NECROLOGIE
PROF. DR. JEAN~JACQUES ALBERT VAN DE VELDE

Veel te vroeg, op 63~jarige leeftijd, stierf Jean~Jacques Albert Van
de Velde, professor in de menselijke fysiologie aan de Gentse uni~
versiteit.
Als zoon van de eminente professor Albert Jacques Joseph Van de
V elde, die zich met zoveel verschillende studie~onderwerpen heeft
beziggehouden en ook zeer bekend is als beoefenaar van de Geschie~
denis der wetenschappen, ondervond Jean Van de Velde niet alleen
de voordelen maar ook aile nadelen ervan een bekende vader te
hebben.
Buitengewoon gelukkig voor hem was het feit dat hij in zijn ouder~
lijk huis, nog voordat van hem iets werd verwacht, reeds gevormd
was en een stevige algemene kulturele basis bezat waarvan kunst en
wetenschap de grondslag uitmaakten, maar waar ook de menselijke
eigenschappen van eerlijkheid en rechtschapenheid gepaard met een
grote verdraagzaamheid, de hoeksteen van vormden. Geen wonder
dat zich voor hem veel deuren openden nog v66r hijzelf eraan had
gedacht om er de doorgang van te vragen.
Zijn open karakter en zijn eerlijke houding Waren de oorzaak er~
van dat Jean Van de Velde de algemene sympathie van zijn kollega's
genoot.
Geboren te Gent op 10 oktober 1897, werd hij later leerling aan
het Koninklijk Atheneum aldaar en nadien student aan de universiteit
Gent.
Eerst studeerde hij de dierkunde en in 1921 behaalde hij de titel
van doktor in de natuurwetenschappen, groep dierkunde. In 1924
promoveerde hij tot doktor in de genees~, heel~ en verloskunde.
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Het was als geneesheer dat hij tot assistent benoemd werd bij de
leergang in de algemene fysiologie en de fysiologische scheikunde.
Bij de stichting in 1957 van de vrije ,Jcursus F. Jonckheere voor de
geschiedenis der geneeskunde werd Jean Van de Velde aangeduid
om deze leergang te cloceren.
Zijn belangstelling was in de eerste plaats gericht op de fysiologie,
vooral van de milt, de smaak, de schildklier, het coronair stelsel van
het hart, enz., maar later wijdde hij zich ook aan de geschiedenis der
geneeskunde. Hij heeft zich met dit onderwerp speciaal beziggehou~
den nadat hij zijn vader had opgevolgd in het Museum voor de ge~
schiedenis der wetenschappcn van de stad Gent. Op dit gebied pu~
bliceerde hij het 5e, 6e, 7e, 8ste en 9e bijvoegsel van de katalogus
van het Museum Historiae Scientiarum te Gent.
Verder publiceerde hij nog over dit onderwel'p :
La Lec;;on d'anatomie dans l'Art, 45me reunion de !'Assoc. des
Anatomistes, Gent 1958.
A quel1es sources puiser pour etudier l'Histoire de Ia Medecine ?
Cah. de Ia Biloque, 1959.
Grepen uit de geschiedenis der anatomie.
Meded. Kon. VI. Acad. Wet. Lett. en Sch. Kunst. Belg., 1959,
Il0

6.

Hij was ook lid van het Zuid~Nederlands genootschap voor de
geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen
( Zuid~Gewina).

P. van Oye.
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