk verschenen, en we weten evenmin of >de ge~ 
noemde Piessen hortulanus van de tuin was. Op het eind van zijn 
lijst 1815 schrijft hij : 

« Jacobus Piessen Duncercanus scripsit. Antverpiae anno Domini 
MDCCCXV.» 

Het woord « Duncercanus " laat vermoeden dat de man van Duin~ 
kerke was. Wellicht is hij uit die befaamde zee~ en oorlogshaven 
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naar Antwerpen gekomen als ambtenaar bij het krijgsarsenaal en de 
scheepstimmerwerf die Bonaparte er had opgericht, en bij het tanen 
van het keizerrijk in 1813 door zijn landgenoot Somme aan een be~ 
trekking geholpen in het gasthuis. 

De lijst van 1815 vermeldt 1690 planten, in die van 1816 worden 
er 1726 vernoemd. 

In 1814 waren er in de serre van onze plantentuin reeds eksem~ 
plaren van de VaniHa planifolia Andr., wellicht voortkomend van 
stekken die Somme kreeg uit Eng eland. De Vanilla planifolia Andr. 
hoort tehuis in Centraal Amerika, vooral in Mexico. Door de bijzon~ 
dere vorm van haar bloemen is zelfbevruchting bij die plant uitge~ 
sloten ; in haar vaderland gebeurt het overdragen van het stuifmeel 
door insektensoorten en kolibris eigen aan de streek, en het is aHeen 
daar dat de Vanilla vrucht draagt. 

Somme vertelt dat de eksemplaren van de plant in de Belgische 
serres gekweekt, nog niet hadden gebloeid, behalve degene uit de zo 
gekende verzamelingen van Mevrouw Vilain XIIII te Wetteren. 

Een Brussels plantenliefhebber, Marchal, die in 1818~ 1819 naar 
Batavia ging, wenste de Vanillaplant in Nederlands Indie te akklip 
materen, en hij nam, van uit de Antwerpse tuin, enkele eksemplaren 
in patten geplant, benevens enige stekken in een met water gevulde 
fles, mede op reis. Slechts een enkele van de laatstgenoemde stekken 
kwam behouden te Batavia aan, en werd de stamplant van al de Va~ 
nilla planifolia Andr. die in Nederlands Indie zijn gekweekt tot in 
1841. In dat jaar werden nieuwe planten aldaar ingevoerd door Rein~ 
wardt, ze kwamen uit de Levdse plantentuin. 

Tot in 1837 was het onmogelijk in andere streken dan Centraal 
Amerika Vanillavruchten te verkrijgen. In dat jaar ontdekte de Gentp 
se plantkundige, Charles Morren ( 1807 ~ 1858). pas tot professor in 
de botanie te Luik benoemd, de kunstmatige bevruchting van die 
plant. Hij publiceerde zijn bevinding in Note sur !a premiere fructi~ 
fication du V anillier en Europe. Ann. Soc. Royale d'Hort. de Paris. 
XX. 1837. p.p. 331~554; zijn procede wordt nu nag toegepast overal 
waar de kultuur van de Vanilla in voege is. 

In 1822~23 rezen er moeilijkheden op met het onderwijs in de school 
van het gasthuis. Die school was, zoals we weten, onder het Frans 
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bestuur opgericht en de ,Jessen werden er, oak nag na 1815, in de 
Franse taal gegeven. 

Een koninklijk besluit van 30 aktaber 1822 besliste dat, vanaf 1 
januari 1823, voor het waarnemen van een officiele betrekking de 
kennis van de Nederlandse taal vereist werd. Dientengevolge moes~ 
ten de lessen in de school van het gasthuis in de Iandstaal worden 
gegeven, wat 'aanleiding gaf tot vee! ge'haspel. Drie leraren waren 
niet in staat hun ,Jes in het Nederlands te geven Hoylaerts, Vanden 
Sande en Somme. 

