BG 12: Hospitaal De Bijloke
OMSCHRIJVING
STUK
NR
DATUM
Conventie tussen de abdesse van De Bijloke met afgevaardigde van de Franse Koning
wegens opname van Franse militairen in De Bijloke van 1702 tot 1949, 4 stukken
Overeenkomst door de conseiller du Roy, Joan Chris01/02/1702
1
ostome Dequesillemont, commissaire .. de ses guerres au departemens de Gand, met soeur Françoise
Stienbooghe adbis van de Bijloke voor opname van
tous les soldats, cavaliers et dragons tans malades
que blessés, voor c.., nourir, fournir les médicaments et
linges nécessaires, changer les chemises et coiffes de
nuit .. changer les draps tous les quinze, plus soune..
si besoin est et generalement fournir tous ce qui est
nécessaire aux malades, payer les appointements du
medecin, chirurgien et apoticaire. Volgt opsomming wat
en wanneer de zieken te eten moeten krijgen (vlees,
brood, kruidendrank (tisane), bier, bouillon .. )

2

25/04/1746

Uitbetaling op grond van overeenkomst getekend te
Rijsel door de Sechelles op 22/04/1746 over de inrichting van een militair hospitaal in de Bijloke, ingegaan op
13 juli (1745) jl où l’on a placé d’abord les malades de
l’ambulance et qu’ensuite il a été remis à l’entrepeneur
des hopitaux qui s’est chargé des malades le 3 du mois
d’aoust et a continué jusqu’au premeier janvier de la
présente année (1746)

3

1702

Voorwaarden met 19 artikelen over “nourriture pansement et medicamens tant des officiers d’infanterie
cavalerie et dragons gardes du corp gendarme et chevaux légers de la par de mousquetaires et grenadiers
à cheval que des soldats cavaliers et dragons malades
ou blessés die in “dit “ hospitaal worden opgenomen.
Beschrijving van bereiding van voeding, geneesmiddelen, verband, verwarming, kaarsen, kleding, leps
en vorken (in) tafelkleden en servetten, verlichting,
papier voor de registers, geslachtszieken worden niet
opgenomen maar doorgestuurd naar gespecialiseerde
inrichting, aantal hulpjes van chirurgen (garçons chirurgiens), geneesheren en apothekers, aantal ziekenverzorgers, wassen van linnengoed, lijkwaden voor de
overleden zieken, opslagruimte voor graan en wijn en
onderdak voor het betrokken personeel ergens in de
stad, het slachten van de runderen en schapen pour
la consomption d’iceux, en het laten verkopen van de
“dedans des bestiaux les cuirs les suifs les pieds et les
têtes en détail par tout ou bon lui semble, zonder rechten daarop te hoeven betalen, vergoeding aan de Entrepreneur in geval van verlies van zijn …. (wit gelaten)
en andere dingen wegens bliksemvuur, overstroming of
andere overmacht. Voorwaarden opgelegd door monsieur poulletier commissaire de guerre aan de abdis van
de Bijloke. (1702 / 1749 later toegevoegde data).
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4

29/01/1749

Overeenkomst tussen Franse Koning vertegenwoordigd door monsieur de Sechelles, conseiller d’état
intendant de Flandres, en dame Agnes D’haine abdis
van het Bijlokehospitaal. Voor levering aan alle aangevoerde soldaten die niet naar Frankrijk konden worden
afgevoerd, van alimens, remedes, chemises, bonnets,
robbes de chambre, ustencile et toutes choses généralement quelconque nécessaire pour la nourriture, traitement et pansement des soldats, cavaliers et dragons
malades et blessés qui seront conduits le trente un de
ce mois dans .. la Bilock de Gand. Opsomming van de
15 artikelen van de overeenkomst (vlees 2/3 rund en
1/3 schaap, 1 1/2 pond brood waarop de soep gedaan
wordt, 12 ons brood aan elke vertrekkende soldaat, 2
pinten bier, eieren voor het bouillon, verse eieren, melk,
pruimen, azijn, zout, de medisch voorgeschreven wijn,
verwarming wassen van hemden, hoeden, lakens en
ander linnen, zaal verlichting en bewaking, le charbon
pour les pansements, tous les remèdes .. les linges,
charpie, vin, eaudevie et apareils nécessaires aux
malades et blassés. Lijkwaden, bedragen die aan de
abdis betaald zullen worden)

Bijloke – Rekeningen van de Tienden op Hillegem 1724 – Overgeleverd door den heer
postor Van De Waele den 9 februarij 1844 (6 delen, sommige enkel stuk, andere met
liasse)
Extract uit de thiende … toecommende de kercke van
Sd
5
de Bijloke ?vernieuwd? int jaere xv. Lxj ende Lxij ;
berloop van de Bijloke thiende binnen der prochie van
Hilleghem twelck beloop vernieuwt was in jaar xv. …
dertien in pacht besittende dese verschreven thiende
Pieter de Boe .. (8 vellen in twee gevouwen en boven
onder in midden genaaid)
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1711

Bundel met 12 samengenaaide documenten (van eenbladig tot veelbladig genaaid)
1719: tbeloop van thiende toebehoorende mver dabdisse vabn bijlocke binnen de stede van ghendt ..
betreckende binnen de prochie van Hilleghem .. op de
naervolgende cauters, pachtbeschrijvingen vanaf 1553.
sd: 62 verpachtingen gecorrigeerd op 55 nrs toegevoegd blad gedateerd 1718./ Hillegem is groot solvo
justo 400 budner waarvan 100 bunderen pachtgoederen van Sint Pieters .. zowel Bijloke als Sint Pieters
verpachtingen aldaar.
1707: afspraak tussen prelaat van Sint Pieters en de
abdis van de Bijloke
1706: beschrijving van de lande en de wijcks ofte
perchelen daer d’adbije van Bijloke heeft binnen de
prochie van Hillegem de twee schoone van drije en de
.. prelaat van St Pieters metten heer pastor van Hilleghem tsamen de derde elck de helft.
Sd: extraict uit den prochie lantboek der prochie van hilleghem gemaakt ofte gemeten bij wijlent pieter de raedt
gezworen landmeter der twee steden ende lande van
aelst ten jaere 1661
sd: idem … pieter de wandele bailliu de prochie vaten
jare 1709?
1706 .. december: lande en de wijcks ofte perchelen
daer d’adbije van Bijlokeheeft ende profiteert.
1708 19/08;
1707, 20/10: geschil tussen prelaat van Sint Pieters vs
Bijloke over profiteren van een schoof van sesse.
1705, 22/04: geschil tussen prelaat van Sint Pieters vs
Bijloke over het derde artikel.
1705, 14/04 ; attestatie door Petrus Carnoncle pastor
van Helleghem ivm ontvangst van 70 pond vanwege de
prelaat van Sint Pieters
1729 xx/12; rekening gesloten in december 1729

7

Sd

Remarque op de Thiende van Hilleghem. Opsomming
van wat de prelaat van Sint Pieters en de abdis van
de Bijloke heffen op hun landen tot concurrentie van
(aantal) schoven van sesse.

8

14/12/1724

Rekening gesloten 14 xbr 1724 Hilleghem (toegevoegd
per 6/06/1767 over partij meerschen te heusden toekomende aan vrouw Therese destrove, weduwe van de
Bargas (Vargas)

9

Sd

Berekening van thienden voor St Pieters en voor de
Bijloke

10

15/04/1711

Rekening gesloten op 15/04/1711 raeckende de tiende
Hilleghem voor Bijlocke. Idem 14/12/1724 voor St Pieters, met overzicht betalingen vanaf 1612 tot 1718

11

31/07/1715

Notariele akte ivm som geld geleend door abdis van
de Bijloke aan Joe Marie Kieckemans fa Jans huisvrouw van Pr François van Roy fs prs, (lening op huis
Luijpaert gelegen in de Veltstraete; ernaast huis de
Haese (kleine vlekken inktvraat)

1 bundel en 1
stuk
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02/08/1754

Landmeters Jacques Mote en François Luytens doen
op verzoek van adbis van Bijloke meting van land
binnen het beluik van het Hospitaal De Bijloke (vaghe
landt op zuyt zijde langsheen de nieuwe coupure, langs
de getrokken linie en nieuwen muer) Rekening voor het
maken van den nieuwen muer langst de nieuwe coupure ende sas van het clooster van St Agnes dienend tot
beluik van de gronden saylandt ende bleekerije (1754)
Twee berekeningen (huisgelt)

13

1771

Dading tussen Bijloke en markies du Buz over grond
gelegen op de parochie van St Andries, ambacht van
Straeten waarvan het eigendom overgegaan is aan de
voorz. Heer markies.
Document 11 sept 1771. Gilliodts
Document over de geschiedenis van het betwiste goed,
renten en achterstallen uit het sterfhuis van Melchior
Thomas Bertholt vanaf 1673.
Briefomslag
Document 23/07/1771 verklaring door landtmeter aan
Winne “over het doen van prijsie van grasland binnen
ambacht van Straeten ter prochie van Sint Andries, met
ontvangstbewijs.

14

31/01/1770

Transportakte. Robert Bert, fs Robert x Marie Simoens,
te Brugge en andere familieleden Bert (uytlandighen
Jacobus Bert), allen woonachtig te Brugge, cederen
en transporteren een rente aan François Nieulandt, fs
Carel x Anna Marie François, te Gent. Het geheel tot
last van Carel Gillis te Ursel.

15

23/10/1788

Transportakte. Transport door Frans Nieulandt van een
rente aan abdis van Bijloke. Op kaft wordt vermeld dat
in Handboek Bijloke fo 188 als volgt staat: deze rente is
getransporteerd aan P.F. heye over afkortingen van het
gene wij schuldig zijn van leveringen van M…, hope en
geirste opde 15 vendemiaire an VI.

16

Extracten uyt de Resolutien van de edele Mog. Heeren
Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden (Statengeneraal) betrekkelijk de tienden en toewijzing van
de Schorrelanden in de Polders (Zeeland, polder van
Canisvliet) 23 september 1790 tot 30 april 1792

Belangrijke bescheiden van de periode van de Franse bezetting
1 stuk van het 1790, de rest vanaf an II (1793 tot 1811)
Bulletin Officiel: extrait d’une lettre du lietenant général
09/08/1790
17

baron De Schoenfeld, du camp d’Andoy. Verslag over
de oorlogsfeiten met de Oostenrijkers. De Fransen (les
troupes Belgiques) waren eerst verslagen in Limburg;
Daarna werden de Oostenrijkers verslagen te Herve.
Volgt daarop het verslag over de twee vorige dagen te
Sart bernard, Huy, Vivier l’Agneau, Haltines, Sollières.

18

11/07/1794

Extrait de la loi relative aux dettes des hopitaux (n°
DCXVIII, van 23/mess/II)

4 stukken

6 stukken

6 stukken
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19

10/03/1797

Loi relative au remplacement des rentes foncières duês
aux hospices civils, et qui ont été alinées au profit du
trésor public (N° 1078 du 20 ventose V) (origineel en
kopie)

20

07/10/1796

Instruction pour les administrations centrales de département; Sur l'exécution de la loi du 16 vendémiaire V
relative à l'administration des hospices civils

21

13/11/1796

Arrêté du Directoire Exécutif qui prescrit un mode pour
la perception et l'emploi des revenus des hopitaux civils
situé dans une même commune ((Bulletin nr 90, N°
1856, du 23 brumaire V)

22

Sd

Brief aan citoyen Hermand directeur des domaines nationaux te Gent met verzoek tot het lichten van de ten
onrechte gelegde zegels op goederen van BG op grond
van verkeerde interpretatie van de wet van 5 frimaire
jongstleden (?) (Brief van 28 nivose geen jaartal).

23

24/08/1797

Arrêté du Directoire Exécutif qui ordonne la promulgation dans les départements réunis de plusieurs lois
relatives aux établissements religieux Du 7 fructidor an
V de la république une et indivisible. (uittreksel uit wet
van 14/10/1790; 5/11/1790, 10/12/1790; 18/08/1792;
1/05/1793; 2 brumaire IV

24

18/11/1797

Benoeming van 8 officiers de santé in plaats van de
vroegere 58, slechts een apotheek gevestigd in het algemeen ziekenhuis : Vervier, Woutersn Vande Woestijne, Van Lockeren voor maladies internes en Kluyskens,
La Bricque, du Breucq en Muyshondt voor maladies
externes. (met twee bijvoegsels werkverdeling voor
hopital général en godshuizen 2 tot 29)

25

19/02/1798

Brief van Hermand in verband met het lichten van de
zegels op instellingen die de centrale administratie als
godshuis heeft aangeduid

26

14/12/1797

Douanne econoom van het godshuis Broederlijkheid nr 1.
aan de commissie. De keuken van de abdis is gesloten. De
eigen voorraden van de ex-religieuzen zijn als volgt: de wijn
is door hen persoonlijk aangekocht. Het bier en de kolen
behoren tot het godshuis. De sloten zijn nog niet vernieuwd.
De paarden worden gebruikt voor het malen van graan. Dit
is niet verantwoord gelet op de duurte van het voeder. Het
kan elders goedkoper. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid
van de domesticq boucher (slagersknecht). Bijgevoegd is
een staal van het linnen dat voor beddegoed wordt gebruikt.
Volgen 2 lijsten met de namen en beroep van de knechten en
met de voorraad. Pierre D(hooghe koetsier, Pierre Saey slager, Simon de Notter portier, Pierre D'haenens, knecht, Pierre
Poelman, schrijnwerker, Pierre Vanden Bossche knecht voor
de vismarkt, Jean de Zutter koeherder, Jean Bapte Verlooren, chardinier, Adrien Verlooren, idem, Jan Goossens, idem.
Tuinman. Lijst met voorraad: Bier (de zusters weigeren dat
het sterke bier aangelengd wordt met water), suiker, zeep,
raapolie, zout, graan.

2 stukken
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27

09/03/1798

Brief van stadsbestuur waarin een aantal benoemingen van "des êtres entâchées d'incivisme" ingetrokken wordt. Zij zijn benoemd door het vorige incivieke
stadsbestuur dank zij de invloed van Coppens. Coppens is een inciviek die het land ontvlucht is "dokter
Coppens is vertrokken eind juni 1794 wegens de grote
schrik voor de oorlogsgebeurtenissen en verbleef
in Ertfurd (Saxen). Hij keerde terug op 18/10/1795.
Hij staat algemeen bekend als royalist en is geheel
toegewijd aan het Oostenrijkse bestuur. Het gemeentebestuur wordt verweten benoemd te hebben personen
die niets bijgedragen hebben tot de revolutie of er zich
openlijk hebben tegen uitgesproken. Alphonse Morel en
Clemmens leden van de commissie, zijn ex-edelen, en
mochten geen functie uitoefenen (wet 9 frimaire VI). De
benoemingen van Coppens, Morel en Clemmen, dd 4
complém. anV, worden vernietigd. Ze worden vervangen door Somers, wijnhandelaar, Thomas Baijleij, jurist
en Vanderstraeten zoon voormalig rechter op burgerlijke rechtbank. Eveneens Douanne, econoom van de
Bijloke, moet worden vervangen. De Commissie moet
zorgen voor een uitzuivering onder het personeel door
verwijdering van de knechten van het koningschap.

28

S.d.

Brief getekend door Coppens, Mert en Vandaele,
waarin geëist wordt dat een einde gesteld wordt aan de
plundering van de Bijloke door de ex-religieuzen. (22
pluviose zonder jaartal)

29

14/08/1799

Uittreksel uit het register van de Besluiten van de
admin. Scheldedepartement. Besluit dat over de vraag
van de Volders om zelf het godshuis te mogen besturen, niet kan worden geoordeeld omdat deze gilde
gewoon niet meer bestaat. Bovendien zijn alle armen
van de stad gelijk.

30

20/04/1798

Besluit van de admin Scheldedepartement met het
oog op de rëintegratie van Coppens en Douane in hun
functie; Clemmen en Morel blijven geschrapt wegens
voormalige edelen. Met begeleidende brief van gemeentebestuur.

31

12/12/1797

Brief van BG ivm de aanstelling van J. Van Hecke te
Stekene tot verbouwing van de gronden gelegen in de
polders van BG (ex-Bijloke)
Brief van BG aan gemeenbestuur met als bijvoegsel
besluit van BG tot oprichting van een godshuis bestemd voor het kraambed van behoeftige vrouwen en
meisjes.

06/12/1797

32

06/121797

Besluit van admin Scheldedepart. Over het gebruik van
het Pakhuis (voormalige waag en inningkantoor) op
de Korenmarkt als handelsrechtbank, ingesteld op 29
brum an VII (19/11/1798).

3 stukken
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33

24/08/1799

Besluit waarin het besluit van het Samber en Maasdept
voor alle andere departementen van toepassing wordt.
Besluit van 27 vent an VII betreft de inrichting van een
Weldadigheidscommissie.

34

8/11/1799

Besluit ivm de formaliteiten voor toelating tot algemeen
ziekenhuis: 1° toelatingsbriefje vanwege commissie, 2°
geboortebewijs afgeleverd door politiecommissaris van
de wijk met vermelding van inschrijving in register van
armen, behoeftige arbeider, of dienstbare staat, met
verklaring van dokter dat betrokkene ziek is.
Gedrukte aankondiging aan de burgers dat de godshuizen niet onderworpen zijn aen de Subventie van Oorlog
en inning van verachterde en loopende Contributien op
de goederen de hospicen seffens moeten cesseren.

10/06/1800

35

02/06/1801

Nr 377 klad van brief over ontoereikendheid van inboedel voor Bijloke. Op Binnenkant een overzicht van alle
godshuizen: datum verzending circulaire: oude benaming: moderne benaming en nr. ingedeeld volgens de 6
wijken. Aangenaaid briefje met vermelding dat er grote
toeloop van zieke militairen plaatsvindt, dat ze op stro
op de grond moeten liggen en de ontoereikendheid van
inboedel moet verholpen worden. (OP Achterkant Isabelle Josephe De Groote fa Robert gebortigt van Gend
aud omtrent 66 jaaren. )

36

27/06/1801

De prefect van Gent tegen Abraham van Loo, cabar(e)tier
op Tichelrij. Veroordeling wegens achterstallige huur
voor weiden te Drongen eigendom van godshuis nr
17-26

37

26/03/1801

Prefect staat vervolging toe aan BG wegens achterstallige renten, pacht en huur.
Bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken dd
25 floreal anIX wordt de burgemeester van rechtswege
voorzitter van BG (2 doc).
Aanstelling van de drie leden die de raadgevende
commissie voor die adviseert bij het aanspannen van
een rechtszaak over rentes en nationale domeinen in
handen van of geüsurpeerd door particulieren.

29/05/1801
10/08/1801

38

19/05/1802

BG besluit tot aanstelling van nieuw personeel voor de
Bijloke waarbij aangetoond is dat "les hôpitaux ne sont
jamais mieux deservis que par des femmes qui se vouent par esprit de religion". Aanstelling van Bruggeman,
voormalige abdis, tot directrice. Voorts 20 religieuzen
(naam, geen voornaam) functie en verloning.

39

16/10/1801

Bundel ivm reorganisering van burgerlijke hospitaal (1
prairial an X, 27 floreal an X, 29 floreal an X, 24 vendémiaire an X (16/10/1801) raport & projet d'arreté,
besluit ter invoering van een leerling met wachtdienst in
het burgerlijk hospitaal. Gedurende 24 u. (3 artikelen)

40

Sd

Brief van Greban, secretaris generaal van de prefectuur
aan Sabine directrice van de Bijloke, waarin hij haar
dankt voor de goede zorgen verleend aan de patïenten.
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41

01/10/1801

Commissaris 3e bureau Wauters vraagt aan de Bijloke
dat de geneesheren de namen melden van hen die
ongeneeslijk ziek zijn en van hen die niet echt ziek zijn.

42

16/10/1801

Commissaris 3e bureau Wauters schrijft een rapport
aan BG ter invoering van extra medisch toezicht en
zorg, t.w. een tweede ronde in de namiddag na 16 u.
(klad en origineel)

43

16/10/1801

Commissaris 3e bureau Wauters vraagt een besluit dat
de toegang tot de apotheek verbiedt aan onbevoegden.

44

22/06/1802

Commissaris 3e bureau Wauters vraagt een besluit dat
bepaalt dat de kleine ziekenhuis de geneesmiddelen
ophalen in de apotheek van de Bijloke, enkel bij hoge
nood en 's nachts mogen die opgehaald in een naburige apotheek.

45

19/05/1802

Besluit van BG dat de functionering van de abdis en
religieuzen van de Bijloke opnieuw invoert. Opsomming
van de namen, functies, verloning. Met andere inkt
bijgeschreven stuk over burgerlijk en militair hospitaal
personeel (namen, functie en verloning)

46

24/05/1802

De prefect stuurt zijn goedkeuring op de reorganisering
van het hospitaal.

47

10/05/1802

Gréban schrijft dat als gevolg van de annulering van
de overeenkomst met Douanne dd 19 prairial an VII
dezelfde voorwaarden van de overeenkomst moeten
worden nageleefd

48

06/12/1801

Greban geeft toestemming aan BG om alle debiteuren
op de door hem getekende lijst te vervolgen ter inning
van vorderingen.

49

26/04/1804

Gedrukt tweetalig uittreksel ter bekendmaking van een
bijeenkomst van de eigenaars van weiden langs de
dijken ter hoogte van het gehucht Assels. Bijeenkomst
in de herberg St Sebastiaen in Drongen ten eynde te
delibereren op de te nemen middelen tot bevryden de
Meirsschen gelegen binnen het gezeyde gehucte van
d'overstroominge der waeteren, ende van dien in te
trekken relaes in forma. Tekent J. Van Alstein,
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50

23/01/1802

Gedenkschrift (mémoire) van de officiers de santé aan
BG over de noodzaak van een ander ziekenhuis; het
huidige is gebouwd als kerk met slechts een grote zaal
waar alle mannen en vrouwen, ziek of gewond, en ongeacht of het gaat om een besmettelijke of chronische
ziekte of herstellend, samen liggen (met twee in een
bed). De lucht is er verpest en ventilatie nauwelijks mogelijk, er kan niet gestookt worden en de koude is soms
ondraaglijk, de geneesmiddelen bevriezen en verliezen
hun werkingskracht. Er zijn twee plaatsjes (chauffoirs)
waar men zich kan opwarmen, maar daarvoor moeten
de zieken uit hun bed komen. Er kan geen rust gewaarborgd, de deurbel hangt in het midden van de zaal.
Iedereen hoort alles van iedereen : s'il y a parmi eux
un délirant, un agonisant tourmenté de douleurs aigüis,
poussant des cris affreux, des gemissemens lugubres,
ils sont entendus de tous et n'otent non seulement le
repos aux malades mais portent encore au fond de leur
cœur l'image cruelle de la mort; S'il y a un blessé à qui
ont fait une opération, les cris penetrent dans toute la
salle dans tous les lits et inspirent la consternation la
plus sinistre à tous ceux qui habitent ce lieu. Er zijn
slechts twee latrines voor soms totaal 200 zieken.
Om naar het toilet te gaan moet de zieke langs de
gewonden lopen. Het ziekenhuis is in feite een grote
stinkende gang (pijpenla). Het ziekenhuis gelijkt op een
grafkelder "ressemble à un caveau funèbre". Het klooster bevat evenwel andere locaties geschikt voor een
voorbeeldig ziekenhuis. .. Tekent J.F. Kluyskens.

51

25/06/1802

Faipoult herinnert eraan dat de directrice van de Bijloke
en haar personeel zich moeten houden aan de kledingvoorschriften.

52

11/06/1803

Besluit van BG over de dienstregeling voor Van Lokeren, Van Rotterdam en Vervier, in de Bijloke en kleine
ziekenhuizen.

53

31/05/1803

Faipoult geeft toestemming tot rechtsvervolging van
Jaques Van Pottelsberge te Winkel (Rostijne) met het
oog op uitzetting (deguerpissement)

54

25/05/1803

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken ivm
het plaatsen van armbussen, offerkistjes, collecteren
voor de armen. Idem van Prefect Faipoult dd 7/06/1803

55

30/10/1801

BG stuurt aan Weldadigheid een kopie van het decreet
dd 28/11/1783 waarin bepaald wordt dat het lijkenvervoer en begraven van personen overleden in de
Bijloke ten laste valt van de armentafel en parochies.
(Op ACHTERKANT opsomming van boeken en "maneschripten" dd 4 juni 1799 oa "item gebonden oeuvres
de Voltaire groot octavo in bezaen gemarbelt a 17 1/2
ider .."

56

13/10/1802

Greban geeft toestemming tot rechtsvervolging van
Lievin de Buck met het oog op uitzetting (deguerpissement) uit huis
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57

14/06/1804

BG meldt aan de bisschop dat als gevolg van het overlijden van Bernard Mazeele, kapelaan van de Bijloke, er
een opvolger moet aangeduid worden. BG stelt Baudouin Caesens voor.

58

03/12/1803

Réglement des hospitaliers de seconde classe. Voorstel ter goedkeuring van Prefect, Bisschop en Burgemeester.

59

22/10/1803

Besluit ivm de toelating voor de geneesheren en chirurgen om les te geven aan het ziekbed van patïenten in
de Bijloke. In hoofdzaak bepalingen voor de leerlingen
en het bedrag dat ze moeten betalen bij dissectie.

60

29/03/1804

Besluit van de burgemeester waarbij de jaarlijkse Foor
verhuist naar de Kouter (6 germinal an12) . Goedkeuring door de prefect (8 germinal XII)

61

04/01/1804

De Prefect stuurt aan BG een reglement met betrekking
tot de invoering van een tweede klasse hospitaalzusters (hospitalières). Gaat oa over het verzorgen van
zieken tegen betaling, het adverteren in de kranten
over deze nieuwe dienstverlening, De prefect voegt een
artikel VI toe over de mogelijkheid voor Weldadigheid
om een beroep te doen op twee zusters.

62

16/07/1804

BG schrijft aan Verhegghen adjunct van de burgemeester dat het stuk laken dat hij aan de directrice van
de Bijloke wil geven ten behoeve van de behoeftigen,
volgens het reglement aan het bestuur van BG, tw aan
de heer Mertens, moet worden gegeven.

63

02/10/1804

De burgemeester besluit dat de politiecommissaris van
de wijk Velden (Champs) belast wordt met het opstellen
van de overlijdensakten mbt de Bijloke en het militair
ziekenhuis.

64

14/06/1805

De burgemeester stuurt een decreet van de keizer met
12 bepalingen : oa per 8 zieken mag er maar één "préposé aux hospices" zijn

65

09/03/1805

Besluit van de prefect mbt de terugbetaling van de
schulden van de armenscholen, die nu ten laste komen
van Weldadigheid (behoudens een kleine uitzondering)

66

06/09/1805

Besluit waarbij BG medicatie moet leveren aan de Armemeisjesschool ten behoeve van de zieke kinderen.
(2# verzendbrief en besluit)

67

14/05/1805

Advies van de raad van state ivm oude schulden van
godshuizen die ten laste zijn gebleven van BG. De
goederen van BG in hun geheel kunnen niet opgëeist
worden ter vergoeding van een oude schuld van een
voormalig godshuis. Enkel haar eigen oude overgebleven goederen komen daar voor in aanmerking.

68

30/05/1805

Brief ivm de levering van kolen uit Saint Ghislain (Hen)
per boot: prijzen per mud, toelating gebruik boot enz.
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69

11/06/1805

De onder-prefect van Eeklo meldt de komst van Antoine Kramers, kind, voor behandeling in het ziekenhuis
(bijgevoegd: een toegangskaartje tot de Bijloke voor
Antoine Kramers "… tot volledige genezing")

70

24/10/1805

De prefect, Failpoult, vraagt inlichtingen over de aanwezigheid van aparte kraamkamer(s), hoeveel kraambedden, hoeveel bevallingen per maand al dan niet met
chirurg cq vroedvrouw, evenals een aantal vragen over
de "kraam"-cursus

71

08/10/1806

Brief van BG en antwoord van de prefect ivm een wijziging van de beurtregeling van de HH Kluyskens, de
Brucq en Van Lokeren en Van Rotterdam

72

07/08/1806

Besluit van de prefect ivm de verloning van de directrice en zusters van de Bijloke en de bepaling mbt de
novicen (oa betaling van 300 fr bij intreding in noviciaat)

73

14/06/1806

Bepalingen mbt tot de toelating van twee "soeurs
converses" voor de dienst van het hospitaal en hun
vergoeding.

74

15/03/1806

Verslag door comm. Wauters aan BG over de situatie in
de apotheek van het militair ziekenhuis.

75

22/02/1806

Besluit van de prefect over de noodzaak van een directeur per afzonderlijke instelling.

76

25/07/1807

Besluit ivm de attributies van Triest, directeur van de
Bijloke. (twee brieven 18/08/1807 en 19/05/1802)

77

16/04/1807

Brief van de prefect waarbij hij bezweert dat hij zijn beloften mbt de re-integratie van de zusters in de Bijloke
zal nakomen, mocht daar niet het keizerlijk decreet van
25 prairial an 13 zijn. De ouden kunnen met pensioen,
de overigen moeten hun plan trekken.

78

17/07/1807

Besluit van de prefect om een comité d'ordre et
d'économie in te richten dat de bevoorrading van de
godshuizen moet regelen.

79

11/07/1807

Besluit ivm de ontlasting van Wauters als directeur van
de Bijloke en de benoeming en attributies van Triest,
directeur van de vereniging van de zusters van Liefde,
tot directeur van de Bijloke.

80

19/11/1807

Besluit van de prefect om Wauters, geneesheer, de
eretitel van 'officier de santé en chef" toe te kennen.

81

14/11/1808

Weldadigheid vraagt een kopie van de reglementen die
gelden in de Bijloke. Tweede document: uitgaven in de
Bijloke van prairial an X tot eind brumaire an XI.

82

13/09/1808

De burgemeester vraagt aan BG een kostenraming
voor de kraaminrichting waarvoor de stad een budget
had ingediend.

83

18/08/1807

De Prefect omschrijft in 6 artikelen de bevoegdheden
van Triest, directeur van de Bijloke.

84

26/07/1809

De prefect vraagt de mogelijke adressen voor de inrichtingen van een kraamkliniek en een kostenraming.
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85

12/09/1810

D'Hane Steenhuyse schrijft een afscheidsbrief naar
aanleiding van zijn uitloting als uittredend commissielid.
Hij vraagt dat mijn de vermelde kritiek niet openbaar
maakt.

86

28/06/1811

Drie documenten ivm het statuut van de zusters van
de Bijloke. Brief van de onderprefect. Minuten van de
zitting ivm een keizerlijk decreet, Statuten van de hospitalières de la Byloke.

87

Sd

Inventaris A. van alle de brieven van gronden van erven
en andersins competerend d'Abdije van Bijloke in de
vier Ambachten ligghende in deze Laede gheteeckent;
A. (Zaamslacht, Aendyc, Axel, Poreijdijc, Boostenblije,
Bouchaute, Hulsternieulant, Hulst, Hulsterambacht, Willemskerke, Zuiddorpe, Stoppeldijk) (de kaft van Inventaris A is gemaakt van een brief dd 1584)

88

1675

Inventaris B. van brieven van erffel() Renten die wij
hebben in vier ambachten ligghende in dese lade
gheteeckent B+ (Riedijc, Wulfdijck, Hulsternieulandt,
Caelmont, Zuiddorpe, Beoostenblije, Axel, Wachtebeke, Adendijk (Jooris Haeck), Willemskerke, Saemslacht,
(Omslag van twee oude perkamentstukken aan elkaargenaaid)

89

Sd

Inventaris (8 vellen) cijnspacht en erfelijke renten
competerende aende Bijloke in de vier Ambachten (een
vel). De overige zeven vellen betreffende acquisities,
verkopingen, erfbrieven, cessies, Betreft in hoofdzaak
in Zeeuws Vlaanderen gelegen grond

Afschriften van belangrijke documenten van 1246 – 1769 betreffende het Hospitaal De
Bijloke.
Margareta van Vlaanderen bevestigt de rechten en
1246
90
vrijheden toegekend door haar zuster Johanna, opsomming landen

28/01/1505

Veroordeling van abt van de orde van citeaux van eeckhoute van St Barthelemij abdij te Brugge tot teruggave
aan de abdis van Bijloke van … gelegen in Hillgem en
Elewaut.

29/06/1505

Verkoop door abdis van de Bijloke van 3 gemeten
grond te Westsaemslcht.

18/01/1506
08/02/1506

Ivm Axel ambacht opsomming eigenaars

09/03/1507

Abdis Lysbette Goetghebuer St Klaraklooster "buten
Ghendt" verklaart een som ontvangen te hebben van
de abdis van de Bijloke voor de terugkoop van een
rente ivm grond van de Bijloke in de Calemans polder

17/07/1508
23/07/1508

Pacht (Wulfsdijk, Ooster nieulant)

Confiscatie van grond te Beoostenblije 'Appelier, Cruysvelt wegens achterstallige rente.

Vonnis van de schout en shcepenen van Axel ambacht
waarbij de Bijloke eigenaar wordt van 500 roeden
grond te Coppyck
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24/04/1509

Gillis van den Houte fs Jans, lakenkoopman, verkoopt
aan Hanne de Crooc fs Gheraerts een rente op zijn
huis en stede … achter te watere ende up de oude
Schelde ende gheleghen is in duer de steenpoorte daer
ment heet te Putte.

23/09/1510

Claerkijn van Guersem verkrijgt volle eigendom van
grond te Boostenblije in de mersch anet Oosthende
den Scoordijc.

31/03/1510

Lievin Leyns geeft aan Weillem Rondt in erfpacht grond
in Zuiddorpe.

19/03/1519

De abdis van de Bijloke koop een rente van Heinderyck
Amijs en zijn vrouw

17/03/1521

Purge de 4 parcelles de terre … sises in de doeninghe
van Boostenbli faite par Zegher van den Eechoute,
receveur de la Biloke

14/07/1521

Gift aan de armen van de Bijloke door Cornelie en Margriete dochters van Jan Bauwen Diericx.

12/07/1521

Verkoop van rente door Bastiaen van Brusele aan
Bijloke

19/09/1521
17/09/1551

Sebastiaen van Bruessele geeft zijn huis in pand.

30/04/1522

Het klooster van Oost-Eeklo verkoop haar rechten op
gronden te Saemslcht aan de Bijloke.

24/07/1523

Jan de Jneter, francynmakre, wonende te Gent jeghen
over den ghulden appele koopt grond van Jan Van
baleghem en Kateline Sbackers

15/11/1523

Purge op verzoek van Zegher van den Eeckoute als
ontvanger van de Bijloke mbt 2 stukken grond te Boostenblie.

23/01/1524

Brieven van Rosen Coevoet abdis Bijloke ivm godshuis
ter Laserien enden den convente van Ste Janshuus te
Waelbrugghen binnen Ghendt gheheeten ter Inghelen
lant ter trappen.

8/10/1524

Lieven Descepper, Weduwe Maude (Mande) Jacop
Martins heilige geestmeester van de kerk van Bouckaute en de Bijloke tegen eeuwig jaar rente voor gronden
in die gemeente om uit onverdeeldheid te geraken.

30/04/1527

Rente ten gunste van Bijloke ten laste van Lauwereins
Dewitte ivm gronden te Balegem gelegen op "Hillegadervelt, Bracht en achter messchen thijsante"

09/06/1528

Tente ten gunste van juffrouw Jane Scosters, weduwe
van Fransois de paen de Courtrai en ten laste van Joos
snellaert, J. Willems, op een huis genaamd de Cornemaet (?te Kortrijk) (IX sten van wedemaent (Prairial =
mei/juni))

Vonnis tot betaling van achterstallige rente door Jan
De rouck, Jan Claeis, weduwe Pieter Claeis en Joos
Vandersaffelt erfgenamen van Pierre
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24/03/1529

Opzegging voor notaris van pacht gronden en water
van Molenriet gelegen in de grote Copnyc, in pacht
sedert 1366

07/04/1537

Brieven van de raad van Vlaanderen op verzoek van de
Bijloke om de burgemeester en schepenen van Hulst
ambacht op te roepen ivm proces van Bijloke tegen
ontvanger van Stoppeldijk die weigert "accense" te
betalen voor aanleg van een kanaal in de grote Copnyc
… (op achterkant uitspraak van 26/04/1542 in deze)

03/01/1540

Instelling van een rente door Willem Joye, fs Pieter te
Kortrijk ten gunste van Franchois Lobbregoys te Gent
op twee huizen te Kortrijk (Hooghe Huus op de Coornendt)

04/12/1550

Terugbetaling door schepenen van Gent aan de 'tafel'
van de kerk van St Wouburge (Brugge) van een rente
ten laste van stad Gent die doorverkoopt aan de Bijloke.

09/02/1544

Schout en schepenen van Axel ambacht besluiten dat
de gronden te Boostenblie (Hugheterre, Cromme Dulf)
eigendom zijn van de Bijloke. Tegen Willem de Ruysschere, echtgenoot van dochter van Joos en Inghel
Crieckaert

28/01/1555

Adriaen Demakere neemt in 'accense' van de Bijloke 2
stukken woestyne (bruyère) gelegen te Wachtebeke

25/06/1563

Laureins Dewevere fs Odomaers Cobbaey verklaart
erfrente overgedragen te hebben aan Phls VanConynedonck fs Lambrechs Rente ten laste van Joachem
Hooghewalt, horlogemaker ende ghesproken over den
coop van twee huysen ende steden staende neffens
elcander in de Habeelstrate over 't schelde metter erfve
ofte liochting daer achtere (zie 1574)

28/01/1565

Vier transcripties (1565, 1569, 1565, 1564) ivm terugbetaling van kapitalen van kleine rentes verschuldigd
aan de koning (Philips II)

28/12/1565

Instelling van een rente door Willem Vanderfaille fs
Diercx uit Kortrijk ten gunste van Kathelyne Smets weduwe van Pieter Nove (gaat niet over de Bijloke)

11/05/1569

Vonnis door burgemeester en schepenen van Axel
ambacht ten laste van Willem Lebben ivm verduistering
van 4 roeden grond eigendom van de Bijloke.

20/10/1571

De Bijloke verkoop een windmolen te Zaemslacht aan
Olivier van Cleemputte fs Symoens meulenaere van
zijn style voor de som van 68Lb

06/03/1573

Marie Bettelmans weduwe van Christiaen vander
Stricht verkoopt aan Cathelie Vanderstricht haar
schoonzuseen 1/4 van een huis gelegen "ten voorhoofde up de Westzijde van de Tykstrate achter uutcommende metter erfve op de riviere van der leye "Paesschi," ofte daerneffens ghehuust zuutwaert ende noort
gheuust Jan Vander straten"
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03/11/1574

Afstand en overdracht van een rente door Philips Van
Cuenincdonck aan Philips Vanderrynck "doude" op
twee huizen "op den houck van de abeelstrate". (zie
1563 25/06)

10/01/1574

Agneese Caluwaerts, weduwe van Steven Maiens,
schenkt al haar goederen aan de Bijloke in ruil voor
haar onderhoud en affectie. 1577 akte: Angneese
SCaluwaert(s) weduwe van Stevin Mahieux geeft aan
de Bijloke 1/2 van een huis in zwartzusterhuurstraetkin"; Huis dat reeds geschonken was onder voorwaarden aan Jacques Verderbrouck.

12/04/1581

Jan Moerart, fs Jans, hoir ende eenen vijfster staecke
in de versterfte van Joozijne Steens zijne moeder, verkoopt aan de Bijloke een huis in de Nieupoorte.

20/09/1585

Anna Lambrachts fa Oliviers weduwe van Hermes van
Bouckenhole verkoopt aan de Bijloke de andere helft
van het huis (op heerlijkheid van St Pieters) waarvan
sprake in ackte (samengespelde aktes dd 20/09/1585,
zaterdag 19/09/1592 en 17/05/1580)

17/05/1580

Jan van Hecke, fs Jans de Jonghe, verkoopt aan
Hermes van Bouckenhole een huus eende stede ..
naghel en wortelvast van voren tot achteren ghestaen
ende geleghen .. up de nieustraete deser heerlickhede
houdende den houc van tstraetken ghenaemt den
bellaert ende noort ghehuust Lievin Ghiselms (samengespelde aktes dd 20/09/1585, zaterdag 19/09/1592 en
17/05/1580)

19/09/1592

Janneken (A)belmons, weduwe Jan de Vriese, verkoopt
aan de Bijloke de helft van een huis "eerd ende naghelvast ghestaen ende gheleghen in de westzijde van der
nieustrate deser heerlichede houdende zuutwaert up
den houw van tbellestraetken gaende naer de eerste
leye en de noort ghehuust Laureins Lombaert (samengespelde aktes dd 20/09/1585, zaterdag 19/09/1592 en
17/05/1580)

27/02/1587

Charter : Abdij van Loz en de Bijloke nemen een jaarrente op zich ten gunste van Michel Broiffort, bourgeois
de Lille, wegens 'Billocque qui se trouvait dans une
grande détresse " à raison de la cherté de toutes choses et de ce que le monastère était détruit et ryuné et
les autres édifices gaster (g^ter)", et qu"on ne pouvait
"trouver argent es quartiers désolez des Flandres"
'. (dubbelblad met inleg van akten 27/02/1587 en
18/02/1587)

17/05/1586

De abdis, overste en schatbewaarster van de Bijloke
worden schuldenaar van Willem Seyssens, slager,
wegens levering van vlees. Geven als onderpand een
meersch gheleghen achter onsen convent en ghenaempt de ossemeersch daerneffens ghelant tclooster
van St Agneeten west groot omstrent 15 gemeten.
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09/04/1587

Beernaerdt Ryckaert geeft aan de Bijloke 4 ghemeten
land gelegen te Kaprijke "gheheeten doude smeskin, bij
Bentille, voor ontvangen verzorging.

13/09/1593

Martin De Waghenare heeft geld ontleend van Jan
Hoobrecht, fs Joos, en verbindt zich ertoe een rente
te betalen met als onderpand een huis aangekocht
van Anthonius Volckaert gelegen up sente Jacobsgracht achter de vrijdachmaerct van oudts ghenaemt
het Roosterken aan deene zijde ghehuust de weduwe
van Adriaen van Waesberghe ende aen dandere Jan
van Kildonc Onderaan het charter verkoopt Martin de
Waghenaere aan de Bijloke "het huis in de Ste Jacobs
parochie in den waterwijck bij vellemaeckersbrugge
aan deen zijde ghuust Jan van Kildonck ende an
dander zijde weduwe Jans van Waesberghe (zie ook
17/10/1594)

22/06/1588

De Bijloke verwerft het huis van Juliaen Jossens buiten
wijlent der Steenpoorte als gevolg van beslag wegens
niet betaling van een rente.

16/12/1594

Franchois Vandervynckt fs Philipus; verkoopt aan de
Bijloke een rente.

17/10/1594

Instelling van een rente ten gunste van Marten Dewaghenaere, fs Pieter, ten laste van de Bijloke met
als onderpand een huis in de Waterwijck bij "hosthuis
brugghe" naast woning van Jan Van Cildonck en Jan
Van Waesberghe

22/12/1597

Overdracht door Juliane Vandenbogaerde, weduwe
Denijs Appaert aan de Bijloke van een huis ten voorhoofde thenden der Abeelstrate over tschelde metter
erfve streckende lancx stick ende met een poorteken
daerinne uutcommende up tzelve stick. Op dit huis
rusten drie rentes (Volders, Aermen, Te Hooie) die de
Bijloke moet terugbetalen.

04/03/1610

Baudewijn vander Stricht, fs Christiaens, verkoopt aan
Pauwels van Ro(o), pastoor van OLV St Pieters een
jaarrente ten laste van Jan van der Stricht met hypotheek op zijn eigendom "up de tyckstrate St Prs uutcommende up de leye"

03/01/1617

Lieven Aerts, fs Pieters, hoir van Jancvr Martijne vanden Fonteyne (haar moeder), hoir geweest van Marten
Van den Fonteyne haren vader verkoopt aan Arent
Vande Wiele fs Arents, het Vennebosch te Nazareth

15/11/1618

Cathelyne De Clercq, fa Lievins, staat af aan de Bijloke
2 huizen op de Ycstraete (gheseit de nieupoort), verscheidene rentes in ruil voor verzorging in het hospitaal
en verzorgde begrafenis.

13/08/1620

De Bijloke verzoekt de heer van Meerlebeke en van
Lovendeghem om in het bezit gesteld te worden van
een weide in de Ledermeersch te Meirelbeke waarop
beslag was gelegd.
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15/03/1628

De Bijloke geeft in cijns aan Jacques Demey fs Gheeraerts, zekeren muelenbeerch ligghende op 't Bijlokeveldt ghenaemt den Bellaert met een plecxken en erfve
omme daeroppe een bequaem huuseken te maeken tot
dienste van den zelve muelne tegen 200 broodt 's jaers

20/03/1633

De Bijloke geeft tegen een jaarrrente aan Pieter Demuelenaere fs Charles, 50 roeden weide te Winkel "ter
Rostyne rechte jeghens het boschstratken ende het
burveltstraetken om aer van te maken enen meulenberch. (in rand " cijns te niet gegaan door den meulen
gheruineerd door d'oorloghe ..")

03/10/1635

Joanne Molinens fa Franchois verkoopt aan Lucas
Meseman een stuk grond met de groene en droge
kateilen "up den cyck over water " te Evergem

03/10/1635

Joanne Molinens fa Franchois verkoopt aan Lucas
Meseman een stuk grond met de groene en droge
kateilen "up den cyck over water " te Evergem (tweede
maal opgenomen!)

10/02/1637

Bijloke geeft in "accense" aan Joos Onghena fs Joos,
wonende te Exaerde, een stuk grond.

14/03/1650

Instelling van een rente door Pieter Maes, fs Willem,
ten gunste van de Bijloke op zijn hoeve en gronden
gelegen in de Conckel te Eecke.

18/11/1662

"décret d'immeuble" door de Raad van Vlaanderen
ten gunste van Willem, Joosque en Marie de Mets, filii
Adriaen tegen Jaspart Mariguault "bailling ende commandeur ter veeren in Zeelant die veroordeeld was tot
betaling aan hen van 6192 fl 13 s 4d.

09/11/1662

Jan Vergult en Frans Vergult, fi Jans hadden verkocht
op 28/08/1660 aan Frans Lesecq, schout, een rente
van 50 pond …met als garantie zijn 2 koeien en zijn
blekerij in den H.. lancxst de Reke …

19/09/1675

Sententie van de Raad van Vlaanderen in het voordeel
van de Bijloke en ten nadele van Guillaume Inbona
kanunnik van de Sint Donaas te Brugge en Willem
Perduyn heer van Butswalle

30/08/1687

Overdracht door Elysabeth van den Abbeele weduwe
van Lieven Coppejans aan Bijloke van grond te Kalken
aan de Bontinckstrate.

16/12/1711

Instelling van een rente ten gunste van de Bijloke en
ten laste van Livina Mestdagh weduwe van Louys van
Wanzeele

07/01/1751

Dossier ivm patentbrieven afgeleverd door Maria
Theresia voor het verdiepen en schoonmaken van het
kanaal Gent – Brugge en het graven van nieuwe coupures (XIV beschrijvingen van stukken)

05/11/1736

Rekwest van de schepenen van de Keure aan de
abdis van de Bijloke met het oog op toestemming tot
het aanleggen van een dijk buiten de kleine koepoort
(Bijlokekaai).
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06/03/1769

De abdis van de Bijloke geeft volmacht aan Antoine
Glaude Fransoys van Dooresele ontvanger van de
Bijloke om zich aan te bieden op het feodale hof van
de heerlijkheid van Angreau om leenplichtige hulde te
brengen (De heerlijkheid van Angreau behoorde toen
aan de Markies van Lede, grand despagne de Velas?)
Transcribent vermeldt dat op een bijblaadje de afkomst
van dit leen beschreven wordt. ?NIEUWENHOVE,
comm. de la prov. de Fl. Or.; a 20 1/2 kil. d'Alost, a 9 kil.
de Grammont, a 3 kil. de Denderwindeke et de Zandbergen, et a 58.10 m: d'alt. au seuil de l'église. Pop.
498 hab. ; — sup. 199 heet.
Arr. adm. d’Alost ; arr. jud. d’Audenaarde ; cant. de j. de
p. de Grammont. -- Ev. de Gand. Terrain entrecoupé de
collines ; sol argileux ; —agriculture. Tisseranderie.
L’église date en partie du XIVe siècle ; elle est interessante au point de vue architectural et même archéologique. Fonts baptismaux du X l Ve s., remarquables.
Le nom de cette commune s’explique par nova curia,
écrit dans un acte de 1228 ; en 1219, on trouve Nieuwhoven; en 1294, Niewenhove. Van Gestel assure que
ce village était autrefois une nova curia de Waerebeke,
et l’explique ainsi : Pridem solebat habere communem
pastorem cum Waerebeke. Nieuwenhove signifie :
nouvelle cour ou ferme. Ce village situé, selon l’évêque
Lietbert (1064), in pago Bracbantensi, était séparé de
Zandbergen par le bois d’Angherelles, ainsi nommé
des seigneursVan den Eechaute d’AngherelIes qui,
pendant dessiècles, en furent propriétaires. — En
1658, la seigneurie de Nieuwenhove fut vendue a la
famille de Steenhault et resta en sa possession jusqu’à
la réunion de la Belgique a la République f rancaise.
Nieuwenhove, avec Waarbeke, formait une seigneurie
particuliere. Population en 1815, -- 464 habitants. »
1840, — 625 » » » 1890, — 576 » D S 1910,-488 » in:
DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE
DES COMMUNES BELGES EUG. DE SEYN

91

1797-1800

92
93

1908
1914
23/02/1801

Aanbesteding van lijnwaad, dekens, geneesmiddelen,
bier, brood, kolen etc
- enterprise de l’hospice n° 1 – reglement ivm de toewijzing van de medicatie
- 1 staal stof – voor beddelinnen en nacthkledij
- 1 staal stof voor hoes van materassen
- 1 staal stof voor dekens
- 1 notitieboekje met medicinale bereidingen
Règlement 1908 – kathern (roestende nietjes)
Hospitaal De Bijloke, Règlement 1914 – katern genaaid
Règlement (pour les commissions administratives des
hôpitaux) Ministère de l'intérieur, bureau des secours et
hôpitaux, Règlement relatif à l'exécution de la loi du 4
ventôse an 9. In tweede kolom staan "Instructions".
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94

04/12/1800

Arrété qui règle le service des officiers de santé de la
Bijloke et des petites hospices, dd 13 Frimaire an XI,
(met het oog om nieuw animo te brengen in het hospitaal zoals toen er nog 4 geneesheren en 4 chirurgen
waren). (4 blz genaaid, twee losse kleine blaadjes);
Voorstel van reglement met 15 artikelen.

95

30/05/1834

Règlement pour les Elèves de l’Hopital Civil mai 1834
(+ kladversie) (trois internes et trois externes) bepalingen over bekwaamheden (studies), uit te voeren taken,
te presteren wachtdiensten. Dwingende maatregelen.
(2x vier bladen, afzonderlijk blaadje met op achterkant
opsomming van (pacht?) gronden op Akkergem (nr
4,5,6 ) en te Wondelgem (nr 1,2,3)

96

31/01/1838

Règlement pour le service des Amphithéatres, des
Cliniques, collections anatomiques des Universités, uitgaande van het ministerie van binnen en buitenlandse
zaken. (47x62cm)

97

16/10/1844

Documenten (#11) mbt een reglement voor een cursus
(cours de clinique) in het kinderziekenhuis. (initiatief
beginnend op 2 maart 1836)

98

14/03/1856

Reglement mbt het samenvoegen van l'Hospital des
enfants malades en het Hospice des enfants trouvés
in de gebouwen van het Sint Jan in d’Olie hospitaal 14
maart 1856 (#3 vellen genaaid, #2 losse documenten)

99

23/06/1892

Voorstel van huishoudelijk reglement ivm het toelaten
van zieken tot gratis consult in het Ziekenhuis

100

07/10/1896

Reglement op ‘enseignement et service des cliniques
et des policliniques dans l'institut clinique à ériger par
l'etat lelong du rempart de la biloque et du rempart des
hospices à l'extrêmité de l'hôpital la biloque en cette
ville’.

101

18/10/1901

Inrichting van zwemgelegenheid op de Bijlokekaai. Etablissement de bains au quai de la Biloque. Dispositions
Règlementaires 18 octobre 1901

102

17/06/1799

Opmaak van een inventaris van de boedel in de Bijloke
(#vier bladen samengenaaid)

103
104

21/091800
25/06/1798

Opmaak van een inventaris van de boedel in de Bijloke

105

17/10/1799

Kopie ‘venditie Brouwers halm Bijloke’ door notaris
Apers ten verzoeke der membres van het hospice civil.

106

10/01/1893

Openbare ‘verkoping van acht schone melkkoeien’ door
Burgerlijke godshuizen van Gent (aankondigingaffiche)

107

01/05/1860

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 mai 1860 au 30 avril 1861

108

01/05/1861

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 mai 1861 au 31/12/1861

Kopie ‘venditie meubelen Bijloke’ door notaris Apers ten
verzoeke membres van het hospice civil. (2#, genaaid,
2 vellen, 2 vellen)
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109

01/01/1862

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1862 au 31 décembre 1862

110

01/01/1863

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1863

111

01/01/1864

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1864

112

01/01/1866

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1866

113

01/01/1867

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1867

114

01/01/1868

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1868

115

01/01/1869

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1869

116

01/01/1870

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1870

117

01/01/1871

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1871; Hospice des
veillards entretien du bétail 1871n fermlages des terres, (bundel jaar 1871, bundel idem comptes espèces
30/04-31/12/1871; losse bladen)

118

01/01/1872

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1872

119

01/01/1873

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1873 (met bundel
facturen [met briefhoofden!] en debetbriefjes)

120

01/01/1874

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1874 (met bundel
facturen en debetbriefjes)

121

01/01/1875

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1875

122

01/01/1876

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1876

123

01/01/1877

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1877

124

01/01/1878

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1878

125

01/01/1879

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1879

126

01/01/1880

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1880

127

01/01/1881

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1881

128

01/01/1882

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1882

129

01/01/1883

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1883
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130

01/01/1884

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1884

131

01/01/1885

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1885

132

01/01/1886

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1886

133

01/01/1887

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1887

134

01/01/1888

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1888

135

01/01/1889

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1889

136

01/01/1890

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1890

137

01/01/1891

Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1891

138

01/01/1862

Van Caneghems Godshuis aengeteekende groensels
uit den hof en geleverd aan het kuldershuis en blindhuis in 1862

139

01/01/1862

Van Canegehem Hospice, opbrangst van het pagt-hof,
gedurende 't jaer 1862 (met leveringen aan blindhuis
en Kuldershuis)

140

01/01/1862

Voortbrengselen van den hof der Oudemans gedurende het jaar 1862

141

01/01/1862

Voortbrengselen van den hof der Oude Mans gedurende het jaar 1862

142

01/01/1862

Voortbrengselen van den hof der Oude Mans gedurende het jaar 1862 (zoete melk, kernmelk, boter, eieren,
kruiwagens mest, kuipen beer) dubbel

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

01/01/1862
01/01/1868
01/01/1869
01/01/1870
01/01/1871
01/01/1872
01/01/1873
01/01/1874
01/01/1875
01/01/1876
01/01/1879
01/01/1884
01/01/1885
1898

Compte de la boulangerie générale 1867
Compte de la boulangerie générale 1868
Compte de la boulangerie générale 1869
Compte de la boulangerie générale 1870
Compte de la boulangerie générale 1871
Compte de la boulangerie générale 1872
Compte de la boulangerie générale 1873
Compte de la boulangerie générale 1874
Compte de la boulangerie générale 1875
Compte de la boulangerie générale 1876
Compte de la boulangerie générale 1879
Compte de la boulangerie générale 1884
Compte de la boulangerie générale 1885
Bartsoen Albert, curriculum vitae en publicatielijst (#9
documenten) (volgt Richard Boddaert op)
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157

1907

Boddaert Eugène, médecin adjoint, overleden op
14/12/1909.