Jonkheer A. C. de Membrede, staatsraad en gouverneur der pro~ 
vincie, vat het probleem nuchter en zakelijk aan in zijn brief van 28 
februari 1824 aan de minister van justitie, Van Maanen. 

Over Hoylaerts en Vanden Sande zegt hij dat ze les geven in een 
Nederlands doorspekt met Frans, ~omdat zij hun studies in het Frans 
deden, en zo lange jaren in die taal hebben gedaceerd, ze zijn vol 
goede wil en geven goed onderricht, vee! chirurgen in deze provincie 
zijn door hen gevormd, ze zijn bekwame en ervaren geneesheren die 
men moeilijk zou kunnen vervangen. 

Somme is de landstaal in het geheel niet machtig t.>n geeft zijn 
lessen in het Frans, maar hij heeft, om zo te zeggen de school ge~ 
schapen en de chirurgie te Antwerpen verbeterd, zijn faam als leraar 
en heelmeester is zeer groat en Antwerpen mag zich gelukkig achten 
zulk een man te bezitten. Hij meent dan ook terecht dat voor Somme 
een uitzondering mag gemaakt worden, en dat het gevaarlijk zou zijn 
aan de school iets te veranderen op gevaar af ze te ,zien vervallen. 

Op 17 december 1824 verschijnt een koninklijk besluit waarbij 
Somme en Vanden Sande gemachtigd worden hun lessen in de Fran~ 
se taal te geven, maar die toelating is voorlopig en hun lessen moeten 
volledig herhaald worden door bekwame « repetiteurs ». Ingevolge 
dit besluit worden, op 22 januari 1825, Willem Stevens en Antoon 
Seghers tot repetitoren benoemd. Beiden zijn stadsheel~ en vroed~ 
meesters te Antwerpen en oud~leerlingen van de school. 

Er zijn nu grote veranderingen op til. In 1825 werd begonnen met 
het opruimen van de grate moes~ en fruittuin van het gasthuis, die 
zich oostwaarts uitstrekte langs het pad van de « Gasthuysbemd » 

136 



en westwaarts tot ver voorbij de achterbouw van het Maagdenhuis 
aan de Gasthuisstraat. Heel die oppervlakte werd, samen met een 
gedeelte van de reeds bestaande plantentuin, bestemd voor de nieuwe 
tuin, die alzo vrijwel zijn huidige afmetingen zou krijgen. Men be~ 
sloot de ingang van die nieuwe plantentuin te maken rechtover de 
Gezondstraat ( nu Henri Van Heurckstraat). 

Op 16 augustus 1825 wordt Somme officieel tot direkteur van de 
nieuwe plantentuin benoemd door gouverneur Jonkheer de Mem~ 
brede : 

De Staats Raad. 

Gouverneur der Provincie Antwerpen. 

« Gezien de 2° alinea van art 87 van het algemeen reglement van het burgerlijk 
gasthuis te Antwerpen, goedgekeurd bij Zn. Mts. besluit van den 16den augustus 
1825 No 101, luidende als volgt : 

De Gouverneur belast ook een der geneesheeren, heelmeesters, of artsenybereider 
met de byzondere zorg voor den natemelden plantentuin, welke zal moeten zorg 
dragen dat daarin de vereischte planten in behoorlyke orde tot de lesgeving aan~ 

g~kweekt en onderhouden worden. 

Heeft goedgevonden en verstaan 

De Heer Claude Louis Sornme, Heelmeester van St. Elisabethgasthuis te dezer 
stc:de te benoemen tot Directeur over den plantentuin in dat gesticht aangelegd en 
hem de byzondere zorg op te dragen overal hetgeen de aankweeking, het onder
hand en de uitbreiding van dien tuin betreft opdat dit etablissement in allen op
zichten aan dcszelfs nuttig doe! beantwoorde, met specialen I<Jst om wei toe te 
zien dat daarin steeds de vercischte pL:mten in behoorlijke orde tot de lesgeving 
aangekweekt en onderhouden worden. » 