7 stukken

158

1880

Boddaert Richard, médecin adjoint op 16/6/1880,
médecin titulaire op 14/06/1885; gewoon hoogleraar
aan de universiteit Gent; in opvolging van dr Fraeys,
overleden. Zijn vader was chirurg in de Bijloke sedert
1824-1866. Richard neemt ontslag per 27/5/1904.

26 stukken

159

1885

Gevaert Charles, médecin adjoint op 19/3/1885,
titulaire en 1889 in vervanging van dokter Vander
Meersch; Overleden op 14/8/1902 (#22 doc.) (zie voor
biografie in Ghendtsche Tydinghen, 39 jrg, 2010, nr 5 p
350-360).

160

1889

Liebaert Alfred, médecin adjoint, (woont op Oude Ajuinlei), vraagt ontslag per 9/1/1895.

161

1899

Stas Armand, chirurgien dentiste, geeft in 1912 zijn
ontslag na 23 jaar dienstverband. Diploma behaald in
oktober 1909, en enkele semesters cursus tandartsenij
in Genève. (bevat ook een aantal brieven ivm dr Hector
Priem, stomatoloog, Drapstraat 36, Gent).

162

1895

Van der Meulen Jules, Kuiperskaai 11 (rue des tonneliers) benoemd tot médecin adjoint per 15/2/1895.
Dr Liebaert werd vervangen door P. Walton en Jules
Vandermeulen.

163

1895

Verzoekschriften Dr Gommaerts, Struye, Vander
Meulen, Duchateau, Lava, Van Pollaert, Teirlynck. (met
exemplaar van Flandre Libérale 19/01/1895)

164

1880

Verzoekschriften Dr Mys, ontslag Hector Leboucq, E.
Devuyst, E. Seriacop, Ch. Willems, Ch. De Visscher,
Victor Deneffe.

165
166

1908
1908

Delecoeuillerie Alexandre, apotheker.

167

1897

Katz Gaspar, briefwisseling van en aan het bestuur van
de BG (gewezen onderdirecteur van de Bijloke).

168

1908

Inrichting van een examen en diploma van verpleegster
(wetsvoorstel door De Bast, senator, in januari 1908).

169

1908

Belgisch staatsblad dd zondag 12/04/1908 betreffende
verpleegsteropleiding.

170

1911

Bruggeman Aug, ‘pour la Libre Pensée Gantoise’: een
brief met betoog voor de laïcisering van de hospitalen
en godshuizen.

171

1908

Briefwisseling over de godshuizen te Antwerpen in het
kader van het wetsvoorstel van De Bast over een opleiding voor verpleegsters.

172

1908

Briefwisseling aan provinciale Geneeskundige Commissie.

Tant Edouard Louis, pharmacien en chef des Hospices
civils, overlijdensbrief, met exemplaar van ‘Revue Pharmaceutique, organe de l'unions pharmaceutique des
Flandres’, april 1908, p 97 nécrologie met foto. Geboren te Leuven 17/04/1861, overleden op 15/03/1908 .
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Bevat dossiers van leerlingen geneeskunde (Bijloke internen en externen) bundel I van
1893 tot 1896 en bundel II van 1897 tot 1898 (bevat in hoofdzaak besluit van BG tot
benoeming van in/externen en aanbevelingsbrieven)
173-226 Bundel leerlingen Geneeskunde (interne + externen) 1893-1896
Aanbeveling voor Ronsse, Decroly Ovide, Van Cau25/07/1893
173
wenberghe Albert, Marichal Oscar, Crommelinck
Charles,(Moeskroen) Snoeck Joseph (Aalter) en Dumoleyn François. Benoemd tot externe leerling Ildephonse
Ronsse (Wortegem), Albert Van Cauwenberghe, Oscar
Marichal.

174

26/10/1893

Benoeming van Ovide Decroly (Ronse) tot externe leerling

175

19/01/1894

Benoeming tot externe leerling: Van den Daele Georges (Ieper) in vervanging van Arthur Jacques en François Dumoleyn (Assenede) in vervanging van Rivier.

176

14/03/1894

Benoeming tot interne leerling: Alexis Poirier, O. Du
Bois, Alphonse De Raeve. Benoeming tot externe leerling Maurice Van Geetruyen, Cyrille Beerens en René
Van Heye.

177

06/06/1894

Eervol ontslag bij beëindiging internaat voor Charles
Noel, wordt vervangen door Alfred Reypens, externe.

178

13/09/1894

Benoeming tot externe Paul Lamborelle (Lokeren),
Eugene Van de Weyer, Albert Roels

179

24/10/1894

Brief van BG aan Crommelinck, externe, om hem
gerust te stellen dat de wijziging in volgnummer geen
invloed heeft op zijn bevorderingen.

180

24/10/1894

Benoeming van Medard Morysse tot interne bij de apotheek

181

07/11/1894

Benoeming van Champon Achille (Gent), Van Reeth
Arthur (Boom), Reyntjens Gentil (Ruien) Bossaerts Florent (Antwerpen) Wademon Leonce (Asse) en Anthoon
Remin (Doel) tot externe leerling

182

07/11/1894

Benoeming tot externe leerling: Leon Moens (Gent),
Avide Decroly, Joseph Snoeck en Charles Crommelinck.

183

25/01/1895

Besluit tot toekenning van de helft van de verloning van
een ontbrekende 3e interne Apotheek aan Louis Deleu
en Marin Van Houwe (Isenberghe les Furnes)

184

21/02/1895

Eervol ontslag bij beëindiging internaat Apotheek voor
Henri Nefs

185

28/02/1895

Benoeming tot interne leerling Marechal O. en Evrard
A. en Lamborelle Albert in vervanging van A. Poirier,
Dubois en Deraeve. Benoeming tot interne leerling van
Van Daele George, Dumoleyn en Van Heye René. Eervol ontslag voor Moryts als interne Apotheek.

186

13/03/1895

Benoeming tot externe leerling: Raphael Verbrugge,
Edouard Janssens en Odilon Van der Borght. Eervol
ontslag voor J. Janssens (Antwerpen) als externe.

BG 12: Hospitaal De Bijloke

187

07/041895

Eervol ontslag bij beëindiging externaat aan Maurice
Van Geetruyen.

188

01/05/1895

Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Alfred
Rypens.

189

01/05/1895

Naar aanleiding van bijzondere prestaties van Thiery
(Apotheek) en Van Houwe (interne) tijdens de zware
griepepidemie in febr. En begin maart krijgen ze een
bijzondere gratificatie.

190

15/05/1895

Benoeming tot externe leerling van Van de Weyer wegens de promotie van Lamborelle Paul. Benoeming tot
externe van Emile De Winter (vraagt ontslag in oogst
1896) na ontslag van Beerens.

191

12/06/1895

Eervol ontslag bij beëindiging internaat Melchior Bernaert en Edmond Burvenich. Benomeing 2/03/1893 van
Melchior Bernard, Herman Vetter, Edmond Burvenich
tot externen. Benoeming van Edmond Burvenich, Ildefonse Ronsse en Albert Van Cauwenberghe tot internen
(7/11/1894). Eervol ontslag bij beëindiging externaat
aan Herman Vetter (5/9/1894).

192

19/06/1895

Benoeming tot interne van Moens Leon in vervanging
van Melchior Bernaert, van Albert Roels en Achille
Champon tot internen, van Louis De Busschere externe
adjoint.

193

26/06/1895

Benoeming van Ovide De Croly interne in vervanging
van Burvenich en van Charles Bouhaulle tot externe
adjoint. Eervol ontslag bij beëindiging internaat Ildephonse Ronsse en Ovide De Croly (31/10/1895)

194

23/10/1895

Toekenning van extra verloning aan Marin Van Houwe
en Eugène Lowie internen Apotheek.

195

31/10/1895

Eervol ontslag bij beëindiging internaat Apotheek aan
Marin Van Houwe.

196

05/11/1895

Benoeming tot externen Arthur Van Reeth (Boom),
Gentil Reyntjesn (Ruien) en Florent Bossaert (Antwerpen).

197

05/11/1895

Benoeming tot externen adjoints van Edmond Jacquet
en Florent Jacquet (Sint Martens Latem)

198

05/11/1895

Benoeming van de externen tot internen van Snoeck
Joseph, Crommelinck Charles en Van Daele Georges
in vervanging van Ronsse, Van Cauwenberghe, De
Croly. Eervol ontslag aan Snoeck (25/4/1896). Eervol
ontslag voor Crommelinck (3/10/1896)

199

13/12/1895

Aanvaarding van het ontslag van René Van Heyen als
externe.

200
201

18/12/1895
27/12/1895

Benoeming tot interne Apotheek Joël De Witte
Benoeming tot externe van Leonce Wademon in vervanging van René Van Heye. Benoeming van Cyrille
D'hoore tot externe adjoint in vervanging van Leonce
Wademon.
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202

14/01/1896

Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Albert Lamborelle om gezondheidsredenen.

203

25/01/1896

Toekenning van bijzondere gratificatie aan Thiery, Lowie en Van Howe.

204

25/02/1896

Benoeming van de externen adjoints tot externen:
Anthoon Rémi, Verbrugge Raphael en Vander Borght
Odion.in vervanging van Dumoleyn, Van de Weyer en
Roels die internen zijn geworden.

205

25/02/1896

Benoeming tot externes adjoints ; Joseph Merchier,
Hertecant Achille, Van Ackere Jules, Guenair Leopold.

206

22/04/1896

Aanbevelingsbrief van De Haene J. (Korte Ridderstraat
4) ivm functie externe leerling.

207

09/05/1896

Benoeming tot interne leerling van Champon Achille,
Van Reeth Arthur.

208

09/05/1896

Benoeming van de externes adjoints tot externen van
Albert Guequier ( na 3 jaar leerling in Militair Ziekenhuis
zie nr 37) en Emile De Winter. Benoeming tot externes
adjoints van Jeran B. De Haene en Henri Muyshondt
(Zelzate)

209

09/05/1896

Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Paul Lamborelle (opvolger van A. Reypens ontslagnemend dd
3/8/1893)

210

23/05/1896

Ontslag wegens verlaten van de dienst zonder toestemming aan Eugène Lowie, interne Apotheek
(benoemd op 15/03/1895). Krijgt op 9/5/1896 blaam
wegens ongeoorloofd betreden van de kamers van
betalende zieken (vrouwen)

211

17/06/1896

Aanvaarding van het ontslag van Jacquet externe
adjoint

212

26/06/1896

De Witte Joel, interne, vraagt extra verloning na het
vertrek van Lowie.

213

07/07/1896

Ontslag van Henri Muyshondt wegens afwezigheid in
het ziekenhuis sedert 6 juni?.

214

18/07/1896

Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Dumoleyn
en George Van Daele. Aanvaarding van het vertrek van
Moens, interne, wegens einde dienst.

215

25/07/1896

Ontslag verleend aan Leonce Waedemon op zijn verzoek.

216

31/07/1896

Benoeming van de externes adjoints tot externes: De
Busscher, Bouhoulle, Jacquet en Cyrille D'Hoore (Wulveringhem)

217

31/07/1896

Benoeming tot internen: Gentil Reyntjens (Ruien), Florent Bossaert (A'pen) en Remi Anthoon (Doel)

218

21/08/1896

Eervol ontslag bij beëindiging externe adjoint voor Leopold Guenair.
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219

28/10/1896

Voorstel door het ziekenhuis met oog op benoeming
van O. Vanderborght interne, Merchier J, A. Hertecant,
Van Ackere J. externe,: tot externes adjoints Herman
Sabbe (Brugge), Emile De Brabandere (Gent), Leon
Humblé (Kontich)

220

30/10/1896

Benoeming tot externes adjoints: Herman Sabbe, Emile
De Brabandere, Leon Humblé.

221

30/10/1896

Benoeming tot interne van O. Van der Borght, externe,
in vervanging van Crommelinck.

222

04/11/1896

Eervol ontslag bij beëindiging externaat aan Raphael
Verbrugge.

223

07/11/1896

Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Cyrille
Dhoore externe.

224

18/12/1896

Ontslag aangeboden door E. Jacquet, externe leerling
van de Bijloke, wegens aanvaarding als interne bij BG
Antwerpen.

225

30/10/1896

Benoeming tot interne apotheker van Ernest Lobert en
Marcelin Vielvoye evenals Ulysse Vinchent

226

30/12/1896

Voorstel tot benoeming van J. De Haene en Emile
Loosfelt tot externen en Achille Minne en Jules De Roo
(Machelen) tot externen.

227-269 Bundel leerlingen geneeskunde internen + externen 1897-1898
Benoeming van Achille Minne en Jules De Roo (Ma08/01/1897
227
chelen) tot externen.

228

30/01/1897

Aanvaarding van het ontslag van Ulysse Vinchent als
interne apotheker en benoeming als vervanger van
Louis Deleu

229

27/02/1897

Aanvaarding van het ontslag van Eugène Van de
Weyer en Albert Roels als internen.

230

17/03/1897

Benoeming van internen Guequier en De Busscher en
tot externen, Eugène Boddaert en François Van den
Heede en Gustave Van der Eedt (Sint Amandsberg) en
Edouard Hus????

231

20/03/1897

Benoeming van Albert Guiquier en Louis De Busscher
tot internen in vervanging van Van de Weyer en Roels
ontslagnemend.

232
233

28/04/1897
12/05/1897

Eervol ontslag aan A. Van Reeth als interne.

234
235

14/05/1897
30/07/1897

Benoeming tot externe adjoint van Emile Mayens

Benoeming tot interne van Joseph Merchier en Achille
Hertecant in vervanging van Ach. Champon en Van
Reeth, tot externe van Thooris en Toen en tot externe
adjoint van Emile Mayens (Knesselare)
Benoeming van 6 internen in vervanging van Reyntjens, Bossaerts, Anthoon, Van der Borght, Guequier. Van 7 externen in vervanging van De Haene,
Loosfelt, Boddaert, Eugène Vandenheede, Thooris en
Bouhoulle. Kandidaten Beels, Van de Velde, Sabbe, De
Brabander, Humblé, Minne en De Roo oud-externes
adjoints.
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236

30/07/1897

Eervol ontslag toegekend aan Louis Deleu als aide
interne pharmacien.

237

30/07/1897

Eervol ontslag toegekend aan Bossaert, Guiquier,
Anthoon, Louis De Busscher en Omer Van der Borcht.
Internen (eerste (?) gebruik van schrijfmachine bij BG)

238

02/08/1897

Benoeming van de externes adjoints tot externen:
Adolphe Beels, Oscar Van de Velde, Herman Sabbe,
Emile De Brabander, Léon Humblé, Achille Minne en
Jules De Roo

239

02/08/1897

Benoeming tot externes adjoints JUFFR Berthe DEVRIESE (Coupure 15), Leon Adam (Namen, woont op
Keizervest 25), Vernieuwen Jules (Blankenberghe),
Henri Van Welder (Gent), Charles De Block (Geraardsbergen) Charles Van Meenen (Gent). Werden
eveneens toegelaten Joseph Van de Velde en Gaston
Lenssens.

240

02/08/1897

Benoemd tot internen: Jules Van Acker, Jean De
Haene, Emile Loosfelt, Eugene Boddaert, François Van
den Heede en Paul Thooris. Oud externen.

241

25/08/1897

Eervol ontslag aan Charles Bouhoulle, docteur en medecine, chirurgie et accouchements als externe.

242

12/10/1897

Aanvaarding van het ontslag van Jean De Haene als
interne (neemt ontslag omdat de directeur hem vier dagen vrij heeft geweigerd voorafgaand aan zijn examen.

243

18/10/1897

Benoeming van Jean Augustin Cavenaile (Visserij 62)
tot aide interne pharmacien.

244

30/10/1897

Aanvaarding van het ontslag van Pauline Dossche als
aide interne pharmacien. (Deinze Grote Markt 31) was
vervangster van Vielvoye. Dochter van gepensioneerde
onderwijzer Charles Louis Dossche te Astene.

245

03/11/1897

Voorstel tot benoeming van Toen, Beels, Vandevelde
Oscar en Herman Sabbe tot interne; Van der Eerdt,
??ustine, Maeyens, JUFF Devreeze en Adam en Vernieuwe tot externen; tot externes adjoint Vandevelde
Joseph, Gaston Lenssens, Charles Beyer, Vander Biest
en Simon Cambier (Framerie)

246

04/11/1897

Benoeming tot externen van Gustave Vander Ee'dt,
Edouard Hustene, Emile Mayens, Bertha De Vriese,
Leon Adam en Jules Vernieuwen.

247

04/11/1897

Benoeming tot élèves externes adjoints van Joseph
Vande Velde, Gaston Lessens, Charles Beyer, W. Vander Biest en Simon Cambier

248

04/11/1897

Benoeming tot externe leerling: Albert Toen, Adolphe
Beels, Oscar Van de Velde, Herman Sabbe,

249

04/11/1897

Aanvaarding van het ontslag van Jules Van Acker, Ern.
Lossfeld, François Van den Heede.

250

04/11/1897

Aanvaarding van het ontslag van Achille Minne als
externe

251

13/12/1897

Benoeming tot aide interne pharmacien van Vielvoye
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252

22/01/1898

Benoeming tot élève externe adjoint van Achille Bourgoignie (Oostende)

253

25/01/1898

Antwoord door BG op vraag van burgemeester van
Brussel over Charles Bouhoulledie hulpgeneesheer bij
de afdeling Gezondheidszorg en Hygiëne van de stad
Brussel solliciteert.

254

12/02/1898

Als gevolg van onwettige afwezigheid wordt art 61 van
het reglement toegepast en wordt Beels interne ontslagen. Op 3 februari 1898 vraagt Beels toestemming om
ad interim geneesheer te mogen zijn op de stoomboot
Coomassie.

255

13/04/1898

Toekenning van eervol ontslag aan Eugène Boddaert,
interne.

256

16/04/1898

Benoeming van Emile De Brabander tot interne, van
Henri De Waele tot élève externe adjoint.

257
258

07/05/1898
26/07/1898

Eervol ontslag voor Joseph Merchier, interne.

259
260

29/07/1898
30/07/1898

Eervol ontslag aan P. Thooris, interne.

261

30/07/1898

Benoeming tot interne: van Humblé Leon, Vander Eedt
G, Hustencks Edouard, Maeyens, juff Devriese Bertha
(op 20/05/1899 krijgt Bertha Devriese eervol ontslag
om gezondheidsredenen.)

262

25/08/1898

Toekenning ontslag aan Vander Biest Willem, élève
externe adjoint.

263

17/09/1898

Eervolk ontslag aan Cavenaille als aide interne pharmacien.

264

22/10/1898

Eervol ontslag als interne aan Albert Toen en Oscar
Van de Velde.

265

09/11/1898

Benoeming tot interne van Adam, Vernieuwe, De Waele, Van Wilder, tot externe van Beyer, Cambier, Bourgoignie, Fabry tot externes adjoints Gustave Bonnay de
Nonancourt, De Bruycker, Vanden Bulcke, Maertens,
Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector.

266

12/11/1898

Eervol ontslag aan Emile De Brabander, benoeming
van vervangers.

Voorstel tot benoeming tot interne van Merchier, Hertecant, Boddaert Eug, Sabbe en Thooris, kandidaten
zijn Humblé Leon, Vander Eedt G, Hostenis Edouard,
Maeyens, juff Devriese Bertha . Kandidaten als externe
zijn Leon Fabry (Moerbeke, Desmet Maurice (Gent, De
Beer Charles (Ciney), Op de beeck Fernand (Antwerpen) Predhom Edouard (Ieperà).
Benoeming tot externe van Henri Van Wilder, Charles
De Block, Charles Van Meenen, Jospeh Van de Velde,
Gaston Lessens. Benoeming tot élèves externes supplémentaires van Leon Fabry, Maurice Desmet, Edouard Predhom, Charles De Beer, Fernand Op de beeck,
Paul Van Durme, Robert Schinckel, René Demanez.
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267

12/11/1898

Benoeming tot externe: Charles beyer, Simon Cambier,
Bourgoignie en Leon Fabry. Benoemd tot externes
adjoint Albert Molitor, Gustave Bonnay de Nonancourt,
Albert De Bruycker, Prosper Vanden Bulcke, Gustave
Ma(e)rtens, Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector.

268
269

27/12/1898
26/04/1898

Aanvaarding van het ontslag van Paul Van Durme.

270

10/03/1899

Eervol ontslag aan René Vercauteren (Rue de la Vallée 10, St Nicolas Waes) als interne pharmacien. Was
opvolger van Lobert op 26/11/1996

271

11/03/1899

Benoeming van Charles Van Durme (rue Charles Quint
56, Gent) tot aide interne pharmacien in opvolging van
R. Vercauteren.

272

25/03/1899

Eervol ontslag aan Marcelin Vielvoye (18/12/1897 tot
1/04/1899) als interne pharmacien (in 1896 als aide
interne)

273

25/03/1899

Benoeming tot aid interne pharmacien van Edmond De
Rycke in opvolging van Vielvoye

274

05/05/1899

Eervol ontslag als interne aan Gustave Van der Eedt
(Rue de l'école 9, Mont St Amand)

275

10/05/1899

Benoeming tot interne: De Block Ch., Van Meenen Ch.,
Vandevelde Joseph; tot externe: De Smet M, De Beer
Ch., Opdebeek Robert, Predhom Edouard; tot externe
adjoint: Loosfelt Réné, Schaepkens Théodore, De
Wilde Valère, Vandenberghe;

276

13/05/1899

Benoeming tot interne: De Block Ch., Van Meenen
Charles, Vandevelde Joseph

277

13/05/1899

Benoeming tot externe: De Smet Maurice, De Beer
Charles, Opdebeek Fernand, Predhom Edouard

278

13/05/1899

Benoeming tot externe adjoint: Loosfelt Réné (Gent),
Schaepkens Théodore (°Maastricht), De Wilde Valère
(Waarschoot) vraagt op 7/11/1899 zijn ontslag aan
wegens aanstelling tot aide de clinique van prof. Van
Cauwenberghe, Vandenberghe J. (stationsstraat 22
Gent);

279

13/05/1899

Eervol ontslag als aide interne pharmacien aan Renneborg Victor (verblijft chaussée de Moorsel Aalst)
benoemd op 24/09/1899 in opvolging van Cavenaille

280

13/05/1899

Benoeming van Cailliau Georges tot aide interne pharmacien in opvolging van Renneborg

281

03/06/1899

Ontslag van Lenssens, externe, wegens afwezigheid in
het ziekenhuis van 19-25 mei

Antwoord op de brief van de Société de Médecine
l'Union die voorstelt "la mise au concours des places
d'internes à l'hôpital” om meer prestige te geven aan
deze functie.
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282

12/06/1899

Naar aanleiding van een opstootje waarvan verslag in
de Vooruit van 6/5/1899 (waarvan knipsel in dossier)
worden waarschuwingen aan enkele internen (Adam,
Hustinckx, Mayens, Predhom) gegeven. Met overgeschreven verslag van de commissaris. Gaat om enkele
internen die een feestje hadden gebouwd nav vertrek
van Mayens en daarbij lawaai zouden hebben gemaakt
dat te horen was in de Kluyskensstraat. Daarop zijn
enkele voorbijgangers voor het lokaal blijven staan en
is er over en weer geroepen …

283
284

24/07/1899
28/07/1899

Eervol ontslag aan Bourgoignies externe

285

19/08/1899

Ontslag aan Charles Beyer wegens afwezigheid sedert
2/08. Op 14/08 doet Beyer aanvraag om 2 maanden
afwezig te mogen zijn wegens reis aan boord van een
stoomboot van de Compagnie Maritime du Congo.

286

16/10/1899

Eervol ontslag aan Georges Cailliau als aide interne
pharmacien. Richard Mijs candidat en sciences naturelles biedt zich aan als kandidaat

287

13/11/1899

Benoeming van Maurice Desmet, Edouard Predhom,
Charles De Beer, Fernand Opdebeek evenals Leon
Fabry tot interne, in vervanging van ontslagnemende
Leon Adam, Jules Vernieuwe, Hendri De Waele, Henri
Van Wilder. Benoeming tot externe: Prosper Van
den Bulcke, Gustave Martens, Maurice Goetgebuer,
Hector Spitaels, René Losfelt; Benoeming tot externes adjoints: Georges Penneman, Charles Glitschka
(Vlaanderenstr 82), César De Bruycker, Charles De
Mars, Lucien Van den Bulcke (Wervik), Louis Bulteel
(Vlissingen)en Georges Ballion (Kortrijksesteenweg).

288

18/11/1899

Benoeming tot aide interne pharmachien van Leopold
Philipart (Doornik) met eervol ontslag voor Charles Van
Durme.

289

13/01/1900

Eervol ontslag aan Edmond De Rycke en benoeming
van zijn vervanger Victor Van Damme (Geraardsbergen)

290
291

25/01/1900
04/05/1900

Benoeming tot interne van Robert Schinckel

292

14/04/1900

Eervol ontslag aan Philippart als aide interne pharmacien.

Benoeming tot interne van L. Beyer (leerling 2e doctoraat) nav vertrek van Melle Devriese; tot externe
van Demanez en De Bruyckere; tot externes adjoints
Schoenfeld Henri, Melle Masui Marie Louise (behaalde
grote onderscheiding in laatste jaar kandidatuur), Marchal Edouard (Antwerpen), Schollier Achille (Gent). Er
wordt voorts besloten dat ongeacht het geslacht van de
leerling ze allen vallen onder dezelfde verplichtingen bij
beurtrol op alle diensten.

Eervol ontslag aan de internen Ch. Van Meenen en Th.
Van de Velde.
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293

02/06/1900

Benoeming tot internen van René Demanez et Albert
De Bruycker. In vervanging van Van Meenen en Van de
Velde; Schaepkens en Van den Berghe worden benoemd tot externe.

294

25/06/1900

Instemming met verzoek om het honorarium van
de derde interne pharmacien te verdelen onder Van
Damme en Mijs.

295

13/07/1900

Eervol ontslag aan de aide interne pharmacien van Van
Damme Victor.

296

28/07/1900

Eervol ontslag van Richard Mijs. Aide interne pharmacien.

297

20/09/1900

De Rijcke en Van Overstraete vragen een gratificatie
voor de buitengewone diensten verleend wegens onbezette derde plaats van interne.

298

01/10/1900

Benoeming tot interne: Gustave Bonnay de Nonancourt, Vanden Bulcke, Martens Gustave , Goetgebuer
Maurice, Spitaels Hector en Loosfeld René; tot externe:
Schoenfeld, Masui Marie Louise, Marchal, Schollier, Penneman en Glitschka. Benoeming tot externes
adjoints: Dauwe Fernand, Pons Charles, Van Roy Julien, Van Cauwenberghe André, Djodjonoff Huban, Van
Damme Gabriel, Verburgge Joseph, Mabilde Arthur.

299

24/11/1900

Eervol ontslag aan Leon Fabry, Maurice De Smet,
Edouard Predhom, Frans Opdebeeck, Charles De Beer
en Robert Schynckel. In vervanging benoemt Bonnay de Nonancourt, Vanden Bulcke Prosper, Martens
Gustave, Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector en
Loosfeld René tot internen

300

08/12/1900

Eervol ontslag aan Joseph Van Overstraete en benoeming als vervanger aide interne pharmacien van
Plamyr De Block.

301

09/04/1901

Eervol ontslag aan Palmyr De Block als aide interne
pharmacien.

302

22/04/1901

Benoeming van Alfred Deneus in vervanging van Palmyr De Block als aide interne pharmacien

303

07/05/1901

Eervol ontslag aan Maurice Goetgebuer die zijn internaat wenst te onderbreken om zich toe te leggen op
zijn examen. Ontslag eveneens aan René Demaneze
en Albert De Bruycker.

304

22/05/1901

Benoeming tot interne: Schaepkens Théodore, Vandenberghe Joseph, Schoenfeld; tot externe: De Bruycker
César, Demars Charles, Vanden Bulcke Lucien.

305

13/07/1901

Eervol ontslag aan Germain Vergucht (19/10/1900
benoemd als aide interne pharmacien).

306

02/081901

Eervol ontslag aan Schaepkens als interne.
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307

12/08/1901

Benoeming tot interne: Masui Marie Louise, Marchal
Ed. Benoeming tot externe: Bulteel, Baillon; Benoeming
tot externes adjoints: Leboucq Georges, Maes Daniel,
(Sint Amandsberg) Neyrinck Robert, Delplace Félix,
Cantaert Alfred (Kwaremont) en tot externe adjoint supplémentaire Cuypers Isidore.

308

17/08/1901

Eervol ontslag aan G. Bonnay de Nonacourt en P.
Vanden Bulcke

309

12/09/1901

De Rycke en Deneus internes en pharmacie vragen
een gratificatie voor de buitengewone diensten verleend wegens het ontbreken van een 3e interne.

310

13/09/1901

Benoeming tot aide interne pharmacien van Gaspard
Simoens (Tielt)

311

11/10/1901

Eervol ontslag verleend aan Edmond De Rycke (begonnen 15/01/1900) Benoemd in vervanging als aide
interne pharmacien van Paul Tavernier (Pittem)

312

28/10/1901

Benoemd tot interne: Schollier Achille, Pennemand Georges, Glitschka Charles, De Mars Charles, De Bruycker Cesar, Van den Bulcke Lucien.

313

30/10/1901

Eervol ontslag aan Alfred Deneus (De Neus) als aid
interne pharmacien verleend. Palmyre De Block wordt
als vervanger aangeduid.

314

11/12/1901

Eervol ontslag verleend aan Ferdinand Dauwe als
externe, die "préparateur" wordt in het institut physiologique.

315

28/10/1901

Sollicitatiebrief van xxxxx voor de functie van Van den
Berghe.

316

28/10/1901

Eervol ontslag verleend aan Martens Gustave, Hector
Spitaels (Everbergh St Joseph), Losfeld René, Schoenfeld Henri, Vanden Berghe Joseph als interne

317

28/10/1901

Aanstelling to externes: Pons Charles, Van Roy Jules,
Van Cauwenberghe André, Djodjonoff Hubin, Van Damme Gabriel, Verbrugge Joseph; tot externes adjoints:
Callewaert Hector, (Ronse), Tytgadt Edgard (Gent),
Thonon René (Tintigny)

318

10/03/1902

Eervol ontslag verleend aan de aide interne pharmacien, Gaspard Simoens. Aanstelling van vervanger
Jospeh Panesi.(21 j, Antwerpen rue Milis 47, tweejaren
études en science naturelles))

319

08/03/1902

Melding van het overlijden van François Wets, gewezen geestelijk, broeder Egide, econoom van het godshuis Van Caeneghem. Uitnodiging tot bijwonen van de
uitvaart die plaats heeft in de kapel van de instelling,
Appelstraat.

320

07/05/1902

Eervol ontslag aan Louis Bulteel als interne.
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321

24/02/1902

Benoeming van Reynaerts (Rogierlaan 32, Oostende)
tot aide interne pharmacien in vervanging van P.
Tavernier.15/07/1903 Reynaerts vraagt ontslag aan
en aanvraagbiref van Brocka J (Amsterdamstraat
62, Oostende) om in de vacante plaats benoemd te
worden. Twee brieven ivm vandalisme gepleegd door
Brocka, m.n. afrukken van pas bij de deuren geplaatste
geëmailleerde plaatjes.

322

08/08/1902

Benoeming tot interne: Pons Charles, Van Cauwenberghe André in vervanging van Bulteel en Juff. L.
Masui. Tot externe Maes Daniel en Neyrinckx Robert
in vervanging van Pons en Van Cauwenberghe. Eervol
ontslag aan Juff L. Masui.

323

08/08/1902

Benoeming tot externes adjoints: Adouard Lespeliers,
Octave Dauwe, Raymond De Beir, Jules Doorme, Louis
Goudailler (ontslag op 13/02/1903)

324
325

22/08/1902
22/08/1902

Eervol ontslag aan Alfred Cantaert (Melden)

326

06/09/1902

Eervol ontslag aan Vanden Bulcke, Marchal, Schollier; benoeming tot interne Djodjonoff en Van Damme
J (G?); tot externe: Delplace en Kuypers en tot externe
adjoint juff Gabrielle Torck.

327

19/09/1902

Eervol ontslag aan Charles de Mars (rue des Croisiers, Doornik); 30/09 directeur Katz vraagt aansluiting
van opvolgers voor Penneman en De Bruycker ; BG
Brussel vraagt info over René Loosfelt die daar als
dokter solliciteert; Benoeming tot interne van Leboucq
en Maes; Benoeming tot externe van Callewaert en
Tydgat; tot externe adjoint Blondeel, Vanderbruggen en
Huyghe.

328

10/10/1902

Benoeming tot interne Jospeh Verbrugge en Theodore
De Meulemeester.

329

12/10/1902

Verklaring van staat van goed (kamer, wachtzaal,
eetzaal enz) ondertekend door Van Cauwenberghe, De
Boucq, Dauwe, De Mars, Pons, Djodjonoff , xxx, xxx.
Benoeming tot externe Van Hyfte Henri (Gent) Laureye Joeph (Gent), Noeck Albert (Aalter), Den doncker
Prosper (Haldert [Aalter?]), (Van de Calseyde René
(Zelzaete). Djodjonoff krijgt toestemming om kamer 37
te betrekken.

330

06/02/1903

Geneeskunde interne Verbrugge wordt opgenomen in
de Bijloke als patient. Op 17 /02/1903 eervol ontslag
aan Louis Goudailler (rue de l'industrie). Op 30/03/1903
eervol ontslag aan André Van Cauwenberghe als
interne

Eervol ontslag aan Palmyr De Block als interne artsenijbereidkunde
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331

27/03/1903

Pons vraagt zijn loon dat niet is uitbetaald. 9/03/1903
Eervol ontslag aan Charles Pons en benoeming tot
interne van Robert Neyrinck in vervanging van Van
Cauwenberghe en Felix Delplace in vervanging van
Charles Pons. Op vergadering 29/04/1903 bespreking
van de slechte resultaten met pokkeninenting (Belgisch product) en beproeven van het Zwitserse. Op
11/05/1903 benoeming tot externe supplémentaire van
Paul Demolin (Beeringen)

332

11/05/1903

Drie brieven ivm probleem van vrijstelling van hun burgerwachtdienst voor de internen en externen

333

08/06/1903

Eervol ontslag aan Prosper Den Doncker om gezondheidsredenen. Op 8/08/1903 eervol ontslag aan Van
Damme G. Neyrinckx, Verbrugge.

334

08/08/1903

Eervol ontslag aan Delplace. Benoeming tot externe
adjoint: Alice Schockaert, Gustave Kluyskens, Leon
Leroy, Paul De Backer, Peeters Prosper Rysenaer
Auguste, J. Desmet (Berlare + aanbevelingsbrief). Vier
brieven ivm problematiek van toelating tot functie van
interne/externe en het opleidingsjaar bv externen hoeven niet het 2e doctoraat te gevolgd te hebben

335

25/08/1903

Om gezondheidsredenen wordt vrijstelling aan Edgard
Tytgat verleend tot 1 jan. Benoeming tot externe van
Vander Cruyssen, Huyghe, Van Hyfte Henri, Laureys
Joseph en Snouck Albert

336

21/08/1903

Eervol ontslag aan Delplace als interne; benoeming tot
interne: Cuypers Isidore, Callewaert Hector, Dauwe Octave, De Beir Raimond in vervanging van Van Damme,
Verbrugge, Neyrinckx en Delplace. Benoeming tot externe van Van der Cruyssen, Huyghe, Van Hyfte Henrio
en Jospeg Laureys; tot externe adjoint: Maurice Ballion.
De notulen bevatten verder gegevens over oa 6 meisjes die door deputatie zijn toegelaten tot de school voor
vroedvrouwen, bouw van een muur langs de Godshuizenlaan. Verzoek van Dauwe O. om vrijstelling van 15
tot 30 sept.

337

31/08/1903

Brieven ivm de interpretatie van art 73 van de Bijloke
waarbij internen en externen gratis verzorgd worden
bij opgelopen ziekte. Djodjonoff is in een speciale
kamer opgenomen. Aanstelling tot externes adjoints
van Maurice Dewulf (Sint-Denijs-Westrem) en Adile De
Ketelaere (Meulestede 96, ° Loppem).

338

26/09/1903

Benoeming tot externe: Alice Schockaert, Kluyskens.
Eervol ontslag als interne aan Djodjonoff Hubert, De
Muelemeester Theodore, Leboucq Georges en Maes
Daniel. In vervanging worden benoemd: Doorme,
Torck, Blondeel en Van der Cruyssen.
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339

04/10/1903

De secretaris schrijft aan de directeur van de Bijloke
over de ontslagprocedure van internen en externen.
Bij eervol ontslag en bijzondere prestaties wordt een
brief opgemaakt waarmee de studenten in Duitsland of
Frankrijk hun specialiseringsaanvraag aldaar kunnen
ondersteunen. 10/10/1903 besluit ivm extra vergoeding
van Panesi en Barbé evenals van Broka.

340

24/10/1903

Eervol ontslag aan Alphonse Barbé interne artsenijbereidkunde, aanstelling van Guillaume Duclus als vervanger. Aanvaarding van het ontslag van Albert Snoeck
en Prosper Peeters. Benoeming van Laroy tot externe;
benoeming van Allaert Valentin en Van der Sloten
Jospeh tot externes adjoints. 15/03/1903 Benoeming
van J. De Moerloose (Gentbrugge Van Houttestr 14)
tot aide interne pharmacien in vervanging van Edouard
Everaert van wie het ontslag werd aanvaard.

341
342

06/08/1903

Eervol ontslag aan Cuypers Isidore, Callewaert H. en
Huyghe.

343

10/09/1904

Benoeming van Wille en De Backer tot internen; op hun
verzoek benoeming van La Roy Leon en Haemelinck
Maurice tot externen; benoeming tot externes adjoints
van Vanderstricht Nestor (Melle), Lestarquis Henri
(?Rumegies Nord).

344

16/09/1921

Eudore Van Huffelen wordt eervol ontslag verleend. Als
interne pharmacie

345

13/02/1923

De leerlingen van de "Home Provincial" krijgen toestemming om in de materniteit stage te lopen (Drs
Ronsse en Prof. Daels)

346

30/06/1923

Aanvragen tot ontslag van Daniel Peene en Joseph
Reynaert

347

17/10/1923

Eervol ontslag aan Oscar Maes interne, en De Prêter
Denis, externe,

348

08/11/1923

Eervol ontslag aan KISTERS Paul; 9/11/1923 aan Jules
De Cloedt externe, aan André De Wulf externe, aan
Oscar Vandeputte, externe.

349

01/08/1924

Eervol ontslag aan Gerard Dierinck interne, Jean Van
De Velde interne, Louis Braeye interne, René Pierre,
interne, François Van Hoof, interne, Antoine De Vos,
interne, Adrien Descamps interne, Yolande Lamoral
interne, Leon De Vos interne.

350

01/08/1924

Ontslag toegekend aan Gérard Joos (nieuw adres
Borgerhout, rue de la couronne 184) als interne en
Raphaël Phalempin. Joseph Pattyn biedt zijn ontslag
aan als interne.

351

18/08/1924

Roger Vekeman krijgt eervol ontslag als "interne en
pharmacie"

Edouard Everaert
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352

08/11/1924

Verslag van de vergadering Bijloke Geneesheren waarin besloten wordt om de benoemingsronde in oktober te
laten plaats hebben. Met een voorkeur voor studenten
met een academische graad en zonen van geneesheren. Afschaffing van het glutenbrood en vervanging
door donkerbruin brood (pain bis).

353

15/12/1924

Aanstelling van Maurice De Stoop tot élève externe
adjoint.

354

09/02/1925

Voorstel van de directeur van de Bijloke om het ontslag van Anna Sonneville niet te aanvaarden (interne
en Pharmacie). De internen in de artsenijbereidkunde
verlaten te gemakkelijk vroegtijdig de stage om een
betaalde stage in de stad aan te nemen terwijl ze toch
het recht behouden op het volledige pensioen van de
Bijloke.

355

06/08/1925

Eervol ontslag toegekend aan De Rudder Guillaume,
Ruyssen Gustave, Regniers Paul, Beghin François,
Amerlinck André, internen.

356

08/08/1925

Eervol ontslag toegekend aan Joseph Van Ongevalle,
interne.

357

18/08/1925

Eervol ontslag aan Bernard Dusauçois, Aimé Magerman, Arsène Van den Berghe, Marcel Van Wymeersch,
Edmond Bouret.

358-506 Bevat dossiers van “tarifs ou prix de la journée d’entretien pour …” voor de
periode 1856-1875. Het bevat een genaaid exemplaar per jaar al dan niet met bijgaande documenten (brieven, berekeningen, overzichtstaten)
Tarif 1er trimestre 1856, van toepassing op ziekenhui20/06/1856
358
zen, godshuizen en andere weldadigheidsinstellingen
opgemaakt overeenkomstig de art. 17 en 22 van de
wet dd 18/02/1845. Afschrift van KB 5/5/1856 mbt de
vaststelling van de dagprijs voor behoeftigen die niet
zwakzinnig zijn. Tarifs 2, 3 en 4e trimester 1856

359
360

01/02/1857
1857

Bundel voorbereiding tarief 1857

361
362

1858
16/03/1858

Berekening tarieven voor St Jansgodshuis 1858

Tarif des prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux, hospices arrêté en exécution de l'article 22 de la
loi du 18 février 1845, pour l'exercice 1857. Overzicht
van alle kosten die in aanmerking komen voor de
berekening van de dagprijs. Met overzicht van de tien
voorafgaande jaren. Opsomming van het personeel per
onderdeel (voeding, behandeling [dokters, apothekers
enz.) Vermelding van de samenstelling van de voeding,
bedtoebehoren, linnengoed en kledij). Vermelding van
de uitgaven voor wassen, verlichting verwarming, Uitgaven voor onderhoud roerend goed, lokalen, Kantoorbehoeften, Lijst personeel betrokken bij administratie
en interne diensten, eredienst. Kostprijs doodskist.
Terugbetalingen.
Tien documenten mbt de tariefberekening voor de laatste drie trimesters 1857
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363

19/04/1858

Afschrift van het BS 22/03/1858 nr 8/4 mbt de dagprijs
in de Bijloke, St Janshospitaal, Materniteit, Wezenhuis

364

15/01/1859

Berekening dagprijs in de Bijloke, St Janshospitaal, Materniteit, Wezenhuis. Tarieven 1858

365

18/03/1859

Tarif des prix de la journée d'entretien de malades indigents pour l'année 1858

366

14/05/1859

Kopie van het KB dd 23/04/1859 mbt het behoud van
de dagprijs 1858 voor 1859

367
368
369
370

29/09/1859
29/09/1859
17/09/1860
13/06/1860

Bijloke, tarief voor 1859

371

29/09/1859

Bijloke, antwoord op brief dd 15/04/1859 ivm de opbouw van de prijs 1860

372

05/06/1860

Bijloke, tarief 1860, brief ivm de verhoging van de dagprijs met 4 ct ten opzichte van vorig jaar.

373
374
375

25/07/1860
16/07/1861
26/07/1861

Bijloke, tarief voor 1860 vastgelegd op fr 1-23

376
377

16/06/1861
30/09/1862

Bijlokeziekenhuis, tarief 1861

378
379
380

03/10/1862
04/08/1862
26/04/1863

Kopie van het KB dd 4/08/1862 mbt de dagprijs 1862

381
382

24/03/1863
26/03/1864

Bijlokeziekenhuis, tarief 1863 ad Fr 1-32

383
384
385
386

1864
27/06/1865
1865
06/01/1866

Bijlokeziekenhuis, tarief 1864

387

1866

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1866

388

25/02/1867

Tarif journée d'entretien 1867 Biloque (eerste bundel
:répondu le 25/02/1867 en tweede bundel: 14/12/1867)

389

1867

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1867

390

27/06/1869

Tarif 1869 annoté; tweede bundel réponse du
19/12/1868

Bijloke, tarief voor 1860
Bijloke, tarief 1860 brieven
St Jansgodshuis, Materniteit, Wezenhuis tarief 1860,
documenten

Afschrift van het BS dd 26/06/1861 ivm de dagprijs
Brief met de "compte général des recettes et des dépenses over boekjaar 1859
Brief met de "compte général des recettes et des dépenses over boekjaar 1860
Bijloke, tarief voor 1862 vastgelegd op fr 1-30
Kopie van het KB dd 4/08/1862 mbt de dagprijs 1863
vastgelegd op fr 1-32
Door bestendige deputatie van Prov O-Vl vastgelegd
tarief voor Sint-Jansgodshuis, Materniteit, Wezenhuis
en Bijloke en briefwisseling en kladbrieven
Kopie van het KB dd 24/05/1865 mbt de dagprijs 1865
Bijlokeziekenhuis, tarief 1865 genaaide bundel
Bundel ivm voorbereiding vastlegging 1866 (Provincie
Oost-Vlaanderen)
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391

1868

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1868

392
393

30/12/1869
1869

Tarif de la journée d'entretien 1870

394

1870

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1870

395

07/01/1871

Tarif Biloque et xx, pour 1871 en tweede bundel réponse du 16/12/1871

396

1871

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1871

397

1872

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1872

398
399

21/11/1872
1873

Tarif, Biloque, 1873

400
401

28/10/1873
1874

Malades, 1874, Tarif de la journée d'entretien

402

12/05/1860

Bijloke: Etat du personnel de la communauté réligieuse.
Besluit het benodigde personeel in de Bijloke. De la
composition du régime alimentaires. Eléments ordinaires et aliments légers. Personnel nécessaire pour son
administration. Sint Jansgodshuis Brussel :antwoord
door BG Brussel op vraag om inlichting over samenstelling Sint Jan.

403

28/01/1861

Antwoord op de vraag over de toekomst van de Bijloke
voor dat men begint met de bouw van woning voor de
directeur, apotheker en internen.

404

18/01/1861

Brieven ivm het rapport van de geneesheren, chirurgen
en hun adjuncten over de wijzigingen aan de ziekenzalen en noodzaak tot heropbouw van het ziekenhuis.

405

20/12/1861

Briefwisseling omtrent de inventaris der voorwerpen
dienende voor den godsdienst en toebehoorende aan
de Religieusen van het Klooster de Bijloke (met inventaris )

406

28/10/1861

Antwoord op de vraag van BG Antwerpen over de duur
van het mandaat van geneesheren en chirurgen. (brief
en antwoord in klad. Duur in principe = 5 jaar)

407

31/01/1861

Vraag van BG Antwerpen en antwoord ivm het aantal
zieken in de Bijloke en Sint jan tussen 1 jan en 31/12
1860 evenals het aantal overlijdens. (met lijst)

408

31/12/1860

Briefconcepten dd 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865, 1866 aan administrateur-inspecteur de
l'université de Gand ivm kosten voor de "leçon clinique"
in de Bijloke.

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1869

Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1873
Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée
d'entretien pour 1874
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409

29/11/1862

Uittreksel uit gemeenteraadsbesluit over de financïen
nodig voor de bouw van de Bijloke en de besparingsmaatregelen die de Bijloke met nemen.

410

14/03/1862

Briefwisseling met Burggraeve over de wijzigingen
aan het grote verbouwingsplan (met grondplan van de
nieuwe Bijloke)

411

22/06/1863

Briefwisseling met Weldadigheid Luik; (22/06/1863)
heeft Gent een afzonderlijk ziekenhuis voor prostituees
en geslachtszieken ((Gent heeft 2 afzonderlijke zalen
per geslacht en een chirurg die ook huidziekten behandelt) ; (22/06/1863) wanneer kunnen de universiteitsprofessoren in de Bijloke terecht (iedere dag van 1à tot
11) ; (1/03/1865) verzoek om een gedrukt exemplaar
van het formulier voor apotheekvoorschriften (in Gent
niet gedrukt en thans in herziening)

412

24/10/1865

BG Aalst vraagt een exemplaar van het reglement dat
de bevoegdheden van de geneesheren en chirurgen
bepaalt.

413

28/10/1865

Briefwisseling met de stad Gent over het pv van openbare toewijzing van de bouwwerken van het centrale
Bijlokegebouw.

414

15/11/1865

Brief aan Pauli, arch. met een vraag over de hoogte
van de verbouwingskosten. (200.000 fr)
Brief van De Laveleye (Moniteur des Intérêts Matériels
(Brussel) om de openbare aanbesteding te publiceren
in hun blad.

06/09/1865

415

25/07/1863

Melding aan de stad Gent dat de commissie van Monumenten en Stadsgezichten het Bijloke ziekenhuis komt
bezoeken.

416

26/09/1809

Melding van het overlijden van Sabine Bruggheman,
overste van de Bijloke, ten gevolge van "eenen pijnelijken antrax".

417

11/11/1803

Brief van President van het collegie van curatoren over
het toezenden van een mandaat tbv 1540 .

418

04/07/1816

Briefwisseling over het vorderen van de kosten besteed
aan de verzorging van de huzaren van Luneburg en
Bremen. Tussen 11/08 en 31/10/1814 en de Hannoveriaanse infanterie van Berger tussen 2 tot 30/09/1814.

419

07/04/1818

Gemeenteraadsbesluit met betrekking tot het brood dat
geleverd wordt door bakkers die leveren aan BG

420

22/07/1818

Briefwisseling over het gebruik van een lokaal in de
Bijloke ten behoeve van lessen leçons cliniques de
médecine et chirurgie. (op ACHTERKANT stukje met
10 items over wat betaalt is voor "eyeren" (18e eeuws
schrift)

421

15/07/1818

Stadsbestuur stuurt brief van Gouverneur aan BG over
de oprichting van een kraamkliniek en over de inrichting
van kraamcursus (leçons d'accouchement) na de opheffing van de Ecole pour Médecine. Het stadsbestuur
wil de hoogte van de kosten van een kraamkliniek bij
benadering vernemen.
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422

14/05/1819

BG vraagt 2 extra zusters-helpers voor het Oudevrouwengesticht wegens de stijging van het aantal bewoners. Op 18/05 geeft de stad daartoe toestemming. (Op
ACHTERKANT Oosteecloo & Sleydinge verhuur van
grond aan Bernard Buyze

423

09/11/1827

Brief aan de provinciale commissie van geneeskundig
onderzoek en toevoorzigt te Gend over de verhoging
van het aantal zieke-dienders, t.w. Broeders van Liefde.
Negatief antwoord op de vraag om een attest af te leveren omdat ze ambtshalve door de gouverneur zullen
worden geraadpleegd.

424

31/12/1826

Twee brieven van BG met verzoek tot betalen van
kosten te behoeve van de clinike/clinisch onderwijs der
hooge school.

425

18/05/1826

Marie Hacquaert overste Bijloke schrijft aan BG dat
er een aantal zusters 'impotent' of te oud zijn voor de
dienst. In totaal mogen er maar 35 op de dienstrol
staan (inclusief novicen) (opsomming namen en gebrek). Verzoek tot toelating van nieuwe zuster.

426

31/12/1824

BG vraagt aan het Collegie van Curatoren der hooge
School te Gent om voldoening van het tegoed over uitschotten voor het clinische onderwijs gedurende 1823
en een verschot voor 1824. Idem Declaratie ter zake.
Idem declaratie dd 31/12/1823 (op achterkant deel
van document uit 1772 over grond). Twee brieven ivm
declaratie dd 1827. Declaratie idem dd 31/12/1828 (Op
achterkant gedeelte over de inschrijving van kinderen
door de Meester Silversmet 10/4/1770) . Brief aan de
secretaris van Hooge school dd 5/01/1824) (Op ACHTERKANT document dd 1/07/1624 …Jan Jacobs als
dactie hebben van Guille van hiessche totter somme
van derthien ponden .. gheprocedeert van merchezye
bevel te doen …)

427

25/11/1824

BG dringt aan bij het Kollegie van Curatoren der
hooge school te Gend tot betaling van drie honderd
gulden wegens gedane verschotten. (Op ACHTERKANT afrekening van Debaclijnghe van Specerijen
Corenten Pruymen Rijs Sirope Lijfcoecke suycker eten
, meelsuijcker, bruijn suijcker, caneel, folie naghels,
brootsuijcker oraingen sitroenen en castaingen, potten
cappere, mandelen, fijghen, rosijnen, pruijmen, seferaen, noten muscaeten, canarie suijcker, criecken en
erbesien s.d.)

428

17/04/1824

De gedeputeerden staten van O-Vlaanderen sturen een
model rekening in het kader van Roomsch-Katholyken
Eere-Dienst. BG antwoord dat zij daar niet onder vallen. Op 4/10/ rescribeert de Gedeputeerde Staten dat
de Bijloke wel degelijk onder de bepaling van de circulaire van 17 april vallen.
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429

1826

Document met 4 punten over de broeders in de godshuizen. 1° Ze genieten slechts kost en inwoon met
voorzicht als ze "oud krank en afgevrogt zijn" hun oude
dagen aldaar door te brengen. 2° broeders mogen naar
ander gesticht doorgestuurd worden. 4° noodzaak tot
erkenning van de school der doofstomme jongens onder de zorg van kannunik Triest. Lijstje met 6 broeders
naam, datum in en uit.

430

07/07/1823

Brief van Weldadigheid Luik over de klinische lessen
aldaar en het ontbreken van een specifieke vergoeding
daarvoor. [Als BG Gent nog inlichtingen vraagt moeten
ze de brief frankeren. Brief van BG Stad Leuven (Provincie Zuid-Brabant) die afschriften van de schikkingen
en reglementen stuurt ivm clinieke lessen, 'baarzaal'
(accouchement) en huishoudelijk reglement. (5 documenten uit Leuven met oa Liste des médicaments ..
pour le traitement des pauvres dd 26/3/1821)

431

1823

Depensen voor de clinique zalen geduerende den 1
trimester van het jaer 1823 voor medecijnen vuer ligt en
lijnwaet. Voorts 10 documenten van 1818-1822 over de
kosten dit onderwijs.

432

22/06/1828

Le Catholique des Pays-Bas nr ) 149, dd 22 juni 1828
; bericht dat de gratis school in de Bijloke geleid door
de Broeders van Liefde stopgezet is. De school wordt
vervangen door 3 andere naar de werkwijze van de
maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. De leraars ontvangen daar een fatsoenlijk salaris.

433

11/02/1828

Hacquaert overste Bijloke schrijft aan de secretaris
van BG over het aantal zusters (Zwarte Zusters) die
de geneesheren Van Lokeren en Bouchel nodig zullen
hebben.

434

10/08/1827

Brief van Hacquaert overste Bijloke over de opbauwinge van de doodplaetse in het hospitael om te vermijden
dat er geene ziekten uytkomen door den stank.Brief dd
27/08 van de Hooge School om te beraadslagen over
enkele veranderingen.

435

28/11/1827

Briefwisseling over het dwangbevel aan de broeders
van liefde JB De Cooman, Ed. De Clerck en P.F. de
Jonghe om het ouderlingengodshuis te verlaten.

436

25/08/1827

BG schrijft aan de Gouverneur dat ze vernomen hebben dat twee ziekenbroeders door de politie uit het
oudemansgesticht zullen worden gezet. Volgt argumentatie waarom ze moeten blijven en het aantal broeders
onvoldoende is.

437

25/02/1822

Briefwisseling over het aantal ziekenbroeders in de
godshuizen. Met 3 briefjes met vermelding van aantal
per godshuis.