Er werd beweerd en geschreven dat de plantentuin slechts na 1856 
een direkteur heeft gehad, en dat Somme die benoeming nooit heeft 
gekregen. N og op 29 december 1886 schreef apoteker Charles Ri~ 

gouts aan Henri Van Heurck : 

« II n'y avait pas a cette epoque de directcur du jardin botanique. Le docteur 
Somme a pris ce titre, mon pere a et~ le premier qui a ete nomme a ces fonctions ... 
pendant son professorat, Somme s'etait accapare du jardin ... Somme ne fut jamais 
nom me directeur ... » 

Als Sornme zich van in 1807, zonder officiele erkenning :heeft af~ 
gesloofd om van het toenmalige nietige tuintje de mooie hortus bota~ 
nicus te rnaken waarvan hij in 1825 de direkteur werd, dan is het 
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eerst en vooral omdat de Ieraren in de piantkunde bij de school zich, 
voor wat het praktisch beheer betreft, van de tuin bitter weinig heb~ 
ben aangetrokken. Dit wil nu volstrekt niet zeggen dat die heren 
voor hun tuin geen sympatie betoonden ; Verbert, bij voorbeeld, heeft 
meer dan eens zeldzame planten geschonken, maar daar is het ook 
bij gebleven. Verbert en zijn voorgangers waren ongetwijfeld goede 
bot·anisten-farmakologen, maar niet meteen knappe tuinbouwkundi
gen. Somme daarentegen wei. We zullen hem trouwens aldra in zijn 
nieuwe plantentuin volop aan het werk zien, en Iaten hemzelf aan het 
woord voor wat het aanleggen van zijn tuin betreft : 

« Deux plans furent proposes pour l'arrangem<>nt de cette ecole botanique, l'un 
dans lequel les plantes etaient rangees en plates bandes, comme cela se voit dans 
tous les etablissements de ce geme. Dans l'autrc, les plantes etaient agglomerees 
classe par classe selon le systeme de Linnee. Une grande allee serpentait autour 
du jardin et de chaque cote se trouvaient les classes separees pnr des sentiers tor
tueux. Dans le milieu on avoit nu'nage un emplacement pour une orangerie pro
jetee. Ce dernier plan n'avoit pas I' aspect monotone des plates bandes; II fut 
prefere et mis en execution en 1826, tel que le terrain pouvoit le permettre a cette 
epoque, car depuis il a ete agrandi par la suppressiml d'une grange et le depla
cement d'une orangerie qui s'opposait a ce que le premier jardin fit partie du nou
veau. » 

In december 1833 heeft Somme een volledige beschri jving van de 
Antwerpse plantentuin opgesteld. Ze is in 1834 verschenen in L'Hor~ 
ticulteur Beige, Journal des Jardiniers et Amateurs redige par une 
Societe de Botanistes et d'Horticulteurs, sous la direction de M. Ch. 
Morren. Tome Second 1834. p.p. 31~36 en 79~83. Het stuk draagt de 
titd : Constructions Horticoles. Description du Jardin Botanique d'An~ 
vers en is getekend : « S ... Dr. Med. ». 

Het manuskript van die publikatie is bewaard gebleven in de kol~ 
lekties Henri Van Heurck; het geeft ons niet aileen een mooie kijk 
op de grote plantenrijkdom van de tuin in 1833, maar bewijst meteen 
dat Somme een geestdriftig botanist en bekwaam tuinbouwkundige 
was, die zich met hart en ziel toewijdde aan de instelling, die hij met 
uiterst bescheiden middelen maar met taaie wilskracht tot ontwikke~ 
ling en bloei had gebracht. 

In 1844 heeft Somme een gedrukte katalogus van de plantentuin 
gepubliceerd : Catalogus Plantarurn Horti Botanici Antverpiensis. 
Horti Curator C. L. Somme ; Botanices professor F. M. V erbert ; 
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Hortu1ani : R. Sebus ~ H. Sebus. ~ Anno 1844. Antverpiae Ex typis 
Ancelle 1844, 42 biz. 