438

09/06/1829

Brief aan de Bast adjunct secretarie inspecteur der
hooge school te Gent over de verbouwingen aan de
dissectiezaal.
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439

31/12/1829

Declaratie ter fine van het bekomen van betaling van
300 gulden voor het klinisch onderwijs in de hooge
school gedurende 1829.(Op Achterkant collocatie van
Henricus Verstricht in Sint Jan in d' Olie. 7/4/1763 getekend door P. Van Alstein)

440

31/12/1828

Brief ter fine van te bekomen betaling eener som van
drie honderd guldens ten behoeve van het clinisch
onderwijs der hooge school gedurende 1828 (Op ACHTERKANT dd 9/10/1794 oproep aan de Borgers om
geen gevolg te geven aende belastinge ende sommatie ivm de betaling van vier milloenen opgelegd door de
fransche republique ten laste van de stad ende lande
van Aelst mbt de goederen competerende het godshuis
van St Jans geseyt den dullen in Gend )

441

31/12/1830

Brief ter fine van te bekomen betaling eener som van
twee honderd vijfentwintig guldens Nederlands ten
behoeve van het clinisch onderwijs der hooge school
gedurende 1830; Idem 20/12/1831 voor de som van
300 fl met op achterkant overzicht van 1824-1826 van
broodverbruik en kosten in zes godshuizen te Gent.
Idem 31/12/1832 300 fl. Idem 31/12/1833 en 2/01/1833
met op Achterkant verzoek van Livinus de Trooster
crediteur van Pieter de Trooster ivm rente van 100 £

442

20/12/1831

Brief van legerafdeling die meldt dat van bepaalde
overleden soldaten de wapens, kledij en uitrusting nog
niet zijn terugbezorgd. Drie stukken over Catternan
Pierre, 6e régiment d'infanterie, 1e bataillon, Grenadierscorps overleden op 29/02/1832

443

31/12/1833

Declaratie tot het bekomen van 634,92 fr. Als subsidie
voor de clinische school over het jaar 1833, en idem
voor 1834, en idem 1835

444

01/06/1835

L. Van Peteghem, overste van de Bijloke verontschuldigt zich voor de late toezending van de lijst van alle
de persoonen die tot den dienst van het hospitael
aengenomen zijn. Elf stukken (Op ACHTERKANT van
een brief 5/02/1749 Poortakker). Andere brief gaat over
wegzenden van zuster Joanne Vanderhaegen (zuster
Constance) na 23 j. dienst. A2 lijst met 40 zusters van
de Bijloke ,leeftijd, begindatum jaarwedde, opmerkingen.

445

14/01/1836

De Block schrijft drie bladzijden over de organisatie van
de pharmacie.

446

31/12/1836

Verzoek tot betaling van de vergoeding van 634,92 fr
voor het clinisch onderwijs. (Op ACHTERKANT afrekening jaer crois vanaf 1660 tot 1669 linkerkant ontbreekt
"ontfaen van Adriaen Nerrynck )
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447

29/11/1837

Antwoord aan de stadsmagistraat dat BG geen ruimte
heeft voor het onderbrengen van een cursus oogheelkunde. BG stelt voor om het militair hospitaal daarvoor
aan te spreken omdat oogziekten vooral bij militairen
voorkomen. (Twee stukken (Op ACHTERKANT afrekening dagure van anthone Marist en Gillis Bonjours,
Judocus de Groote, )

448

30/12/1837

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
clinisch onderwijs. Twee stukken. (Op ACHTERKANT
dd 24/5/1702 ten vervolghe van Jan vande waele … te
panden de somme … tekent Danneels)

449

09/06/1838

Bg schrijft aan de overste van de Bijloke over het max
aantal oogziekten die daar verzorgd kunnen worden.
Soortgelijke brief aan dr Kluyskens dd 19/05/1838) en
Brief met antwoord van Kluyskens aan BG

450

31/12/1838

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
clinisch onderwijs. Twee stukken. Idem 1839 twee stukken. Idem 1840 twee stukken

451

18/05/1841

Bundel met 11 blz genaaid. Bundel drie bladen gekleefd. Allerlei bedenkingen bij het verloop van de
zieken in de Bijloke, doodsoorzaken, de invloed van
de koude winter van 1841, van het kleine kanaaltje of
afvoergeul, opmerking over de "expériences thermométriques" van B.. Document résumé général du décès
1841 mannen en vrouwen met naam en doodsoorzaak.

452

17/11/1841

BG aan L. Van Peteghem overste Bijloke, ivm staten
van inkomen, uitgang en overlijden van behoeftigen in
de Bijloke

453

12/11/1841

F. Goethals schrijft aan BG over het maken van een
staat van inlichtingen over de zieken.

454

11/11/1841

F. Luteur schrijft aan BG over positieve houding ten
aanzien van het laanleveren van een maandelijkse
staat over de ziekten

455

09/11/1841

F. Verbeek, adj chirurg van de Bijloke, geeft een negatief advies op het verzoek tot aanleveren van inlichtingen over de zieken.

456

08/11/1841

Van Coetsem en Van Lokeren geven hun negatief
advies op het verzoek van de société de médecine tot
aanleveren van inlichtingen over de zieken. Twee stukken waarvan één bundel van 6 pp

457

04/11/1841

Kluyskens aan BG met een negatief advies op het verzoek van de société de médecine tot aanleveren van
inlichtingen over de zieken.

458

31/12/1841

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
klinisch onderwijs. Twee stukken.

459

04/11/1841

Van Meldert geeft aan BG een negatief advies op het
verzoek tot aanleveren van inlichtingen over de zieken.

460

27/10/1841

D. Block geeft aan BG een positief advies op het verzoek tot aanleveren van inlichtingen over de zieken.
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461

22/10/1841

De Société de Médecine de Gand vraagt aan BG om
maandelijks informatie te ontvangen over de zieken
om ziekteoorzaken op te sporen met als bedoeling een
topographie médicale des Flandres. Met klad van het
antwoord van BG dat het grote aantal negatieve adviezen onderstreept.

462

21/01/1842

Gemeenteadministratie Gent stuurt een ex. Van de
tabel waarin info over zwakzinnigen moet worden
vermeld uitgaande van de commission centrale de
statistique van het ministerie van BinZ. Zes bundels of
stukken

463

07/04/1842

Brief van de Gemeenteadminsitratie over medische
statistieken.

464

15/02/1842

Van Roosbroeck, prof. Oogheelkunde, beklaagt zich bij
BG over het gebrek aan bedden in zijn afdeling waar nu
ook geslachtszieken zijn in ondergebracht. 5 stukken

465

31/12/1842

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
klinisch onderwijs. Twee stukken.

466

09/11/1843

Van Coetsem, médecin chef Biloque, vraagt aan BG
een vervanger die hem opvolgt als médecin adjoint
en daarnaast toegang tot de registers van zieken ten
behoeve van statistieken.. Drie stukken

467

31/12/1844

Van Coetsem schrijft rapport over de inrichting van de
Bijloke mbt de behandeling van zieken (maladies dites
internes et externes)

468

22/07/1849

Ad. Burggrave, hoofdchirurg, schrijft aan BG over de
noodzaak van een nieuwe operatiekamer evenals van
een amphitheater. (4 stukken).

469

30/12/1843

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
klinisch onderwijs. Twee stukken.

470

20/03/1844

BG Antwerpen schrijft dat ze statistieken aan het
ministerie hebben bezorgd die ze doorgespeeld heeft
aan prof. dr Van Roosbroek, die vastgesteld heeft dat
er patïenten in voor komen die het zicht zouden kunnen
terugvinden. Er zou overleg moeten komen. Voorts
blijkt dr van coetsem patïenten door te sturen naar een
oogspecialist in Beervelde.

471

07/11/1844

De gemeenteadmin meldt aan BG dat dr Van Roosbroeck alle oogheelkundige ziekenhuizen of afdelingen zal bezoeken op verzoek van het ministerie van
Justitie.

10 stukken

472

31/12/1844

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
klinisch onderwijs.

2 stukken

473

14/04/1845

Briefwisseling over de medische statistiek voor 1844 en
1945.

12 stukken

474

10/06/1845

Briefwisseling over een rapport met statistisch materiaal over de ziekten, gemiddeld aantal zieken, aantal
bedden en toelatingsvoorwaarden tot de Bijloke mbt to
het jaar 1844.

9 stukken
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475

04/02/1845

Twee breven ivm de opname van blinden voor behandeling door Dr Van Roosbroeck.

476

31/12/1845

Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het
clinisch onderwijs. Twee stukken. Idem 1847 , idem
1848 , idem 1849 , idem 1850 , idem 1851 , idem 1852
, idem 1853 , idem 1854 , idem 1855 , idem 1856 ,
idem 1857 , idem 1858 , idem 1859

477

03/06/1845

Briefwisseling over het opmaken van statisch materiaal
over de Bijloke.

12 stukken

478

30/01/1846

Dr A. Van Coetsem zendt de statistieken mbt oogziekten in de Bijloke (de statistieken zelf ontbreken).

3 stukken

479

30/01/1846

Briefwisseling over het toezenden van statistieken over
het jaar 1845.

8 stukken

480
481

18/01/1847
21/01/1848

Briefwisseling over de medische statistiek voor 1846.

8 stukken
5 stukken

482

12/10/1848

Briefwisseling over wie van de internen de statistieken
moet opstellen.

3 stukken

483

05/02/1849

Briefwisseling over toezenden van statistieken over
laatste trimester 1848 (statistieken ontbreken zoals in
alle vorige nummers)

5 stukken

484

09/08/1849

Briefwisseling over de cursus die dr Guislain zal geven
over zwakzinnigheid. Brief van kannunik De Decker
die het bedenkelijk vindt dat jonge mensen (studenten) in de buurt van zwakzinnige vrouwen komen (…
la présence de ces jeunes gens au milieu de femmes,
souvent prises d'amour … je désire que cette leçon ne
se donne pas dans les quartiers des femmes …)

485

15/09/1849

De universiteit vraagt de ziekenzalen van de Bijloke ter
beschikking te stellen voor de 'Jury combiné de Médecine' op dinsdag 18/09/1849

486
487

29/01/1849
27/06/1849

Briefwisseling over toezenden van statistieken.

488

16/02/1850

Briefwisseling over toezenden van statistieken over
laatste trimester 1849 (statistieken ontbreken zoals in
alle vorige nummers)

489

18/03/1851

Briefwisseling rond de zitting van de 'Jury combiné de
Médecine' (univ Gent en Brussel) vanaf 14/04

490

29/07/1851

Brieven over het praktijkexamen dat de universiteit
vanaf 4 oogst zal afnemen in de ziekenzalen van de
Bijloke. (Verzoek van universiteit, Instructie aan de
overste van Bijloke, dankbrief )

Briefwisseling over toezenden van statistieken over
laatste trimester 1847 (statistieken ontbreken zoals in
alle vorige nummers)

6 stukken

Briefwisseling over het verzoek van het mIn v. Justitie tot toezending van een gedetailleerd rapport over
besmettelijke oogziekten; Dr Van Roosbroeck schrijft
dat hij dergelijke gevallen heeft weten te genezen en
besmettelijke oogziekten niet meer voorkomen in de
instellingen van BG en Weldadigheid.

5 stukken
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491

25/08/1851

Factuur van P.B. Vander Meersch, smet en slotmaeker,
en van L. Anssens, ijzergieter. Opsomming van geleverde en "gewrochte" stukken.

492

12/02/1851

Briefwisseling over toezenden van statistieken over
laatste trimester 1850 (statistieken ontbreken zoals in
alle vorige nummers)

493

28/02/1852

Dankbrief van BG aan kannunik F.B. Vandewaele voor
het laten herstellen van de toren van de abdij op zijn
kosten.

494

11/06/1853

De gouverneur schrijft aan BG dat er in Brussel, Namen en Bergen een oogkliniek bestaat. Hij vraagt de
hulp van BG om een dergelijke instelling op te richten
in huis 'nr 657 du plan de la ville de Gand'. Instelling
bestemd voor de behoeftigen uit de gehele provincie.

495

21/02/1856

Briefwisseling over toezenden van statistieken die nog
meer gedetailleerd moeten zijn.

496

24/09/1856

Briefwisseling over het ter beschikkingstellen van
lokalen voor de "leçon clinique' sinds 1818, waarvan
pas vanaf 1823 een vergoeding effectief is betaald.
Origineel uittreksel dd 13/07/1818 met besluit van Prov.
O-VL . Brief dd18/08/1821 met verzoek aan de gouverneur om vergoed te worden voor het onderhoud van
de patiënten van de universiteit. Brief van 1/08/1823
waarin toekenning van een vergoeding voor het klinische onderwijs der hoge school wordt toegekend.

497

10/07/1856

Briefwisseling over toezenden van statistieken. Dr Van
Coetsem beschrijft zijn manier van werken. Ontwerpen
van formuliermodellen.

6 stukken

498

17/01/1856

BG van Hoei vraagt inlichtingen over de formaliteiten
die vereist zijn om religieuzen de apotheek te laten
runnen.

2 stukken

499

23/01/1857

Brieven uitgaande van Weldadigheid te Luik over de
vergoeding voor de oprichting van klinieken in instellingen van BG en voor klinisch onderwijs. De minister
weigert die aan Luik toe te kennen.

5 stukken

500

09/12/1859

Briefwisseling over de installatie van Désiré J. Lautem, directeur, en Louis Demey, hoofdapotheker, in de
Bijloke.

4 stukken

501

26/07/1859

BG Bergen wenst de reglementen van BG Gent te consulteren om die van Bergen aan te passen.

2 stukken

502

12/03/1859

BG Luik wenst te vernemen of in het moederhuis de
univ. Prof belast met de verloskunde daar een vergoeding voor krijgt (krijgt geen) (Twee stukken)

2 stukken

503

05/02/1859

Weldadigheid Luik wenst kennis te nemen van het
huishoudelijk reglement van de Bijloke en een model
van de formulieren. (Bijgevoegd een model 'journal de
clinique) (Drie stukken)

3 stukken

5 stukken

10 stukken
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504

22/09/1860

Toestemming door de stad Gent aan BG om 5600 fr uit
de 'fonds libres' te besteden voor het vergoeden van
de 29 ziekenzusters, 3 apotheekzusters in het laatste
kwartaal van 1860.

505

24/10/1860

Briefwisseling over een som van 6000 fr die Thienpont
overste bij haar vertrek wil overdragen.

506

1859

Overzicht van het verloop van 1845 tot 1859 in de
Bijloke

7 stukken

507-726 Bevat dossiers briefwisseling, de bundels liggen niet alle op data. Zoals in de
vorige dossiers ontbreken meestal de stukken waarvan sprake in de brieven.
BG vraagt aan Weldadigheid Luik (Bienfaisance Publi- 2 stukken
31/01/1866
507
que) over de situatie van de lesgevende professoren
(klad BG, origineel antwoord Luik) (gekleefd)

508

16/05/1866

Dick Marie, echtg Van Kerckvoorde, fransman, dochter
van Louis en De Buck, ligt met een hersenaandoening
in de Bijloke. Wegens haar ongeneeslijke toestand
dient ze ondergebracht in een godshuis. (gekleefd)

3 stukken

509

28/12/1866

Het stadsbestuur stuurt aan BG exemplaren van de
circulaire van het Min BinZ dd 19/9/1866 mbt de statistieken doodsoorzaken. (gekleefd)

3 stukken

510

31/12/1866

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1866 (sommige
gekleefd)

5 stukken

511

19/01/1867

BG vraagt bij de godshuisbestuurders de statistieken
op mbt het 4 kwartaal van 1866

512

05/02/1867

Briefwisseling over het verzoek van de provinciegouverneur mbt naam ziekenhuizen, gemiddeld aantal
patiënten medische staff, verloning (drie stukken, twee
gekleefd). Met betrokken overzicht voor Bijloke en St
Jansziekenhuis.

513

09/02/1867

Antwoord op de vraag van het Stadsbestuur of het
medisch personeel benoemd wordt voor bepaalde of
onbepaalde duur. (in casu onbepaald) (gekleefd)

2 stukken

514

16/04/1867

BG stuurt aan de godshuisbestuurders de statistieken
van de diensthoofden over het eerste kwartaal.

1 stuk

515

16/04/1867

Briefwisseling over een aanbesteding voor schrijnwerk
in de Bijloke (o.a. gedrukt aanbestedingsformulier)

7 stukken

516

04/07/1867

Pauli, ing arch, vraagt aan BG of de aannemer van het
schrijnwerk die onvoldoende arbeidskrachten vindt,
twee of drie schrijnwerkers van de Bijloke mag gebruiken. (negatief antwoord van BG, gekleefd)

2 stukken

517

22/07/1867

BG zoekt een onderkomen in een godshuis voor de ongeneeslijke zieke Maes Joseph, Schelderode, dagloner,
60j, verlamd (hémiplegie).

3 stukken

518

16/08/1867

BG vraagt bij de godshuisbestuurders de statistieken
op mbt het 2e kwartaal van 1867
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519

23/08/1867

BG zoekt een onderkomen in een godshuis voor Van
Overschelde Reine ongeneeslijk ziek wegens heupbreuk (impotente par suite d’une fracture de la hanche)
(gekleefd)

2 stukken

520

24/08/1867

BG vraagt aan de politiecommissaris om toezicht
en bewaking naar aanleiding van de werken aan de
Bijloke. De afsluiting naar het blindengesticht is weggenomen.

1 stuk

521

09/09/1867

Briefwisseling tussen BG en Stadsbestuur over de
aanbesteding van traliewerk in smeedijzer en gietijzer
voor de Bijloke.

2 stukken

522

30/09/1867

Briefwisseling tussen BG en de aannemer Boterdaele,
belast met de verbouwing van vier zalen in de Bijloke,
over de oplevering en betalingen (sommige gekleefd)

10 stukken

523

18/10/1867

Briefwisseling tussen BG en Pauli over de vertraging
opgelopen door aannemer Leonard wegens de staking
van de timmerlui. Met document voorlopige oplevering
getekend Pauli 6/06/1867)

6 stukken

524

27/11/1867

BG vraagt aan Pauli een benaderende kostprijs van de
werken in 1868 (gekleefd)

2 stukken

525

06/12/1867

Pauli stuurt aan BG een rekeningoverzicht voor de
werken uitgevoerd door Boterdaele.

1 stuk

526

26/12/1868

Briefwisseling tussen universiteit en BG over prof.
Soupart, het aantal benodigde bedden in de vier zalen
voor het klinisch onderwijs en over de gevolgen van zijn
vertrek als chirurg in de Bijloke.

8 stukken

527

28/12/1867

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1867 (twee
gekleefd)

4 stukken

528

25/01/1868

BG aan directeur Bijloke over de maatregel mbt tot
opgegraven menselijke resten achter de kapel van de
Bijloke.

1 stuk

529

02/03/1868

Briefwisseling tussen Leonard, aannemer, en BG over
de grondwerken (terrassements) in de kleders van de
Bijloke.

2 stukken

530

30/05/1868

Briefwisseling tussen Pauli en aannemer Melchior
Leonard (Coupure 90) over de tekortkomingen bij de
werkzaamheden in de Bijloke. Klad brief van BG aan
Leonard.

2 stukken

531

23/10/1868

Toezending door het Stadsbestuur van de goedkeuring
van de derde fase van de verbouwing van de Bijloke.

2 stukken

532

29/10/1868

BG vraagt aan de directeuren van de godshuizen of zij
aan prof. Soupart toelating hebben gegeven om gewonde mannen voor klinisch onderwijs te gebruiken in
zaal nr 6 van de Bijloke (voormalige geslachtsziekten)
(twee gekleefd)

3 stukken
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533

19/12/1868

BG vraagt aan Pauli, architect, een rapport over het instorten van de grote schouw in aanbouw in de Bijloke in
de nacht van 6 op 7 december 1868 (storm) (onderaan
toegevoegd : Op 10 jan 1967 is er brand in een van de
lokalen Pauli en Leonard worden daarover ondervraagd
op de zitting van 15/01/1869.

1 stuk

534

28/12/1868

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1868.

4 stukken

535

13/02/1868

Leonard vraagt definitieve oplevering zodat hij betaald
kan worden (gekleefd)

2 stukken

536

05/04/1868

De Dorlodot frères, 52 quai des Charbonnages, Brussel, vraagt aan BG het adres van Leonard voor levering
van ijzerwaren (gekleefd)

2 stukken

537

06/04/1868

BG vraagt aan Pauli, architect, en prof. Dumoulin om
te overleggen over de keuze van de apparatuur die
opgesteld moet worden in het laboratorium artsenijbereidkunde van de nieuwe Bijloke.

2 stukken

538

08/04/1869

Pauli meldt aan BG dat de offerte van Van Mellaert mbt
de afbraak in het beluik van de nieuwe Bijloke voordelig
is.

7 stukken

539

15/04/1869

Briefwisseling tussen Pauli, BG en Leonard over de
bouw van een loods voor de tuinmannen.

540

21/05/1869

BG Ieper zal twee oogzieken sturen naar de Bijloke
voor behandeling.(sommige gekleefd)

6 stukken

541

04/06/1869

Pauli krijgt van BG toestemming om met de stad te
onderhandelen over het plaveien van de binnenkoer in
het centrale gedeelte van de nieuwe Bijloke.

1 stuk

542

08/01/1869

Leonard beveelt zich aan voor de bouw van de volgende zalen of paviljoenen van de Bijloke. BG antwoordt
dat zij daarover geen afspraken kan maken.

2 stukken

543

09/06/1869

Pauli beklaagt zich bij BG dat Goeminne aannemer
van schrijnwerk dat hij eiken planken van ongeschikte
kwaliteit en afmetingen gebruikt voor de vloer van de
operatiekamer.

3 stukken

544

16/06/1869

Pauli meldt aan BG dat hij bij de voorlopige oplevering
heeft vastgesteld dat het werk verre van af is.

2 stukken

545

16/06/1869

Briefwisseling over de definitieve toewijs van de aanneming van de vierde fase (toegekend aan Leonard
Melchior vader en Désiré zoon).

3 stukken

546

28/07/1868

De Moniteur des Intérêts matériels (Brussel) vraagt aan
wie de derde fase van de bouw van de nieuwe Bijloke
is toegewezen.

2 stukken

547
548

17/06/1869
09/07/1869

Pauli stuurt een pv van voorlopige oplevering (2e fase)

1 stuk

549

12/08/1869

Pauli stuurt de certificaten van de voorlopige oplevering
van de 3 en 4 fase (geen certificaten)

1 stuk

550

12/08/1869

Briefwisseling over de algemene medische statistieken

25 stukken

Pauli krijgt van BG toestemming om het onderbroken
verfwerk (2e fase) op kosten van Leonard te laten
voortzetten.
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551

19/01/1866

Bedrijfsongevallen overzicht 1865 (58 gevallen) met
vermelding naam betrokkene en fabriek. Verzorgd
in Bijloke en opgemaakt op verzoek van bestuurder
Dubois.

552

16/08/1869

Elektrische belinstallatie voor het nieuw Bijlokeziekenhuis. Offerte van Ch. Van Lancker (horloger de la
ville) (Brief van Ch. Bouckaert horloger mécanicien des
Chemins de fer belges)

553

17/08/1869

BG meldt aan directeur Bijloke dat het publiek de
nieuwe gebouwen kan komen bezoeken op 22, 23, 24
en 25 augustus 1869 van 11 tot 18 uur.

554

11/12/1869

BG vraagt aan Pauli op welk bedrag hij de uitgaven in
1870 begroot.

555

30/12/1869

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1869, 1870,
1871, 1872.

8 stukken

556

31/12/1869

Stadsbestuur stuurt aan BG de door de bestendige
deputatie goedgekeurde openbare toewijzing van het
5e deel van de vergrotingswerken van de Bijloke. (met
kladbrief van BG aan stadsbestuur voor overlegging
aan Best. Deputatie) .

2 stukken

557

03/02/1869

Briefwisseling en overzichten mbt het meubilair en
kledij (costumes & nécessaires) voor de jaren 1869 tot
1872.

16 stukken

558

07/02/1870

Pauli meldt aan BG dat Chs Van Crombrugghe de Keukelaere 2344,22 fr vraagt voor de chassis vitrés en de
chassis sans du plomb.

1 stuk

559

17/02/1870

BG Antwerpen vraagt aan BG Gent de hoogte van de
salarissen van artsen, chirurgen en apothekers verbonden aan de Gentse godshuizen. Met klad van deze
bedragen.

2 stukken

560

19/02/1870

Pauli stuurt aan BG twee certificaten van voorlopige
oplevering.

1 stuk

561

22/03/1870

Pauli stuurt aan BG de bedragen voor 1° de levering
en plaatsing van de toestellen en toebehoren voor de
belinstallatie door Van Lancker, 2° levering en plaatsing
van wastafels en toebehoren door Cardon.

1 stuk

562

16/07/1870

De Bijloke stuurt aan BG de statistieken voor het 2e
kwartaal van 1870.

1 stuk

563

02/09/870

Leonard begrijpt niet waarom BG blijft bij het opleggen van een boete wegens vertraging. Er is overmacht
wegens ontbreken van te weinig werkvolk. Brieven van
onderaannemers met klacht dat ze niet kunnen starten
met hun opdracht.

9 stukken

564

25/10/1870

B. Goeminne legt uit waarom de plankenvloer gekrompen is, maar is bereid het werk over te doen tegen
betaling.

1 stuk

565

14/12/1870

Leonard legt uit waarom er vertraging in de werken was
opgetreden.

1 stuk

6 stukken
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566

31/12/1870

Vraag van BG Luik over de invulling van de verplichting
(art 8, wet 15/7/1849) om ter beschikking te staan van
het medisch onderwijs (universiteit).

2 stukken

567

08/01/1871

Pauli stuurt een overzicht van de uitgaven voor de werken in de Bijloke in 1871.

3 stukken

568

10/01/1871

Leonard herinnert aan zijn vraag van 14/10/1870 om
een voorschot te ontvangen.

2 stukken

569

27/02/1871

Vandenkerckhove D., smid, Hoogstraat 68, schrijft aan
BG dat hij volgens de stadsweegschaal 11.006 kilo in
1363 staven, dus à 8,7 kg stuk, heeft geleverd en dat
BG hem maar à 8 kg stuk wil betalen.

570

08/05/1871

Pauli stuurt aan BG het kostenoverzicht voor de grondwerken door Van Mellaert.

1 stuk

571

01/06/1871

Pauli meldt aan BG dat Leonard niet conforme eiken
planken geleverd heeft voor de vier paviljoenen van de
Bijloke.

3 stukken

572

27/06/1871

Overeenkomst tussen BG en Louis Gille, maitre marbrier et sculpteur, en Alphonse Minne, maître serrurier,
mbt werken aan de vier paviljoenen van de Bijloke.

1 stuk

573

28/08/1871

Het gemeentebestuur maakt opmerkingen mbt het besluit van 16 aug. waarbij het aantal artsen en chirurgen
van 20 naar 14 en zelfs tot 12 zou verminderd worden
evenals over de beperkingen van de mandaten tot 5
jaar.

1 stuk

574

16/10/1869

Overzicht van het aantal personeelsleden, behandelingen, gemiddelde bevolking in 1868 (1869).

1 stuk

575

16/05/1871

Kladontwerp van BG besluit met betrekking tot de
vermindering van het medisch corps van 20 naar 14
personen.

1 stuk

576

1873

Overzicht van het medisch corps in 1873 en 1879,
naam voornaam, hoedanigheid, godshuis, salaris.

577

1871

Niet gedateerde brief mbt het aansporen van De Rudder, en Poelman, artsen en Pessemier, chirurg, tot
vrijwillig ontslag (wegens te oud, ziek enz)

1 stuk

578

22/05/1871

BG schrijft aan stadsbestuur over vermindering van
aantal artsen van 20 naar 14 in de Bijloke en St Jan.
[een onbeschreven]

2 stukken

579

22/09/1871

De overste van de Bijloke heeft een verhoging van het
aantal verplegende zusters gevraagd.

2 stukken

580

02/10/1871

De Bijloke schrijft aan BG over de volgens haar gefundeerde vraag van de overste van de Bijloke om een
verhoging van het aantal verplegende zuster.

2 stukken

581

23/09/1869

B. De Backere, overste, vraagt een verhoging van het
aantal betaalde verplegende zusters.

2 stukken

582

14/09/1871

B. De Backere, overste, vraagt een verhoging van het
aantal zusters (+7) voor de kinderafdeling. een +1 voor
de volwassen zieken.

2 stukken

583

03/10/1871

BG besluit om het aantal verplegende zusters te verhogen van 32 naar 39 (één stuk in machineschrift dd
1871)

3 stukken
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584

09/03/1871

BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat alle
zieken zonder onderscheid brood van eerste kwaliteit
krijgen.

1 stuk

585

14/10/1871

De universiteit meldt aan BG dat prof. Soupart maar
achte bedden voor zijn onderricht ter beschikking heeft,
wat hij totaal onvoldoende acht.

3 stukken

586

14/10/1871

De universiteit meldt dat naar aanleiding van het overbrengen van de zieke kinderen van het St Janshospitaal naar de Bijloke de speciale cursus kinderziekten
is opgeheven. Deze ziekten behoren voortaan tot het
klinisch onderwijs onder leiding van prof. Fraeys.

587

02/11/1871

De Bijloke stuurt aan BG de statistieken van het derde
kwartaal 1871 (geen statistieken)

1 stuk

588

15/11/1871

Het stadsbestuur vraagt aan BG of in de nieuwe Bijloke
een lokaal kan gereserveerd worden voor de bijeenkomsten van de Société de médecine. Tot vandaag
maken ze gebruik van een van de zalen van de Société
des Melomanes Nederpolder. Vermits die gaat verhuizen moet ook de Soc. de médecine verhuizen. Negatief
antwoord van BG.

2 stukken

589

29/12/1871

BG schrijft aan Pauli, architect, dat raadslid graaf de
Kerchove met hem gesproken heeft over een droogsysteem voor linnen en beddegoed. BG vraagt dat hij
dit droogsysteem laats plaatsen in de zaal naast het
badkwartier.

1 stuk

590

27/01/1872

Pauli stuurt een aantal gecontroleerde rekeningen voor
werken (buiten aanneming) in de Bijloke. Het gaat om
een water- en stoomdistributiesysteem in het mannenen kinderkwartier.

2 stukken

591

14/05/1872

Briefwisseling over de aankoop van wijn voor de afdeling “service médicamentaire”. Brief (1871) voor bestelling in Bordeaux (20à26 vaten) en Geisenheim (rijnwijn)
(Bingerbrück, Rheingau-Taunus-Kreis, in brief kleine
verwijzing naar de 1870 Pruisen-Frankrijk oorlog).

5 stukken

592

22/05/1872

Stadsbestuur stuurt aan BG de goedgekeurde cahier
des charges (bestek en algemene voorwaarden) en het
pv van de openbare aanbesteding terug voor de bouw
van een waslokaal in de Bijloke.

2 stukken

593

08/05/1872

BG vraagt aan BG Antwerpen en Brussel over het voorschrijven van wijn aan zieken. Antwerpen antwoord dat
er 3,612 liter wijn per zieke wordt verstrekt (2356 l. rood
en 1262 L. wit voor 528 patiënten) . Brussel antwoordt
voor haar twee ziekenhuizen St Pierre 10,33 flessen
per zieke per jaar, St Jean 10,77 flessen per zieke en
jaar, zowel als pure wijn als limonade.

5 stukken

594

02/06/1872

Briefwisseling tussen Leanard, aannemer, en BG over
de 4E fase van de werken.

11 stukken
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595

11/07/1872

Briefwisseling over de plaatsing van de ijzeren afsluiting rond de Bijloke (Alph. Minne, J. Van Dooren
Korte Violettestraat 19 [briefhoofd met afbeeldingen],
Van Gendt smid Steendam 64, F. De Boubers, Kleine
Doklaan 63 ateliers de construction [briefhoofd])

596

20/08/1872

BG gaat akkoord met het voorstel van Pauli om naast
de hoofdleiding van de stookinstallatie de ondergrondse galerij (die te duur was om op te vullen) te laten plaveien om in de zomer stofverspreiding tegen te gaan.

2 stukken

597

06/10/1872

Briefwisseling tussen BG en Pauli over de installatie
van een bakkerij in de oude linnenkamer (lingerie) van
de Bijloke.

4 stukken

598

07/10/1872

De Bijloke aan BG over problemen met de ramen in de
gang van het kinderziekenhuis en de ziekenzalen. De
aannemers Verspiegel en Dessniert ruziën over wie
aansprakelijk is.

2 stukken

599

28/12/1872

BG antwoordt op een aantal vragen van BG Luik over
benoeming van artsen en chirurgen, medisch corps
verloning, duur benoeming, gemiddelde bezetting van
het ziekenhuis, is de prof. Klinisch onderwijs automatisch ook BG-arts, hoeveel gynaecologen (médecin
acoucjeur), worden met syfilis besmette prostituees
behandeld in de Bijloke of een speciaal ziekenhuis.

4 stukken

600

07/04/1873

Van Lancker Ange, meester-bakker, vraagt een loonsverhoging. De 66 fr per maand volstaan niet om zijn
gezin te onderhouden. wordt verhoogd naar 75 fr.

4 stukken

601

06/05/1873

De stad Gent waarschuwt BG dat er vanaf de Bijloke
ijzeren buizen richting Bijlokevest via het pleintje op de
kruising werden geplaatst zonder voorafgaande toestemming. In tweede brief (klad) vraagt BG een rapport
hierover aan Pauli.

2 stukken

602

08/06/1873

Rekeningoverzicht van wat nog aan aannemer Leonard
moet worden betaald.

4 stukken

603

10/09/1873

BG vraagt aan Pauli om toe te zien op een snelle voortgang van de werken.

1 stuk

604

26/09/1873

BG Brussel (Administration des Hospices et Secours
de la ville de Bruxelles) waarschuwt BG Gent dat de
wijn geleverd door Mostolat in Béziers (Hérault) van
slechte kwaliteit is; Dat is gebleken uit chemische
proeven door Jules Morel, geneesheer en hoogleraar
scheikunde aan de industriële school. Met verslag van
de analyse dat minderwaardige kwaliteit aantoont.
Vijf brieven uit 1872 waarin tevredenheid over de wijn
wordt uitgesproken.

10 stukken

605

29/12/1873

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1873, 1874

606

03/01/1874

Vraag van BG en antwoord van Stadsbestuur ivm een
buitengewoon krediet voor de aankoop van wijn.

2 stukken
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607

05/02/1874

BG vraagt aan Pauli of de test tot verbetering van de
stoommachines van de Bijloke voorgesteld door Deschamphelaere (Gent), zin heeft.

2 stukken

608

12/02/1874

De Bijloke stuurt aan de bestuurders van BG de statistieken over het twee halfjaar.

1 stuk

609

25/02/1874

De Bijloke vraagt aan BG om de inactieve ijsmachine
van de Bijloke opnieuw te laten werken omdat de
geneesheren te allen tijde over ijs moeten kunnen
beschikken.

2 stukken

610

12/03/1874

Briefwisseling met de stad Diksmuide over het type van
buizen dat gebruikt wordt voor de warme-luchtverwarming (chauffage à air chaud par calorifères à cylindres
multiples) in de Bijloke.

5 stukken

611

04/12/1873

Juridisch dossier aannemer Melch. Leonard, advokaten
De Deyn (Lamstraat) en Waldack (sommige gekleefd,
genaaid of losbladig)

18 stukken

612

03/06/1874

BG antwoordt op de vraag van de Administration des
Hospices civils d’Anvers mbt inlichtingen over aantal
interne leerlingen, kruidenmengers (tisanniers) en
knechten in de farmaceutische dienst.

613

30/07/1874

Briefwisseling tussen BG en Pauli over de verbouwing
van het badlokaal voor de schurftigen.

614

01/09/1874

BG vraagt aan Peting directeur van de Bijloke dat
Melis, bediende, voortaan de levering van bloem en
tarwemeel telkens controleert en aftekent.

615

05/03/1875

Briefwisseling met BG Luik over het uitwisselen van
twee flessen wijn die laatst door hen zijn aangekocht
met vermelding van oogstjaar, leverancier enz.

616

10/06/1875

Briefwisseling tussen Pauli en BG over de offertes ontvangen voor de aanmaak van 10 bidbanken van 3m en
een eikenhouten biechtstoel.

617

18/08/1875

Briefwisseling tussen Pauli en BG over de vervanging
van Kamerbruggen (voussettes) in het vierde paviljoen
naar aanleiding van het zetten van de muren.

3 stukken

618

05/10/1875

Briefwisseling tussen Pauli en BG over verbouwing in
de zaal voor Oogziekten en de douchezaal.

7 stukken

619

30/12/1875

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1875

620

06/12/1876

Briefwisseling over het wijn verbruik, in het bijzonder
dat in het kinderziekenhuis, naar aanleiding van een
rapport van bestuurslid Turcq die een grote stijging
vaststelde; Antwoorden van dokters ivm het voorschrijfgedrag en verdedigingsbrieven van directeuren.

10 stukken

621

03/06/1876

Kredieten toegekend voor diverse werkzaamheden aan
de Bijloke in 1974-75.

3 stukken

622

09/01/1877

Klacht (zonder gevolg) door Peting, directeur Bijloke,
tegen hoofdbakker Van Lancker.

1 stuk

623

16/03/1876

Brief van BG Luik over een besluit over de professeurs
de clinique.

2 stukken

5 stukken

5 stukken
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624

22/03/1876

Brief van Dokter De Moerloose over een incident met
een meisje wiens vingers verbrijzeld werden in een
raderwerk.

2 stukken

625

31/03/1876

BG schrijft aan de administrateurinspecteur van de
Universiteit Gent dat in beledigende bewoordingen over
BG is geschreven naar aanleiding van een harde briefwisseling tussen Soupart en Gustave Boddaert.

1 stuk

626

26/12/1876

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1876, 1877,
1878, 1879

627

09/03/1877

De overste van de Bijloke beklaagt er zich over dat de
tegemoetkoming voor de kaarsen in de zalen en kapel
ontoereikend is, zeker als de sterfte boven het gemiddelde uitklimt. De kaarsen werden geleverd door P.J.
Bert (met overzicht facturen 1871-1876) (sommige
gekleefd)

6 stukken

628

12/04/1877

Dokter Van Meldert vraagt een certificaat aan de Bijloke
waarin melding van zijn 40 jarige dienst in de Bijloke
(vanaf 1837). Certificaat bestemd voor de burgerwacht
van Gent.

3 stukken

629

04/08/1877

Toezending door BG Luik van een aantal brochures
over de universitaire klinieken.

4 stukken

630

18/08/1877

BG Luik vraagt een kopie van het reglement dat de
benoemingswijze van geneeskundig personeel (corps
sanitaire) regelt.

3 stukken

631

02/10/1877

De directeur van de Bijloke stelt voor naar aanleiding
van het wegsturen van de hoofdbakker (kosten totaal
125 fr/maand) om het werk voor te zetten met de twee
bakkers Verpaele en Lievens wier loon zou worden
opgetrokken tot 35 fr en een hulpbakker voor de vrijdag
en zaterdagdienst aan te werven ad 20 fr. Brief over
de klachten rond het brood in Van Canegheminstelling.
Broeder Egidius zal een staal komen brengen waaruit moet blijken dat er nergens beter brood gebakken
wordt.

3 stukken

632

29/10/1877

Briefwisseling over de reglementering van de toewijzing
van patïenten voor de universitaire cursus.

3 stukken

633

29/04/1878

Briefwisseling met de Société Royale de Médecine
Publique de Belgique (rue des Hirondelles 19, Bruxelles) over de statistieken over sterfteoorzaken (met twee
A2 formulierbladen.

7 stukken

634

20/08/1878

De gemeenteraad geeft aan BG toestemming voor het
gebruik van 2501,84 fr voor het betalen van de werken
aan de bakkerij en de zaal Venerische Ziekten.

3 stukken

635

23/12/1878

De econome van de Materniteit (?M. De Maetten?)
geeft haar ontslag om gezondheidsredenen en stelt
voor de ondermeesteres der vroedkundige school te
benoemen als vervangster. Tevens kondigt ze aan dat
ze algemene overste wordt en dat Albérique Den Dauw
overste van de Bijlokecommunauteit wordt.

4 stukken
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636

30/12/1878

Briefwisseling over het gebeitelde opschrift op de
Bijloke (verbouwing). Brieven van Pauli, BG Brussel,
voorstel tekst in het Nederlands.

8 stukken

637

25/01/1878

Briefwisseling over de salarissen van de zustergemeenschap in de Bijloke 1878, budget 1879.

24 stukken

638

06/05/1879

Briefwisseling over de vestimentaire uitrusting van de
zieken in de Bijloke Vraag van BG Doornik.

14 stukken

639

24/06/1879

Briefwisseling rond de aanbesteding van boterlevering
(vier stukken, waarvan een affiche openbare aanbesteding Boter)

640

04/07/1879

BG Luik en Gent willen gezamenlijk de regering ervan
overtuigen dat ze gehoord moeten worden bij de opmaak van wettelijke bepalingen over de universitaire
klinieken binnen BG ziekenhuizen.

8 stukken

641

08/07/1879

De overste Albérique Den Dauw stuurt een namenlijst
van de 63 zusters in dienst van het ziekenhuis, boerderij, tuin, novicen, communauteit, met rust 1 en 2e
categorie.

4 stukken

642

21/08/1879

Op verzoek van BG Antwerpen stuurt BG Gent een kopie van het bestek en algemene voorwaarden voor het
sauzen (witten/Badigeonnage) van de ziekenhuizen.

2 stukken

643

19/09/1879

BG vraagt aan de Provincie een besluit van de Prefet
dd mei 1807 mbt de religieuzengemeenschap in het
ziekenhuis. Document niet aanwezig in de prov. Archieven.

3 stukken

644

05/01/1880

De overste Albérique Den Dauw stuurt een namenlijst
van de 63 zusters in dienst van het ziekenhuis, boerderij, tuin, novicen, communauteit, met rust 1 en 2e
categorie mbt 2 semester 1879.

2 stukken

645

31/03/1880

BG gent vraagt aan BG Antwerpen de ingebonden
bundel overleggesprekken over de inrichting van een
cursus voor ziekenverzorgers en lekenziekenverzorgers (twee stukken)

2 stukken

646

27/04/1880

Briefwisseling over de reorganisatie van leerlingen
(internen en externen) in de ziekenhuizen. Besluit van
de Faculteit Geneeskunde.

3 stukken

647

04/05/1880

BG Bergen vraagt aan BG Gent hoe ze aankijkt tegen
de aanwerving van leken als ziekenverzorger (uitgaande van respect voor de overtuiging van de behoeftigen)

2 stukken

648

18/05/1880

BG meldt aan prof. Em. Burggrave dat ze hem de titel
van “chirurgien principal honoraire” naar aanleiding van
zijn vertrek.

3 stukken

649

05/05/1880

BG meldt dat voor de aanbesteding voor de bouw van
2 gaanderijen Hebbelinck de goedkoopste is. (briefomslag Martiny)

9 stukken

650

08/07/1880

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 880. 63 zusters.

2 stukken
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651

14/01/1880

Overste van de Bijloke vraagt aanvaarding van zuster
Odile Niederprüm als opvolgster van de overleden zuster Germaine Poyaert.

2 stukken

652

04/01/1881

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het tweede semester van 1880. 63 zusters.

2 stukken

653

01/04/1881

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1880, 1881,
1882

654

19/05/1881

BG antwoordt op de vraag van de provinciegouverneur
mbt het aantal aalmoezeniers en onder-aalmoezeniers
in de BG instellingen. Met vermelding loon en gratis
inwoning, verwarming en verlichting, aantal bewoners.

655

28/06/1881

Overste van de Bijloke vraagt de aanvaarding van de
vervanging van de werkonbekwaam geworden zuster
Agnès Verschoote door Hildegonde Goegebuer.

2 stukken

656

06/07/1881

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1881. 63 zusters en
tweede semester 1881.

4 stukken

657

21/05/1880

BG meldt aan Van Meldert geneesheer Bijloke en Kluyskens chirurg dat de opruststellingsleeftijd 70 jaar.

2 stukken

658

27/05/1880

BG aanvaardt het ontslag van Kluyskens en Van Meldert. Afscheidsbrief van Kluyskens met een verslagje
over de rebelse "vénériennes". Idem van Van Meldert
met drie blz over zijn loopbaan en in het bijzonder zijn
inzet bij de typhus en cholera epidemïeen van 1847,
1849, 1854, 1859, 1866.

6 stukken

659

16/07/1881

A. Stalin verwondert zich over het ontvangen van een
factuur van Andelhof, kruidenier, Nederkouter, voor 100
kg zout.

1 stuk

660

20/04/1881

BG Charleroi vraagt inlichtingen aan de stad Gent over
de bouw van het nieuwe ziekenhuis. (Kort antwoord :
5 1/2 ha, 650 zieken, hoofdgevel 325 m, 8 paviljoenen,
alles gelijkvloers boven kelders, noordoost en zuid
bezonning, 1.800.000 fr met stadssubsidie van 200.000
fr.).

4 stukken

661

24/01/1882

BG antwoordt op vragen van C. Tollet, directeur architect van het ziekenhuis van Montpellier [met verwijzing
naar "Notes sur les installation Hospitalières Anglaises" par le docteur Plucker, prof. Univ Luik, Liège,
Imp. Vaillant-Carmanne, 1880, waarin uitgebreid over
nieuwe Bijloke. un tiré à part des Annales de la Société
médico-chirurgicale de Liège].

10 stukken

662

12/03/1883

BG Leuven vraagt een exemplaar van ziekenhuisreglement van 29/10/1859 en van de conventie van
20/06/1871.

2 stukken

663

21/06/1883

BG antwoordt op vraag van BG Luik over de "compte
de la boulangerie" van de Bijloke en somt de samenstelling van de twee soorten boord op.

1 stuk
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664

01/07/1882

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1882. 62 zusters en
tweede semester 1882 - 4/01/1883

4 stukken

665

04/07/1883

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1883. 62 zusters en
tweede semester 1883, 61 zusters (vermelding geboorteplaats oa meerdere uit Pruisen en Holland)

4 stukken

666

14/03/1883

Aankondiging door Estelle Eeman, secretaris Begijnhof,
van het overlijden van de overste van …

1 stuk

667

28/08/1883

H. Lippens vraagt aan een confrater waarom de zusters
van de Bijloke begravingskwitanties opstellen.

2 stukken

668

16/11/1883

BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat de takkebosbundels (fascines) bestemd voor de bakkerij uit
de bossen van BG moeten komen. Er was aangifte
gedaan over de levering van dit brandhout door een
verwante van de directeur.

2 stukken

669

17/06/1884

De overste van de Bijlokezusters vraagt toestemming
om Placide De Roeck met pensioen te laten gaan in
opvolging van de overleden zuster Barbe Van de Catsyne. In vervanging van Placide vraagt ze aanstelling
van zuster Philomène Niederpr̈ um (Pruissische).

4 stukken

670

05/07/1884

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1884. 62 zusters (twee
stukken) en tweede semester 1884.

2 stukken

671

19/09/1884

Briefwisseling rond de kwaliteit van het brood gemaakt
van graan dat reeds gaan kiemen was toen het ter
maling werd aangeboden. Er heerste een zeer hete
periode.

4 stukken

672

09/01/1885

BG Leuven vraagt een kopie van de overeenkomst tussen BG en de religieuze gemeenschap.

2 stukken

673

23/01/1885

BG schrijft aan Van Hoeymissen, graanhandelaar,
Brusselsesteenweg 84, dat ze levering graan niet aanvaarden wegens niet conform met voorwaarden.

1 stuk

674

02/05/1885

De overste van de Bijloke vraagt om Laurence Van
Hecke overleden, te mogen vervangen door Modeste
Geysen.

1 stuk

675

02/06/1885

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1884. 61 zusters.

2 stukken

676

09/06/1886

Brief van politiecommissaris 7e wijk ivm Wissaert
Rosalie, voddenkoopvrouw, aan wie de Bijloke niet de
bezittingen die Decoene Marie droeg op 14 mei toen ze
in het Dok sprong en zelfmoord pleegde.

2 stukken

677

30/06/1886

De directeur van de Bijloke beklaagt zich bij BG over
het gebrek aan toezicht. Er is maar een bewaker (surveillant) die zich vooral bezig houdt met de bakkerij, de
hoeve en de tuin.

1 stuk

678

31/12/1885

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding
voor het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1885; dd
19/08/1887; dd 6/01/1888.

5 stukken
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679

16/03/1886

BG antwoordt aan de gouverneur dat er voor de
oogheelkundige afdeling nog geen dagprijs overeenkomstig de wet van 14/3/1876 is vastgelegd. In 1885
bedroeg die 1,96 fr.

1 stuk

680

19/03/1886

BG Antwerpen vraagt inlichtingen over de inrichting
van de dienst van de ziekenzusters in de ziekenzalen
evenals in de andere diensten (linnenkamer, keuken
enz) (statistiekje in potlood in de marge)
Brief dd 25/03/1886 van BG aan BG Antwerpen over de
overeenkomst tussen BG en de zusters Bernardinessen.

2 stukken

681

02/04/1886

Briefwisseling over Pierre Emile Coemans, aalmoezenier, ivm de toekenning van een ereteken.

6 stukken

682

08/02/1886

Het stadsbestuur vraagt aan BG om in alle ziekenhuizen een reglement in te voeren dat de benoeming van
artsen en chirurgen regelt. (6 bladzijden)

1 stuk

683

08/05/1886

Brief aan BG ivm de benoeming van De Visscher Modeste Louis Joseph (vicaris H. Kerst) voor het godsdienstonderricht in de Rodelijvekens in vervanging van
De Bock Auguste Jean Marie.

2 stukken

684

23/07/1886

Briefwisseling over de benoeming van dr E. Van der
Meersch, Burgstraat, als arts in opvolging van dr Cesar
Fredericq.

6 stukken

685

30/07/1886

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1886. tweede semester 1885 dd 7/01/1886, tweede semester 1886, dd
4/01/1888 tweede semester 1887.

9 stukken

686

13/08/1886

BG geeft de toestemming aan de aalmoezenier en de
zusters om de tuindeur van de Bijloke kant Godshuizenlaan te gebruiken. Reden: "pour etre ainsi le moins
possible exposées aux regards".

2 stukken

687
688

20/08/1886
26/08/1886

Dr Poirier zal de pokkenlijders behandelen.

1 stuk
1 stuk

689

12/10/1886

Briefwisseling over de pensionering van Godelieve
Dewilde wegens oedeem aan beide benen.

4 stukken

690

07/01/1887

Briefwisseling over bestelling van Dr De Cock voor een
bedrag van 48 fr.

2 stukken

691

02/12/1886

Vooruit dagblad met op p. 4 Ingezonden stuk over de
bekeringsdrift van een ziekenzuster (Krant met vastgeniet briefkaartje) Briefwisseling over deze 'relations
coupables' tussen zuster en patïent.

11 stukken

692

17/02/1887

Théorie et pratique des opérations chirurgicales en
andere cursussen overzicht prof, assistenten, aide de
clinique voor 1886-1887

693

31/05/1887

Briefwisseling over de aanstelling van zuster Maurice
Catteeuw als 41 e ziekenzuster.

Brief van directie Bijloke over de toekenning van een
blijk van erkentelijkheid vanwege de natie voor de inzet
van de ziekenzusters tijdens de epidemiëen.

3 stukken
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694

03/06/1887

BG Antwerpen wil weten of er bijzondere bepalingen
zijn opgesteld in Gent over scheiding van katholieke
zieken en anderen (vrijdenkers enz). eigen zalen, vrij
gebruik van wijwater, toediening van laatste sacramenten.

2 stukken

695

13/07/1887

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de aanstelling
van zuster Ildephonse De Mulder als opvolgster van
Anne Troch, 41 jaar en pensioengerechtigd.

3 stukken

696

08/10/1887

État nominatif des malades traités à la clinique du prof.
Soupart 1886-1887. Idem overzicht ziektebeelden.

5 stukken

697

02/11/1887

Brief van de Bijloke aan BG over Boddaert Gustave die
het amphitheatre heeft laten aanpassen in de mening
dat dit eigendom van de universiteit was.

1 stuk

698

02/02/1888

Bourdeau Michel en Alphonse Maes worden gestraft
voor vervalsing van het aanwezigheidsregister op twee
zondagen.

1 stuk

699

23/02/1888

De Bijloke vraagt de aanstelling van zusters Dorothée
D'Haene en Ambroisine Holvoet als ziekenzusters.

2 stukken

700

18/05/1888

BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat de toegangsdeur tot zijn woning verplaatst wordt het uiteinde
van de gang tussen ziekenhuis en zijn woning.

1 stuk

701

07/06/1888

BG vraagt aan de directeur van de Bijloke om een lijst
op te maken van de signalisatieborden die uitsluitend in
het Frans zijn opgesteld.

1 stuk

702

01/07/1888

Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht
voor het eerste semester van 1888; dd 4/01/1889 twee
semester 1888, eerste semester 1889, 1 semester
1890, 2e semester 1889.

12 stukken

703

19/02/1889

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over het misbruik van ontslagautorisaties. Deze toestemmingen
worden bij het verlaten van het ziekenhuis niet afgegeven maar misbruikt om te schooien.

2 stukken

704

03/01/1889

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke 1888,1889

4 stukken

705

07/03/1889

De overste van de Bijloke meldt het overlijden van
Françoise ?rdeyns, weduwe Pierre Jean De Gryse oud
portier van de Bijloke.

706

17/04/1884

BG antwoordt aan BG Oudenaarde dat aalmoezeniers
benoemd worden in overleg tussen de bisschop en BG.

1 stuk

707

17/06/1889

V. Roelandts meldt dat hij benoemd is tot Supérieur
général des soeurs de la charité de Jésus in opvolging
van kanunnik Janssens.

1 stuk

708

27/07/1889

BG antwoordt aan de burgemeester van Gent dat zij
van de aanbevolen Algerijnse wijn een staal zouden
willen ontvangen.

1 stuk

709

05/12/1889

De dir Bijloke meldt aan BG dat E.H. Paul Van Loo als
onderaalmoezenier begonnen is op 1 december.

1 stuk

710

24/01/1890

BG meldt aan de Bijloke dat een aantal bedden uit het
vrouwengesticht zijn overgebracht;

1 stuk

BG 12: Hospitaal De Bijloke

711

26/02/1890

Overzicht van de zusters betrokken bij de gratis dienstverlening en bij de kliniek en de chirurgische polikliniek
(namen dokters en zusters met event. Opmerking).

1 stuk

712

24/06/1890

Algemeen en bondig verslag over de toestand in het
ziekenhuis in 1889 (aantal zieken, prestaties, ligdagen,
kosten afdelingen, overlijdens, met cijfers 1888 en
1889).

1 stuk

713

10/06/1890

De directie van de Bijloke schrijft aan BG dat dokter
Willems veel te veel middelen (chloroform, verband
enz) gebruikt. Dit is veel te duur en deze dokter moet
deze praktijk stoppen (een blad, vermoedelijk onvolledig wegens geen slotformule en handtekening) Brief dd
26/6/1890 en dd 23/06/1890 met verdere klachten over
dr Willems.

2 stukken

714

27/12/1890

BG antwoordt aan dr Liebaert dat hij naast zijn functie
van dokter in het jongensweeshuis eveneens zoals hij
gevraagd heeft, als médecin adjoint supplémentaire.

1 stuk

715

26/11/1890

Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor
het klinisch onderwijs in de Bijloke 1890, bijkomende
vergoeding voor 18990

7 stukken

716

06/11/1890

Briefwisseling ivm het verzoek van Louis Lumen, oud
interne, om aanwezig te zijn op de consulten van Dr
Gevaert, afdeling oor-neus-keel.