Op 15 november 1846 stichtte Mejuffer Constance Teichmann, 
dochter van de provinciegouverneur Theodoor Teichmann, het kin~ 
dergasthuis Louise~Marie. De instelling werd ondergebracht in een 
vervallen woonhuis gelegen bij de Sint Jorisvest op dezelfde plaats 
waar in 18 7 4 het oude St.~ N orbertusgesticht zou worden gebouwd. 
Vij£ jaar later, in 1851 verhuisde het kindergasthuis naar de Ever~ 
dijstraat waar het zou blijven tot in 1877. 

Van de stichting in 1846 tot zijn overlijden heeft Somme onbezol~ 
digd, zoals trouwens heel de staf van de instelling, het ambt van 
oppergeneesheer waargenomen, en dit met een voorbeeldige stipt~ 

heid, elke week gedurende twee dagen. Constance Teichmann had 
voor Somme als mens en als wetenschapsman een diepe verering ; in 
haar dagboek noemt ze hem steeds « Mijn Vader Somme » en ook 
wel eens in 1853 in een goede bui « mijn lief Peken Somme ». 

In 1849 heeft Somtrte opnieuw een plantenkatalogus van de tuin 
uitgegeven : Catalogus Plantarum Horti Botanici Antverpiensis. Hor~ 
ti Curator C. L. Somme; Botanices Professor F. M. Verbert; Hor~ 
tulanus H. Sebus. Anno 1849, Antverpiae, Ex typis Ancelle 1849, 
43 biz. 

Op 17 oktober 1855 is Somme op de leeftijd van 83 jaar overleden. 
Zijn sterfdag wordt steeds foutief aangegeven op 19 oktober, ook in 
de Biographie N ationale. ~ De Z. E. Heer Dr. J. Van Brabant, pas~ 
toor~deken van St.~ Willibrords~Berchem, bezorgde ons afschrift uit 
het parochiearchief N" 633 : 

Registrum mortuorum ecclesiae parochialis de Berchem. A o 1853-1870. 
Anno 1800 quinquagesimo quinto die 17 octobris hora 1 a pomeridiana obiit 

Antverpiae in S. Georgii Claudius Ludovkus Somme, Parisiensis viduus Mariae 
Felicitas Haug, aet. 83 ann. 

Sepultus est hujus in cavea. 

(In het jaar 1800 vijfenvijftig op de dag van 17 octobE>r <)ffi 1 uur in de namid
dag overleed te Antwerpen in Sint Joris (parochie) Claudius Ludovicus Somme 
van Parijs, weduwnaar van Maria Felicita Haug, in de leeftijd van 83 jaren. 

Begraven alhier in zijn grafkelder.) 
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Zijn grafzerk is bewaard gebleven en staat tegen de linker zijmuur 
van Sint~ Willibrorduskerk. 

Het grafschrift luidt : 

Piae Memoriae 
Claudii Ludovici Somme 

Nati Parisiis VIII Apr. M D C C L X X II 
In Nosocomio S. Elisabeth Antv. 
Anatomiae professoris exim. 
Botaniae Studio et Sckntia Celeberr. 
Regiae Soc. Horticult. pro praeside ob scripta de rebus 
natural. a variis per Europ. accad. ac soc. adoptati 
Equestri ordinis apud Belgas et Gallas adscripti 

Qui 
amissa Prius meritiss. uxorc 

MARIA HAUG 
obiit Antv. XVII oct. M D C C C LV. 

(In godvruchtige gedachtenis van Claude Louis Somme, geboren te Parijs op 8 april 
1772. 