2 stukken

717

05/11/1890

Briefwisseling tussen De Jaer ingenieur "traction à
Ledeberg" en BG dat de spoorwegen bereid zijn om
vooraf te betalen voor de badkaarten (cartes de bain)
van de arbeiders.

4 stukken

718

25/09/1890

Briefwisseling tussen BG en Overste van de Bijlokezusters over de aanvaarding van zuster Agathe Brackx in
vervanging van Livine Vander Sype, overleden.

3 stukken

719

31/08/1890

Briefwisseling over de kosten van de verzorging van
Henri Van Lierde, molenaar, °Gent 18/08/1831, die zich
heeft laten behandelen als behoeftige, terwijl hij de
kosten door zijn gegoede kinderen had moeten laten
betalen.

13 stukken

720

01/07/1890

BG schrijft aan directie van Bijloke dat er geen vreemde
dokters in het hospitaal aanwezig mogen zijn tijdens
universitaire vakantie.

2 stukken

721

05/06/1890

In 1889 had dr Willems de toestemming gekregen om
te consult te houden voor jonge kinderen. De directie
van de Bijloke weigert nu kinderen ouder dan 7 jaar toe
te laten. Dr Willems verdedigt de stelling dat de ziekten
van de tweede jeugd evenzeer aandacht vereisen en
vraagt een besluit van BG tot toelating van deze groep.

8 stukken

722

21/12/1890

Dr Gevaert schrijft aan BG dat hij patïenten heeft met
een chronische aandoening die tijdens winter bedlegerig (moeten) zijn.

1 stuk
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723

23/05/1890

BG vraagt aan de directie van de Bijloke advies over de
toe te kennen twee interne op de dienst van dr Willems
(kinderziekten) en de mogelijkheid om deze te vervangen door de zuster van de boerderij of de tuin. BG wil
weten hoe dat georganiseerd wordt in andere ziekenhuizen in het land.

3 stukken

724

17/06/1890

BG vraagt aan de directie van de Bijloke om de internen en externen te verbieden voortaan nog documenten te laten opstellen en tekenen waarmee bedelaars
medelijden bij het publiek proberen op te wekken.

1 stuk

725

14/12/1890

Briefwisseling tussen stad Gent en BG over het inzetten van de politie om ouders te dwingen hun kinderen
terug te halen uit het ziekenhuis na genezing.

6 stukken

726

31/07/1890

Briefwisseling over de nakoming van art 11 reglement
en art 80 BW dat bepaalt dat de directie van burgerlijke
ziekenhuizen in moet staan voor het opstellen van de
geboorte en overlijdensakten.

4 stukken

727

1888

Staat van personeelsleden van hospice civils de Gand
1888

728

30/01/1891

Briefwisseling over de toestemming voor dr De Neef,
militair geneesheer, om de consulten op Oor, Neus en
Keel gehouden door dr Gevaert te mogen bijwonen.

4 stukken

729

05/01/1891

BG stuurt aan Justitie de rekening voor de verzorging
van publieke vrouwen in 1890. twee lijsten met vrouwen behandeld voor venerische ziekten (naam, straat,
opnameduur en kosten).

3 stukken

730

07/02/1891

Briefwisseling met BG Luik, Brussel, Antwerpen over
de taak van de directeur op het stuk van de toelating tot
opname in het ziekenhuis.

6 stukken

731

09/02/1891

Briefwisseling tussen BG en stadsbestuur over de
bepaling in de gemeentewet op de stadsgevangenis
(6/10/1890, 9/09/1890) en de verplichtingen van de
directeur van de Bijloke.

6 stukken

732

18/02/1891

Briefwisseling over de adjunct-geneesheer Willems
(kinderziekten).

3 stukken

733

20/03/1891

BG besluit Rootsaert Frederic, ° Bellem, 54 j, fs Louis
en Bernardine Ergo, die 20 jaar dienst had in de Bijloke
als verpleger, een lijfrente van 50 c per dag toe te kennen naar aanleiding van de in de Bijloke opgelopen
ongeneeslijke nieraandoening (néphrite chronique).

2 stukken

734

19/02/1891

BG bepaalt dat de geneesheren hun ziekenbezoeken
zo moeten regelen dat de voorschriften in de apotheek
of keuken tussen 1à en 11 u kunnen bezorgd worden.

1 stuk

735

21/03/1891

De Bijloke meldt dat Joseph Baeckeland zich door
ophanging van het leven heeft beroofd.

1 stuk

736

07/04/1891

De directie van de Bijloke beklaagt zich bij BG over dr
Willems die zich voortdurend laat vervangen en slechts
om 9. 15 u. begint. (zeven stukken) Dr Willems krijgt
een bijkomende externe A. Van Robaeys (° Staden).

5 stukken
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737

01/03/1891

Briefwisseling en samenvatting over de lonen en
andere voordelen die de ziekenzusters ontvangen in
Brugge, Antwerpen, Brussel, Mechelen, Luik, Leuven
en Doornik.

9 stukken

738

03/04/1891

Briefwisseling BG / Mariakerke / Lovendegem / Min.
Justitie over het vervoer ten laste van de gemeente van
patïenten die op consult gaan en naar het godshuis/ziekenhuis van Gentbrugge moeten worden gevoerd.

6 stukken

739

04/05/1891

Toekenning van ereteken aan Désiré Vanden Berghe,
geboren te Sint Goriks Audenhove, 49 jaar en 25
dienstjaren, wegens verdiensten en in het bijzonder
tijdens cholera-epidemie van 1866

740

05/05/1891

Brief over zuster Raphäele Bracke die andersdenkend
slechtwillig behandeld.

1 stuk

741

05/06/1891

BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat 's nachts
een knecht de wachtdienst bij de ingang zal verzekeren
i.p.v. de nachtzusters die men zo weinig mogelijk wil
storen .

2 stukken

742

29/06/1891

Bg antwoordt op de vraag van de gouverneur over
de instellingen van BG bestemd voor de opvang van
behoeftigen.

4 stukken

743

30/06/1891

Briefwisseling over de prijzen en het gebruik der baden
(solferbad, stortbad, stoombad, reinigingsbad met BG
Doornik, Vrije Bond der Ziekenbeurzen van Gent en
Voorgeborchten, Ziekenbeurzenbond Moyson Lokaal
Vooruit nr 2 Chartreuzenstraat 177, Gent.

12 stukken

744

18/07/1891

Brief over het toesturen van (ontbrekend!) stavingsoverzicht van de ontvangen en verbruikte levensmiddelen, brandstof, verlichting enz voor het 2 kwartaal van
1891.

1 stuk

745

25/08/1891

De directeur van de Bijloke beklaagt zich er over dat
een aantal artsen zonder waarschuwing vrij nemen
voor langere tijd oa dr De Cock, Frederick, ..

1 stuk

746

11/09/1891

BG beveelt de ongeneeslijk zieke (chronische myelitis)
Helène Engelen, °Gent in 1860, aan voor opname in
het godshuis voor ongeneeslijk zieken.

1 stuk

747

05/09/1891

De directeur van de Bijloke stuurt een (ontbrekend!) lijst
met 38 ongeneeslijk zieken met het verzoek ze in een
specifieke instelling te laten opnemen.

1 stuk

748

10/09/1891

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de aanwezigheid van Emile Peereboom, meubelmaker ° Gent
9/02/1839 in de Bijloke. Hij is ongeneeslijk ziek en mag
daar niet verblijven (twee stukken gekleefd); brief dd
30/09 ivm opname in landbouwkolonie Hoogstraeten.

1 stuk

749

27/08/1891

De directeur van de Bijloke vraagt twee verlofperiodes
om familieredenen. Hij zal vervangen worden door Den
Duyts.

1 stuk

750

14/09/1891

Weldadigheid van Rijsel wil de magazijnsystemen (systèmes de manutention) van de BG's in Belgïe komen
bezoeken.

1 stuk
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751

19/09/1891

Briefwisseling tussen BG en Weldigheid Lapscheure
over het te veel betaalde voor Sophie Helegeer, echtgenote Keukelinck.

2 stukken

752

21/09/1891

Briefwisseling tussen Association pour la surveillance
des chaudières à vapeur en de Bijloke over een herstelling van de ringen (viroles) van de verwarmingsketel

2 stukken

753

02/10/1891

De Bijloke stuurt aan BG drie certificaten van ongeneeslijk zieken (Carpoen Albert, 54; Craeyveldt Frederic 48j, Vanden Berghe Pauline (chronische myelitis).

6 stukken

754

21/10/1891

Briefwisseling tussen BG en BG Leuven, Brussel, Luik,
Universiteit Gent over een afzonderlijke zaal voor oor-,
neus- en keelaandoeningen.

15 stukken

755

21/10/1891

De Bijloke vraagt aan BG de vervanging van de versleten broodsnijmachine door een snijmachine zoals
gebruikt door de Weldadigheidsscholen van Ruiselede en Beernem. Kostpijrs 170 fr en aan te kopen bij
Heynssens, Hoogpoort.

1 stuk

756

07/11/1891

BG antwoordt aan BG Doornik dat betalende patïenten
categorie I een beroep kunnen doen op een BG arts
van hun keuze.

2 stukken

757

13/11/1891

BG geeft een vermaning als straf aan Reno, hulpapotheker interne, die samen met andere internen met
wachtdienst, bepalen tekens op de borden aan het bed
̈ nten heeft verwijderd. Oa heeft hij bekend dat
van patï e
patïenten die ter communie gaan een kop chocolade
van de zusters krijgen.

1 stuk

758

10/11/1891

Briefwisseling met de burgemeester van Gent over de
syfilitische Hélène Renis.

3 stukken

759

10/11/1891

Briefwisseling over het putwater dat niet meer geschikt
blijkt als drinkwater. Met analyse resultaten.

3 stukken

760

13/11/1891

Briefwisseling tussen Universiteit Gent en BG over bezoek van de minister van BinZ aan de afdeling laryngologie (Prof. Eeman).

4 stukken

761

17/11/1891

Pevaert is ziek met "croup" en wordt vervangen door dr
Stuckens (een stuk). Ferdinand Torck, aangehouden, is
ontsnapt uit het hospitaal.

1 stuk

762

21/11/1891

BG antwoordt aan dr Gevaert dat de door hem aangeduide vervanger Dr De Neef niet tot de door BG aangenomen artsen behoort en hem dus niet kan vervangen.

2 stukken

763

28/11/1891

BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat een 50-tal
franken te zijner beschikking worden gesteld voor de
aankoop van speelgoed voor de zieke kinderen naar
aanleiding van Sinterklaas.

1 stuk

764

01/12/1891

BG stuurt aan de universiteit het verzoek tot betaling
van 634,92 fr als vergoeding voor het gebruik van de
lokalen voor de "leçons de clinique" in de Bijloke 1891.

2 stukken

765

03/12/1891

BG schrijft aan de inspecteur-administrateur van de
universiteit over de afdeling Oor, neus, keel ivm de
opname van zieke behoeftigen, hun verblijf in de het
ziekenhuis enz.

1 stuk
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766

15/12/1891

De brandweercommandant eist de heropname van
Larose wiens verstuiking onvoldoende is genezen.

1 stuk

767

10/12/1891

BG stuurt aan de rector van de universiteit de lijst van
interne en externe leerlingen die in de Bijloke aangesteld zijn. (zonder de lijst)

1 stuk

768

24/12/1891

De Bijloke stuurt een lijst van de patiënten die meer
dan 1 jaar in het ziekenhuis verblijven (met lijst)

2 stukken

769

24/12/1891

BG vraagt aan de dir. van de Bijloke of hij de hoogte
was van de vervanging van dokter Colson door dr Willems en vanaf 17/12 door Regaldino.

1 stuk

770

30/12/1891

Briefwisseling over de behandeling van brandweermannen die ongeschikt zijn voor de dienst naar aanleiding
van het voortijdig terugsturen van Larose

771

01/01/1892

Lijst van de patiënten behandeld in de Bijloke wegens
bedrijfsongeval (een stuk, m.n. namenlijst)

772

14/12/1892

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over zuster Christine die toegelaten heeft dat eetwaren aan de patiënten
zijn gebracht door buitenstaanders.

10 stukken

773

18/12/1892

Brief van de dir Bijloke over een bezoek van dr De Serrano en zijn leerlingen Bertrand, Terilinck, Poirier, Trevier. Er wordt bevestigt dat er geen protest was tegen
de aanwezigheid van een politieofficier bij dat bezoek
(ingevolge artikel in een krant).

2 stukken

774

19/12/1892

BG schrijft aan de gemeenteadministratie dat Langbeen Emile geboren te Bossuit en wonend te Roubaix
(Robaais (F)) ongeneeslijk ziek is en dus niet kan opgenomen worden. ZIE NUMMER 2047

1 stuk

775

20/12/1892

De Bijloke vraagt de opname in een instelling voor
behoeftige zieken Rosemont Jeanne (rue obscure
?Donkersteeg), Moerman Frederica (Ottergemsestwg
63) en Bonchi Jeanne wegens ongeneeslijk ziek. Idem
De Moerloose Aloïs rue du pont Madou 19 (Walpoort)
dd 18/11/1892.

3 stukken

776

21/12/1892

BG vraagt aan Weldadigheid de opname in een
instelling voor behoeftige zieken van Harry Jean, Van
Damme François, Adelaide Van de Vijver, François.

8 stukken

777

10/11/1892

Het Engels Hospitaal te Luik vraagt inlichtingen aan BG
Gent over de manier van verstrekking van geneesmiddelen (lokaal in wijk indien op lijst van Weldadigheid) en
de gratis verbanden aan behoeftigen (met bewijs van
lokale politiecommissaris dat patiënt behoeftig is)

778

19/10/1892

Proefzending van een aantal Navarra wijn door George
Choisy Waerschootstraat 1 Gent en analyseverslag van
Stedelijk Laboratorium van Gent ivm de samenstelling
(Briefhoofd Choisy)

5 stukken

779

18/10/1892

Verklaringen ten laste van zuster Dominique door diverse personen op initiatief van Hussebaut Mathilde.

3 stukken

780

23/09/1892

Brieven ivm de instructies om gevangenen in de twee
gevangenissen onmiddellijk naar de Bijloke over te
brengen als zij symptomen van Cholera vertonen.
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781

26/08/1892

BG stuurt aan Justitie (au Magistrat) een overzicht met
de publieke vrouwen 1e en 2e klasse door de politie
aangebracht en verzorgd in de Bijloke in het 1 semester van 1892. Men vermeldt ook dat drie borden, een
lepel, een vork en een speculum gebruikt in de amigo
niet zijn teruggebracht en waarvan de kostprijs wordt
aangerekend. (geen naamlijst)

2 stukken

782

25/08/1892

Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in Het
Laatste Nieuws over een preek in de kapel van de zusters waarin de predikant (Recolet) waarschuwt tegen
het lezen van slechte boeken en kranten. Hij heeft niets
over de liberalen gezegd.

4 stukken

783

13/08/1892

Brief van de Bijloke aan BG ivm de levering van steenkool waarbij de toezichter meende enige fraude te hebben vastgesteld .

1 stuk

784

12/08/1892

De Bijloke schrijft aan BG dat Geirnaert Clémence,
echtgenote François Verschoore, fa Charles en Vermeire Marie, voorheen woonachtig te Sleidinge, een
tweede storting voor haar behandeling (Derde klasse)
heeft gedaan.

3 stukken

785

11/081892

Briefwisseling tussen BG en de universiteit over de Oor
Neus Keel polikliniek in het Van Canegheminstituut.

2 stukken

786

02/08/1892

Briefwisseling tussen BG en Callewaert J. Dendermondsesteeng 97, worstenfabrikant, ivm met de verkoop van een met typhus besmet merriepaard, eigendom van de Bijloke. Het document van het Slachthuis
van Gent verklaart het dier geheel afgekeurd. Enkel het
vel kan nog worden verkocht

787

29/07/1892

Brief van de Bijloke waarin voor Marie Vanden Bossche, 17 j, ongeneeslijk ziek, een plaats in een instelling voor ongeneeslijk zieken wordt gevraagd.

1 stuk

788

20/07/1892

BG Oostende vraagt aan BG Gent hoe zij omspringen
met het isoleren van besmettelijke zieken.

2 stukken

789

15/07/1892

Briefwisseling tussen Weldadigheid en BG over drie
verlaten kinderen besmet met schurft. Al zes maanden zoekt men opvang voor hen in de Bijloke om daar
behandeld te worden. BG dringt bij de Bijloke aan om
deze kinderen te behandelen.

2 stukken

790

11/07/1892

De gemeente Schaarbeek vraagt toestemming om met
haar architect de Bijloke te komen bezoeken met het
oog op de bouw van een eigen ziekenhuis.

1 stuk

791

11/07/1892

De Bijloke geeft aan BG een overzicht van het verloop
in 1891 met cijfers.

5 stukken

792

01/01/1892

Dr Boddaert meldt dat hij niet aanwezig kan zijn wegens ziekte. Hij wordt vervangen door dr Debersaques.

2 stukken
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793

Sd

Overzicht met kort curriculum van een aantal zusters
uit de Bijloke die oa tijdens de typhusepidemie van
1847-48, cholera 1832,49,54,66, dysenterie 1849
zich bijzonder hebben onderscheiden : Marie Caroline
van Alebroeck, Virginie De Schaepmeester, Amélie
Bogaert, Reine, Troch, Françoise De Roeck, Collette
Bollaert.

1 stuk

794

03/01/1892

BG schrijft aan dir Bijloke dat de kledij en bezittingen
van Edouard Hoste verkocht mogen (moeten) worden.

5 stukken

795

08/01/1892

Briefwisseling over de aanvaarding van behoeftige
zieken in het burgerlijk hospitaal uit andere gemeenten
dan Gent. Met twee stukken over lijdensweg van vrouw
van De Baets Karel die doodziek tweemaal de reis van
Assenede naar Gent heeft moeten maken omdat ze op
de eerste reis niet de 90 frs behandelingskosten kon
voorleggen.

8 stukken

796

06/07/1892

De dir Bijloke meldt aan BG dat een aantal zalen nog
niet gewit zijn en het bureau evenmin al is behangen.

1 stuk

797

24/06/1892

De Provincie O-VL schrijft aan de Gemeenteadministratie van Gent over de bepalingen om personen die geen
recht hebben op gratis behandeling in de Bijloke weg te
houden (zonder bijvoegsels)

1 stuk

798

25/03/1892

BG antwoordt aan BG Luik met de cijfers over de kostprijs van de bouw van de Bijloke (1.799.160 fr bouw en
93.000 bemeubeling) met slechts 200.000 fr subsidie
van de stad Gent.

2 stukken

799

18/06/1892

Briefwisseling tussen BG en dr Armand Sta(e)s over de
aankoop van instrumentarium voor mond- en tandaandoeningen.

15 stukken

800

09/04/1892

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de beroepskledij van de ziekenverzorgers (zomerpak 14.00
en winterpak 16.30) die integraal of met maandelijkse
aflossingen van 3 fr kunnen voldoen .

4 stukken

801

20/05/1892

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de plaatsing van de ongeneeslijk zieken De Necker Jean en
Schoonmaekers Bernard in een instelling voor ongeneeslijk zieken.

3 stukken

802

10/05/1892

Briefwisseling tussen BG en Stadsbestuur over twee
personen waarvan de behoeftigheid in vraag wordt
gesteld : De Brabander Leopold Emile, Brusselsestraat
en De Poerck François Alexandre cabaretier en slager
Blaisantvest 19.

2 stukken

803

03/05/1892

De dir Bijloke schrijft aan BG over het ongewenste
bezoek van een aalmoezenier aan Hume Isabelle,
met drie stukken uit nov 1888 ivm reglementering mbt
bezoek door bedienaars van de eredienst.

4 stukken

804

25/04/1892

Stad Gent verontschuldigt zich over het niet tijdig melden dat er kleine werkzaamheden worden uitgevoerd
in de laboratoria van Devisscher en Van Duyse in de
Bijloke.

1 stuk
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805

29/04/1892

BG geeft instructies over de aflevering van genummerde schriften waarin de farmaceutische voorschriften
moeten worden geregistreerd.

1 stuk

806

13/04/1892

Dr Cruyl meldt dat hij enkele dagen afwezig zal zijn
wegens deelname aan een wetenschappelijk congres
in Parijs. Hij wordt vervangen door dr Stuckens.

1 stuk

807

04/04/1892

BG meldt aan gemeente Ledeberg dat Crapoen
Albert slachtoffer was van een bedrijfsongeval (bij de
Schamphelaere Stropkaai) wat een ongeneeslijke
aandoening tot gevolg heeft gehad. Gent heeft de
verzorging van de gewonde te haren laste genomen,
de verdere behandeling is ten laste van de gemeente
Gentbrugge.

1 stuk

808

24/03/1892

Het Min. Van Justitie vraagt aan BG Gent op verzoek
van de Roemeense regering, of zij niet-behoeftige buitenlanders aanvaardt .

2 stukken

809

03/02/1892

Briefwisseling tussen BG en de Bijloke over het menu
op vrijdag voor de internen. Conflict met de zuster econome die de vastendag op vrijdag wil gerespecteerd
zien. Afgesproken wordt op vrijdag 's ochtend koffie,
melk en brood, om 10 u melk ipv bouillon, 's middags
twee schotels vis, 's avonds opnieuw vis.

2 stukken

810

07/03/1892

Brief van BG aan Universiteit Gent over de bouw van
een afzonderlijk lokaal voor oor-neus-keel.

2 stukken

811

22/02/1892

Ra. Agenzia Consolare d'Italia in Gand vraagt inlichtingen over de verblijfplaats van Leopold Berbier, echtg
Natalina Jacoangeli uit Rome. Hij is opgenomen in de
instelling voor ongeneeslijk zieken van kannunik Roelandt , St Margrietstraat.

3 stukken

812

06/02/1892

Briefwisseling tussen dir Bijloke en BG over twee personen, Pickhaut Constant (Dendermondsestwg 125) en
Staelle Marie (echtg Seranne Edouard, Schoolstraat 7),
die normaal thuis konden worden behandeld en geen
opname nodig hadden, reden waarom ze niet opgenomen zijn in de Bijloke.

7 stukken

813

12/01/1892

Lijst van het religieus personeel in de Bijloke in 2 semester 1891.

2 stukken

814

09/01/1892

Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in Vooruit
waarin Van Hamme Goeminne niet in de Bijloke werd
opgenomen (besmet met mazelen).

4 stukken

815

08/01/1892

BG vraagt aan dir Bijloke uitleg over het weigeren van
Ange Van der Cruyssen uit Olsene.

1 stuk

816

31/12/1892

Lijst met de met venerische ziekte opgenomen prostituees en kostprijs behandeling (twee namenlijsten)

3 stukken

817

04/01/1892

Briefwisseling over de dringende noodzaak om twee
lantarens te plaatsen bij de ingang van de Bijloke.

2 stukken

818

07/01/1892

Briefwisseling tussen BG en stad Gent over de noodzaak om een diagnose te vermelden op het toegangsbonnetje voor opname in de Bijloke, opgemaakt door
de armendokters.

2 stukken
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819

23/12/1892

Briefwisseling ivm de diploma's toegekend naar aanleiding van de mazelenepidemie.

3 stukken

820

21/07/1892

Briefwisseling over de opdringerigheid van bepaalde
religieuzen in de Bijloke.

8 stukken

821

23/12/1892

Briefwisseling over de reglementering rond het gratis
consult in de Bijloke.

15 stukken

822

17/01/1893

twee lijsten voor de Bijloke personeelsleden en bedrijfsongevallen (2 semester 1982)

2 stukken

823

03/01/1893

De overste van de Bijloke stuurt een overzicht van de
personeelsleden aan BG voor 2 semester 1892 (lijst
ontbreekt)

1 stuk

824

04/01/1893

De admin-inspecteur van de universiteit vraagt aan BG
ivm de komende opening van de Oor Neus Keelafdeling in het Van Canegheminstituut een aantal maatregelen : aanstelling ziekenzuster (bernardinesse van
Citeaux) voor dr Eeman, een kleine voorraad kolen en
iemand om het vuur aan te steken en te onderhouden.
Dr Eeman krijgt een kamer met uitzicht op de buitentuin
voor de ingrepen op patiënten.

8 stukken

825

20/01/1893

BG schrijft aan Weldadigheid mbt de opname van
Gérôme Vandamme in een instelling voor ongeneeslijk
zieken.

1 stuk

826

09/02/1893

BG vraagt aan de “magistrat” betaling van 337,50 fr uitgegeven voor de behandeling van prostituees met een
venerische ziekte in het 2 sem 1892 en 1090,31 fr voor
de behandeling van meisjes door de politie gebracht
naar de Bijloke.

1 stuk

827

11/02/1893

De Bijloke vraagt aan BG om Creve Benjamin, behoeftige en ongeneeslijk ziek, op te nemen in een gepaste
instelling.

2 stukken

828

11/02/1893

BG schrijft aan de Bijloke dat naar aanleiding van de
ziekte van De Wulf, de heer Tant zich mag laten bijstaan door De Ridder.

2 stukken

829

19/01/1893

De Bijloke stuurt aan BG de documenten mbt de overbrenging van Jerome Vandamme en De Geyter Joseph
naar een instelling voor ongeneeslijk zieken.

4 stukken

830

20/02/1893

Aanvraag van dr Verbrugghen L. voor de inrichting van
een gratis consult voor spijsverteringsstoornissen.

8 stukken

831

24/02/1893

BG schrijft aan Weldadigheid mbt de opname van
Coppens Prosper (°Gent 1842) in een instelling voor
ongeneeslijk zieken.

1 stuk

832

30/03/1893

BG meldt aan de Bijloke dat De Keghel student geneeskunde de toestemming heeft om een jaar lang
aanwezig te zijn op de gratis consulten op de afdeling
ONK.

4 stukken

833

21/04/1893

Briefwisseling over de komende aanstelling van Jules
Brouckaert als assistent van prof. E Eeman.

6 stukken
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834

21/04/1893

BG heeft er geen bezwaar tegen dat de jaarlijkse
vergadering van de Société d’oto ryno laryngolie plaats
heeft in het Van Caeneghem instituut.

2 stukken

835

27/04/1893

De overste van de Bijloke vraagt spoedig antwoord
op de verschillende vragen in haar vorige rapport en
meldt terloops dat het salaris van de zusters nog niets
is betaald.

1 stuk

836

28/04/1893

Briefwisseling over het voorstel van de stad Gent om
voor beide administraties een centrale bakkerij te laten
werken (Weldadigheid heeft in de zomer 200 kg per
week nodig, in de winter 1000 tot 2400 kg [periode van
werkloosheid!]) BG onderstreept dat door die wisselvalligheid de centrale bakkerij lange tijd onderbenut wordt
en dat door de centralisering de gebruikelijke bakkers
die brood verkopen aan de door Weldadigheid met
broodgeld gesteunde behoeftigen zelf in de problemen
zullen komen.

6 stukken

837

10/05/1893

Besluiten van BG op zitting van 10 mei : de vergunning
van Armand Staes voor gratis tandheelkundig consult wordt voor drie jaar verlengd; de aanvraag van dr
Priem tandheelkundig chirurg wordt voorgelegd aan de
Bijloke, Dr Pickaert zegt het gebruik van de woning op
Coupure nr 9 op en BG besluit het publiekelijk te verhuren. Van Brussel zal bedankt worden voor de schenking
van drie ijzeren bedden voor het moederhuis.

1 stuk

838

12/06/1893

Priem tandarts vraagt toestemming om op de dagen
dat dr Cruyl geen tandartsconsult houdt, het lokaal voor
zijn gratis consult te mogen gebruiken.

2 stukken

839

15/06/1893

Briefwisseling over de betaling van de salarissen van
de ziekenzusters. Er blijken 42 salarissen te moeten
worden betaald, terwijl BG er maar 41 in het budget
heeft opgenomen.