In Sint Elisabethgasthuis van Antwerpen uitnmntend leraar in de anatmnie. 
lJverig botanist en zeer beroemd wetenschapsman in de funktie van voorzitter van 
de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouwkunde, aangenomen als lid van talrijke 
Europese AGidemi,en en Verenigingen. Om zijn geschriften over natuurwetenschap
pelijke onderwerpen lid van de Ridderorden van Bdgie en Frankrijk. 
Die, lang na de dood van zijn geliefde echtgenote Maria Hang overleden is te 
Antwerpen op 17 october 1855.) 

Na Somme' s overlijden besloot het Antwerpse stadsbestuur zijn 
marmeren borstbeeld in een der zalen van St.~Elisabethgasthuis te 
plaatsen, in dankbare herinnering aan de trouwe en onbaatzuchtige 
toewijding waarmee hij, schier 50 jaren lang, zijn arme zieken ver~ 
zorgde. Oit borstbeeld staat daar nu nag. 

In het geneesherenhuis aan de Louisastraat 8, lok,aal van de Ge~ 
neeskundige Kring van Antwerpen, prijkt sinds lange jaren een buste 
van Somme, die, naar we ons er persoonlijk ter plaatse konden van 
overtuigen, met de ware beeltenis van Somme niets te maken heeft. 
Naar het schijnt werd dit borstbeeld, samen met nag een ander beeld, 
door de Kommissie van Openbare Onderstand aan· de Geneeskundige 
Kring geschonken. W anneer werd die gift gedaan en in welke om~ 
standigheden ? We weten het niet. We weten evenmin wie eigenlijk 
die pseudo~Somme is. 
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We hebben getracht Claude Louis Somme te leren waarderen, niet 
alleen als chirurg, die befaamd was tot ver buiten onze landsgrenzen, 
maar ook als een zeer geleerd en geestdriftig botanist~tuinbouwkun~ 
dige, die als eerste direkteur van de Antwerpse plantentuin de weg 
heeft gebaand voor zijn opvolgers, Fran<;ois Joseph Rigouts en Henri 
Van Heurck. 

Dank zij de school voor heelkunde en artsenijbereidkunde in St.~ 

Elisabethgasthuis en de leergangen van Henri Van Heurck, heeft de 
Antwerpse bevolking zonder onderbreking gedurende honderd~en~vier 
jaar het voorrecht van een degelijk openbaar en kosteloos botanisch 
onderricht genoten. Na 1909 is er, helaas, van overheidswege niet de 
geringste ernstige poging meer gedaan om dit onderwijs voort te 
zetten. 

Regina Aernouts en Bd. Frison. 

TER VERANTWOORDING 

We hebben vooral de nadruk willen leggen op hetgeen Somme 
heeft verwezenlijkt tijdens de halve eeuw die hij te Antwerpen werk~ 
zaam was als liefhebber botanist~tuinbouwkundige en later als direk~ 
teur van de plantentuin. Als studiemateriaal hebben we daartoe uit~ 

sluitend gebruik gemaakt van oorspronkelijke archiefstukken gevon~ 
den in het Antwerps Stadsarchief, het archie£ van de Commissie van 
Openbare Onder stand en van enkele dokumenten uit de Henri Van 
Heurck~verzamelingen. Somme' s publikaties op geneeskundig en ana~ 
tomisch gebied zijn voldoende gekend en reeds meermalen door vroe~ 
gere biografen opgesomd. 

RESUME 
Les donnees historiques se rapportant aux cinquante derniercs annees de sa vie 

passecs par Somme a Anvers, ~cut ttes clairsem<'es, Ia plupart du temps contra
dictoires et meme totalement errctmc'es. 

Les auteurs de Ia presente note, se basant uniquement sur des documents existant 
dans les archives de Ia ville d'Anver.s, de Ia Commission de !'Assistance Publique 
et des collections Henri Van Heurck, se sont efforces de mieux faire connaitre et 
de faire apprecier a sa juste valeur, ce que Somrne a realise a Anvers en fervent 
botaniste et comme premier directeur du jardin botanique. 
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