7 stukken

840

20/06/1893

BG besluit dat de isolatiekamertjes bestemd voor
besmettelijk zieke kinderen niet meer als slaapruimte
mogen gebruikt worden door de ziekenzusters en het
personeel.

2 stukken

841

22/06/1893

De Bijloke vraagt aan Weldadigheid om Cauwels Colette (Wondelgem 1827), De Soeter Barbe (Rupelmond
1829) en Vercruysse Agathe (Gent 1840), behoeftigen
en ongeneeslijk ziek, op te nemen in een gepaste
instelling.

3 stukken

842

04/07/1893

Dr Eeman krijgt toestemming om tijdens de universitaire vakantie het lokaal van de universitaire cursus te
gebruiken voorde ONK consultaties.

2 stukken

843

08/07/1893

BG besluit om de toelating van dr Stas voor het geven
van gratis tandheelkundig consult te verlengen met drie
jaar.

1 stuk

844

17/07/1894

BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instelling voor Honorée Mys (44j) lijdend aan eenzijdige
verlamming.

1 stuk
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845

18/07/1893

BG schrijft aan Nowé, notaris, ivm de kosten van het
verblijf van Jacquemin Théodore (°Echternach 1861,
geneesheer) in de Bijloke wegens schotwonde aan het
hoofd

846

19/07/1893

BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instelling voor Gustave Richard 57j, verlamd.

1 stuk

847

25/08/1893

BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instelling voor ongeneeslijk zieken voor Mast Jean, Verniers
Louis, De Sloover Barbe, Vandamme Caroline, verlamd, en voor Pierre De Coeyere.

2 stukken

848

02/10/1893

BG schrijft aan zuster Christine dat ze een blaam krijgt
voor het feit dat ze opnieuw zonder toestemming fruit
aan zieken op de afdeling chirurgie heeft bezorgd.

2 stukken

849

02/10/1893

BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instelling voor ongeneeslijk zieken voor Kimpe Désiré en
Speeckaert Colette.

1 stuk

850

02/10/1893

BG stuurt aan de burgemeester de stukken bestemd
voor de opname van Jossine (Judoca) Matthys in een
instelling voor ongeneeslijk zieken.

2 stukken

851

12/10/1893

BG schrijft aan de overste van de Bijlokezusters dat
zuster Helene volgens Beyl Henri, wasstraat 55, zijn
dochter Berthe Beyl de lunch geweigerd heeft, omdat
ze niet gebeden had voor de maaltijd. Toezien of er
gebeden wordt, behoort niet tot de taak van de ziekenzusters.

2 stukken

852

15/10/1893

BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat heel wat
niet-Gentenaars de jongste tijd zich laten opnemen in
het ziekenhuis. Niet-Gentenaars mogen niet opgenomen worden, tenzij de gemeente de kosten wil betalen.
Meestal blijkt dat niet uit de documenten die de zieken
voorleggen.

1 stuk

853

30/10/1893

BG vraagt aan Weldadigheid om Daniel Slimbroeck,
67, chronische myelitis, en Frans Marto, 63 j, links verlamd, beiden ongeneeslijk ziek, om hen op te nemen.

1 stuk

854

20/11/1893

Briefwisseling tussen BG en Bijloke rond krantenartikel
in Vooruit 10/11/1893 ivm overlijden van een vrouw
(Van Lind Isabelle) wier familie pas 30 uur daarna
gewaarschuwd wordt. In het lijkenhuisje vond de familie
evenmin het lijk, dat naar het anatoom-pathologisch
instituut was overgebracht voor studie. (krant)

5 stukken

855

28/11/1893

Briefwisseling tussen BG en Bijloke rond krantenartikel
in Vooruit 9/11/1893 rond de zaak zuster Philomène
wegens grove uitlatingen van haar over een overledene
(krant)

3 stukken

856

07/12/1893

BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instelling voor de ongeneeslijke zieke Maezeele Marie en
Désirté Denijs.

2 stukken

857

23/12/1893

BG geeft toestemming aan dr Marshal (militair geneesheer) de toestemming om bij dr Gevaert, de gratis
consultaties oor-neus-keel bij te wonen.

2 stukken
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858

30/121893

BG Gent antwoordt op de vraag van BG Brussel dat
in Gent de kulderkinderen lagere school volgen in een
nabije stadsschool samen met kinderen uit de buurt. In
Gent zit toevallig die school in het Kuldergesticht maar
de leerkrachten worden er door de stad benoemd.

2 stukken

859

12/06/1893

BG schrijft aan de dir Bijloke wie hij moet oproepen
ingeval een arts afwezig is. De Directeur geeft een
hallucinant verslag van de moeilijke zoektocht naar een
arts die bereid is om bij een kind met difterie (croupe)
een tracheotomie uit te voeren.

2 stukken

860

07/11/1894

Verslag van de vergadering van 7/11/1894 ivm het
voorstel om de gratis consultaties niet meer te beperken tot de behoeftigen.

861

07/11/1894

Vertoog van de hr Ch Gevaert als rapporteur van de
bemerkingen van het medisch corps van de Bijloke,
naar aanleiding van de wijziging van het reglement.
Voortaan kunnen uitsluitend behoeftigen met een
bewijs in die zin afgeleverd door de politiecommissaris,
een beroep doen op de gratis consultaties. (genaaid
met koord)

2 stukken

862

06/06/1893

Rapport naar aanleiding van het overlijden van Peeters
Marie in de Bijloke.

20 stukken

863

1896

Statistieken over de ziekenzusters (1874-1892) en
patiëntenaantal (1874-1896).

2 stukken

864

07/06/1893

Verslag over de slechte voeding en het liberaal “konkelfoes” in de Bijloke in De Landwacht, katholiek antisocialistisch Dagblad dd woensdag 7/6/1893 (t.w. krant)

1 stuk

865

21/12/1892

Documenten ivm reglementering mbt de ziekenzusters
in de Bijloke (genaaid ex. Bulletin Communal 1892 n°
13)

6 stukken

866

20/06/1877

Document bezorgd door de hr Dubois voor de vergadering ivm de klachten tegen Boddaert die het universitair
onderwijs in het gedrang brengt. drie genaaide bladen)

1 stuk

867

27/08/1877

Brief aan burgemeester en schepenen over benoemingen medisch corps en de organisatie van de hospitalen
en universitaire klinieken [geen naam AdB] (gebundeld
met touwtje onderaan)

4 stukken

868

21/04/1886

Briefwisseling over de ontvoering van een kind (wees)
door de familie (vijf stukken)

5 stukken

869

24/05/1894

Brief van de Bijloke over een voorstel tot wijziging van
de boekhouding. De dagloners willen geen maand
wachten om hun geld te ontvangen.

1 stuk

870

02/04/1895

Het gemeentebestuur van Temse vraagt hoeveel zij
zal moeten betalen voor de operatie van een 27 jarige
meisje uit de gemeente.

1 stuk

871

17/03/1895

Briefwisseling over krantenartikel in de Vooruit van
14/3/1895 mbt brutaal gedrag van de portier van de
Bijloke (krant)

3 stukken
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872

15/03/1895

Briefwisseling over het bedrag van 10,43, saldo van
het loon van Nuytens, conciërge vismarkt, dat de stad
wil betalen aan BG, die weigert omdat zijn zuster Marie
Nuytens reeds haar onderhoud betaalt.

3 stukken

873

06/02/1895

Brief en antwoord aan Burgemeester ivm het niet opnemen van Acke Henri, wegens gebrek aan een bed.

1 stuk

874

21/01/1895

BG vraagt aan de beheerder-inspecteur van de universiteit om de vergoedingen voor de dienst van de
klinieken te betalen.

4 stukken

875

08/11/1891

Krantenbericht in Journal de Gand zondag 8/11/1891
over de partijdigheid van de zusters bij het toekennen
van chocolademelk aan niet-gelovige zieken (twee
kranten 6/11 en 8/11)

876
877

14/01/1895
14/01/1895

Briefwisseling tussen directeur van de Bijloke en BG.

878
879

31/12/1894
07/12/1894

Lijst met 68 zusters in de Bijloke.

880

28/11/1893

De dir van de Bijloke vraagt aan BG ca 50 fr om te
besteden aan het Sinterklaasfeest van de kinderen in
de Bijloke.

1 stuk

881

26/11/1894

De dir van de Bijloke vraagt aan BG ca 50 fr om te
besteden aan het Sinterklaasfeest van de kinderen in
de Bijloke.

3 stukken

882

30/10/1894

Briefwisseling over Clemence De Clercq overwegbeambte die zich in een kamer heeft laten verzorgen op
kosten van de hulpkas.

8 stukken

883

12/10/1894

Doorsturen van de kiesbrief van Landeloos Jean Joseph geboren te Leuven 1848, van wie het adres zoek
is en vermoedelijk in de Bijloke verblijft.

3 stukken

884

24/09/1894

Brief van de Bijloke aan BG ivm de ontsnapping van
Desmedt Jean lijdend aan delirium tremens.

1 stuk

885

19/09/1894

Briefwisseling over het opvorderen van de verzorgingskosten van de overleden Holdener Jospeh Albert
°Antwerpen 26/1/1828.

10 stukken

886

08/08/1894

Briefwisseling tussen BG – Stad Gent – Belastingen
over Slock Marie die nooit enige vergoeding van BG als
dienstmeid heeft ontvangen.

4 stukken

887

20/07/1894

Briefwisseling tussen BG en Min van Justitie over de
vergoeding van de onderhoudskosten van zwakzinnigen overgebracht van de instelling naar het ziekenhuis.

4 stukken

888
889

06/07/1894
02/07/1895

Lijst met 69 zusters in de Bijloke.

2 stukken
3 stukken

Brief van de directeur ivm de kosten voor de opname
van Goethals Victor, spoorwegbediende, slachtoffer
mislukte poging zelfmoord. Wegens die zelfmoord weigert de NMBS tegemoet te komen in die kosten.
Briefwisseling over de opname van Desanthoine Jules
(Lochristi) in de oogkliniek.

Interne briefwisseling Bijloke over Vandamme F. hulpverpleger.

3 stukken
1 stuk

4 stukken
4 stukken
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890

11/05/1894

Briefiwsseling tussen Bijloke, Mme Ratinckx établissement orthopédique Antwerpen, BG Antwerpen over de
verzorging van het kind Alphonse De Reuck in Antwerpen, waarvoor BG Gent niet tegemoetkomt.

8 stukken

891

[1800]

BG besluit dat vanaf 1 juni de gratis consulten gesplitst
worden in inwendige geneeskunde en chirurgie.

1 stuk

892

19/03/1894

Everaert Pierre, stalknecht in de Bijloke, kan na 22 jaar
dienstverband zijn taak niet meer vervullen. Verzoek tot
toekenning van een pensioen van 0,50 ct per dag.

4 stukken

893

05/04/1894

Brief van de Bijloke aan BG over het krantenartikel in
de Landwacht van 30/03/1894. Een stervende zou het
aangevraagde bezoek van een onderpastoor niet gekregen hebben omdat de toegang geweigerd werd aan
deze kapelaan (krant)

2 stukken

894

22/03/1894

BG vraagt aan Weldadigheid om Blomme Melanie (64j)
en Verschaeren Jean (60j) op te nemen in een instelling voor ongeneeslijk zieken.

1 stuk

895

19/03/1894

BG Vraagt aan de commissaris om na te gaan of ze de
verzorgingskosten kan recupereren voor de opname
van Frederik Hortense, fa Augustin en Claes Julienne
en van Claes Julienne echtgenote Frederik Augustin,
die beiden als behoeftige zieken waren opgenomen.

1 stuk

896
897

31/01/1894
16/03/1894

Zieken ten laste van de hulpkas van de spoorwegen.

898

24/02/1894

Briefwisseling over de blaam die aan zuster Josepha
Van Damme wordt gegeven ivm de onheuse behandeling van een patiënt.

3 stukken

899

04/01/1894

Overzicht van de personeelsleden van de religieuze
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 1e en 2e
semester 1893 met namenlijst 69 personen.

2 stukken

900

04/01/1894

Verzoek aan de universiteit tot betalen van de 634,92 fr
vergoeding voor de polikliniek De Visscher, Kliniek Dr
Eeman jaar 1893.

4 stukken

901

28/03/1895

Briefwisseling over een incident in het ziekenhuis waarbij de krant ‘Vooruit’ van een patiënt Obijn Désiré afgenomen is door een ziekenzuster Niederprüm (Pruissen)
(drie kranten Vooruit)

8 stukken

902

12/12/1894

BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat een zekere coulantheid mag bij het beoordelen van het al dan
niet betalen van de consultkosten.

1 stuk

903

12/11/1894

Dr Burvenich meldt dat een Nederlandse patiënt van
hem, De Block Antoine (Zeeland) ondanks de brief van
de gemeente die verklaart de kosten op haar te nemen,
en de brief van hemzelf niet toegelaten is in het ziekenhuis.

1 stuk

904

10/04/1895

Briefiwisseling tussen notaris Hebbelynck (Merelbeke),
BG en dir. Bijloke over de door Charles Ydiers bij zijn
overlijden achtergelaten persoonlijke spullen.

4 stukken

2 stukken
Briefwisseling tussen BG en Hillenberg directeur van de 2 stukken
Bijloke ivm de 500 fr loonsverhoging .
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905

20/04/1895

Brief van dir Bijloke aan BG over een artikel in de Vooruit dd 12/4/1895 over zieken die helpen een boot met
faseelhout voor de bakkerij lossen (krant)

2 stukken

906

16/05/1895

Brief van dir Bijloke aan BG over zuster Engleberthe
die stiekem caracollen voor de zieken hadden binnengebracht.

2 stukken

907

15/05/1895

Briefiwsseling over een klacht tegen de portier die bezoekers voor de zusters geen toegang verleent

3 stukken

908

15/06/1895

Dr Eeman vraagt en krijgt toestemming om tijdens de
academische vakantie de lokalen te gebruiken in het
Van Caneghem instituut tegen 100 fr vergoeding

2 stukken

909

27/06/1895

Antwoord aan BG Luik op de vraag over de aanwezigheid van kamers voor betalende zieken.

2 stukken

910

28/06/1895

Antwoord aan BG Brussel op de vraag over de samenstelling van het ondergeschikte personeel.

3 stukken

911

30/06/1895

Overzicht van de personeelsleden van de religieuze
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 1e 1895 met
namenlijst 68 personen.

2 stukken

912

31/07/1895

BG schrijft aan de overste van de Bijloke dat zij een
klacht ontvangen hebben over de slechte behandeling
van Joseph Wouters, opgenomen wegens incontinentie, door een ziekenzuster.

1 stuk

913

14/01/1899

Briefwisseling over de reorganisatie van het keukenpersoneel.

10 stukken

914

05/08/1895

Briefwisseling tussen BG en De Vereenigde Katoenbewerkers en bewerksters die een internationaal congres
organiseren en graag Guislain en de Bijloke willen
bezoeken.

3 stukken

915

23/08/1895

Briefwisseling over de mogelijkheid van een aparte
rechtstreekse toegang tot het klooster.

7 stukken

916

02/09/1895

De directeur van de Bijloke vraagt een week vakantie
die hem toegekend wordt.

2 stukken

917

17/10/1895

Briefwisseling over Van Tomme Auguste die niet reglementair is opgenomen.

3 stukken

918

23/10/1895

Briefwisseling over het krantenartikel in Vooruit over
de nalatigheid van de Bijloke om de ouders te waarschuwen dat hun pas geopereerd kind overleden was
(krant).

2 stukken

919

02/01/1896

Overzicht van de personeelsleden van de religieuze
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 2e 1895 met
namenlijst 68 personen. (2 pruissische en 4 Hollandse
zusters)

2 stukken

920

03/01/1896

BG schrijft aan de admin-inspecteur van de Universiteit om de vergoeding voor het gebruik van lokalen te
bekomen .

3 stukken

921

09/01/1896

Het stadsbestuur vraagt aan BG hoe het komt dat patiënten zo lang op zwachtels en orthopedische apparaten moeten wachten. Ondertussen moeten ligdagen
betaald.

4 stukken

BG 12: Hospitaal De Bijloke

922

15/03/1896

Briefwisseling over Wille Auguste, 18 jaar, die bij zijn
opname enige problemen heeft ondervonden.

4 stukken

923

13/04/1896

Brief van dr Van Imschoot over het gebrek aan afzonderingsmogelijkheden. Hij somt twee gevallen op van
besmetting met roodvonk, met dodelijke afloop.

2 stukken

924

16/04/1896

Brief over de noodzaak om kinderen met een zwakke
gezondheid enige tijd op het platteland op vakantie te
laten gaan. (Blauhuis te Nazareth).

4 stukken

925

20/04/1896

Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in de
Vooruit 8/4/1896 over het wegzenden van een patiënt
die in het ziekenhuis rondgelopen had.

3 stukken

926

06/05/1896

Antwoord op de vraag van BG Charleroi over de formaliteiten/toestemming voor een operatie.

4 stukken

927

22/06/1896

Briefwisseling naar aanleiding van de niet-opname
van een zwangere vrouw op de afdeling gynaecologie
wegens onbeschikbaarheid van een vrij bed.

2 stukken

928

30/06/1896

Stand van het religieuze personeel in 1e en 2e semester 1896.

2 stukken

929

08/07/1896

BG Leuven wenst te weten of de zieken beschikken
over een aparte zaal voor lezen, roken enz en of hun
bezoek in de behandelingszaal of in een spreekkamer
wordt ontvangen.

2 stukken

930

15/07/1896

Briefwisseling tussen BG, Stadsbestuur en Bijloke
directie over een incident in de Bijloke dat in de Vooruit
van 12/08/1896 werd gemeld. Een patiënte kon niet op
tijd een verzorgster oproepen en deed haar behoefte in
bed. Wegens het schoonmaken van het bed werd ze in
een houten zetel gezet. Aan haar zoon had ze verteld
dat dat bij wijze van bestraffing was. Idem ivm Vooruit
dd 5/7/1896 over onheuse behandeling van eenbeenige jongeman (twee kranten)

5 stukken

931

09/08/1896

twee brieven over de proef met enkele zwakke weeskinderen die ondergebracht waren op een hoeve
omringd met een dennenbos te Nazareth. Uitgebreide
beschrijving van omstandigheden. (Blauhuis)

2 stukken

932

22/07/1896

BG vraagt aan BG Brussel, Antwerpen, Leuven en Luik
over voorwaarden van gratis consult zonder ziekenhuisopname. Gebeurt dat zonder controle van de staat
van behoeftigheid en hoe voorkomt men dat niet-behoeftigen hier (mis)bruik van maken.

1 stuk

933

1896

Plannetje van Bijlokekaai Materniteit, Godshuizenlaan,
klooster (met aangifte van waterloop, gracht ?) (een
stuk (uiteengevallen in acht stukjes))

1 stuk

934

18/07/1896

Briefwisseling naar aanleiding van de wijziging van het
gemeentebesluit mbt gratis consult in de Bijloke. Reactie van Union Médicale, syndicat professionnel, BG
Brussel, BG Gent, Bijloke geneesheren.

7 stukken
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935

22/08/1896

Briefwisseling naar aanleiding van artikel in Vooruit
over “Hevig gevecht in de zaal 2 en 3 (‘kwetskwartier’)
“ wegens afwezigheid van bewakers gedurende een
aantal uren. (krant)

6 stukken

936

07/07/1896

drie brieven van BG Brussel over de gratis consultaties. Met verwijzing naar krantenartikel in Le Soir (twee
gratis consult kaartjes)

7 stukken

937

29/09/1896

BG secretaris schrijft aan BG voorzitter over de weigering van Sint-Amandsberg om de kosten van het verblijf
van de jonge geamputeerde Louis De Raedt te betalen.

1 stuk

938

23/10/1896

Antwoord op de vraag van BG Charleroi over betalende
patiënten die een operatie ondergaan in de lokalen en
met de instrumenten van de Bijloke.

2 stukken

939

26/10/1896

Antwoord op de vraag van BG Bergen over de beschikbaarheid van kamers voor betalende patiënten.

2 stukken

940

18/11/1896

Vraag van de Bijloke aan BG om 50 fr te mogen besteden voor het Sinterklaasfeest.

2 stukken

941

1897

Overzichtstabel (1874-1897) met de verhouding zieken/
zusters na de opheffing van het Sint-Janshospitaal en
de opening van een kinderafdeling in de Bijloke.

1 stuk

942

18/12/1896

Briefwisseling tussen BG en burgemeester over Wynants Charles Louis die geen klacht heeft neergelegd
tegen het Bijlokepersoneel.

2 stukken

943

05/01/1897

Briefwisseling over de terugbetaling van de kosten voor
het gebruik van de zalen voor de ‘service des cliniques
universitaires’.

6 stukken

944

04/01/1897

Briefwisseling tussen BG en Burgemeester over de
onnauwkeurige opstelling van de documenten die toegang verlenen tot de gratis ziekenzorg. Voor Gustave
Vanderplaetsen werden twee verschillende documenten opgemaakt.

2 stukken

945

16/01/1897

Briefwisseling over krantenartikelen (Vooruit en De
Gentenaar) waarin de overste van de broeders in het
Oudemannenhuis beschuldigd worden van uitbuiting
van de bewoners (vijf kranten)

14 stukken

946

19/01/1897

Brief aan de voorzitter over de plaatsing van een
gedenksteen in de gevel van het Gasthuis ‘Fondation
Bernard Laurentius, en mémoire de Felix Haestier” en
over het niet gebruiken van de ‘moedertael’, te wijten
aan de bepaling in het Frans in het testament van de
schenker. (twee kranten)

3 stukken

947

06/02/1897

Briefwisseling tussen Bijloke en BG over een artikel
in de ‘Journal de Gand’ over de openingsuren van de
baden in de Bijloke.

4 stukken

948

24/02/1897

Lijst van de arbeidsongevallen (naam, adres, fabriek,
leeftijd, aantal opnamedagen), 31 namen.

2 stukken

949

26/02/1897

Brief van BG aan advocaat Vercruysse (Kortrijk) over
Adolphe Careel.

2 stukken
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950

03/03/1897

Brief tussen stadsbestuur en BG over de organisatie
van vakantiekolonies door de stad voor “les élèves
les plus débiles et les plus pauvres” in Berchem lez
Audenaerde, Adinkerke, De Panne. De Stad zou willen
gebruik maken van Nazareth en er enige werken uitvoeren waar BG dan ook kan van profiteren tijdens de
vakantieperiode (Blauhuis).

4 stukken

951
952

06/031897
14/05/1897

Verslag over 1896 in het Guislaingesticht.

1 stuk
1 stuk

953

05/10/1896

Directie Bijloke schrijft aan BG dat De Poorter Leopold
eindelijk besloten heeft om kwitantie te verlenen voor
het geld dat zijn zoon als legerrecruut heeft gekregen.

1 stuk

954

05/03/1897

Overzichtstaat Bewoners van Guislaingesticht per 1 jan
en 31 dec 1896 (in, uit, overleden, geboren te Gent,
erbuiten, ten laste van stad ten laste andere gemeenten of burgers, gemiddeld aantal overlijdens per 100,
kostprijs.

1 stuk

955

26/05/1897

Overzicht van het aantal baden in 1896 (#6477 ad
totaal 1851,30 fr).

3 stukken

956

17/06/1898

Klachten in kranten over de Bijloke (Vooruit
18/05/;20/05;8/06;6/05/1897 (vier kranten)

19 stukken

957

24/06/1897

De stad Gent stuurt aan BG het gemeenteraadsbesluit
mbt het reglement gratis consult (o.a. verslag zitting
11/05/1897 en rapport over voorstel van dr De Neffe )

4 stukken

958

25/06/1897

BG voorzitter schrijft aan Bernardus Verstraeten Goude
Sterrestraat 59, “Uit inlichtingen .. spruit dat uwe
dochter Stephanie … het reglement van het hospitaal
overgetreden heeft. Dines volgens is zij ten rechte uit
het hospitaal gezonden.” En zijn antwoord “Vergeef mij
mijne stoutigheid die ik nemen van aan UE te schrijve
…” , [hilarisch antwoord])

2 stukken

959
960

01/07/1897
15/09/1897

Overzicht met de 69 ziekenzusters in de Bijloke.

2 stukken

961

26/07/1897

Briefwisseling over de “inrichting in het Gasthuis van
een afzonderingskwartier voor kinderen lijdende aan
de kroep”, bestellingen medische apparatuur (o.a.
buitenlandse facturen met briefhoofd: Reiniger Gebbert
& Schall te Erlangen, Maison Wiesnegg te Parijs, Ch.
Glitschka Vlaanderenstraat 82)

18 stukken

962

26/06/1897

Briefwisseling over klacht over een bewaker in de Bijloke (o.a. Vooruit 22/07/1897)

3 stukken

963

19/11/1897

BG vraagt aan de dir. Bijloke om maandelijks het overzicht van de weg te gooien stukken (afval, objets rebutés) ipv driemaandelijks naar het secretariaat te sturen.

1 stuk

Brief van de provincie O-VL over de noodzaak van de
documenten die personen, die in Frankrijk gewoond
hebben, moeten invullen.

Briefwisseling over de zaak Van Tieghem Leandre
(SDWestrem 29/1/1819) wiens dochter niet bij zijn
sterfbed mocht komen (Elf stukken waaronder Le XXe
siècle 16/09/1897; Vooruit 15/09/1897
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964

1897

Overzicht van aantal en verhouding knechten en ziekenverzorgers en gemiddeld aantal zieken in de Bijloke
tussen 1874 en 1897.

1 stuk

965

04/01/1897

Briefwisseling tussen BG en dir. Bijloke over het opmaken op 31 dec van een inventaris van het meubilair,
kleding en linnengoed.

2 stukken

966

14/11/1897

BG antwoord aan BG Laken over de toekenning van
een pensioen na 35 j dienst of in geval van een in
dienstverband opgelopen aandoening aan de ziekenzusters.

2 stukken

967

11/12/1897

BG drukt de dir van de Bijloke op het hart dat alle
behoeftigen niet-Gentenaar voorzien dienen te zijn van
een document waarin de Gemeente belooft de kosten
te dragen.

1 stuk

968

01/12/1897

BG antwoordt aan het schepencollege van Lokeren dat
BG niet altijd de gevraagde inlichtingen kan verstrekken
over de zieke uit hun gemeente.

2 stukken

969

22/06/1860

Briefwisseling over de goedkeuring van een BG besluit
over de religieuze gemeenschap ten dienste van het
Bijloke ziekenhuis 1860.

2 stukken

970

31/12/1897

Halfjaarlijks overzicht van de religieuze gemeenschap
in de Bijloke (71 zusters).

2 stukken

971

16/11/1897

BG Antwerpen vraagt reglement mbt de behandeling
van niet behoeftige personen.

3 stukken

972

02/10/1897

‘Vooruit’ met bericht over een weggezonden “knecht die
zich aan zeer erge feiten had plichtig gemaakt” .

1 stuk

973

28/09/1897

BG schrijft aan dir Bijloke mbt het verwittigen van familieleden opgegeven voor bezoek buiten de gebruikelijke
uren en dagen. Brief van 19/10/1904 over het verwittigen van familieleden via telefoon aan politiecommissaris en via brief.

2 stukken

974

20/09/1897

BG meldt aan de dir van de Bijloke dat een derde
interne supplementair is aangesteld om dr Willems
(kinderziekten) bij te staan.

1 stuk

975

06/09/1897

Brief van dr Gevaert die een “galvano-c..t…” wenst aan
te kopen dat nodig is bij het wegnemen van neuspoliepen.

1 stuk

976

30/03/1898

Brief van dr De Nobele J. die een offerte toestuurt ivm
de installatie van een röntgentoestel.

3 stukken

977

09/08/1897

Briefwisseling over herdenkingsplaten op de voorgevel
van het Hospitaal (Ch Belaert, Juff Marie de La Montagne, Vict Vandenberghe en Cl De Mey) .

3 stukken

978

22/01/1898

Overzicht van de arbeidsongevallen behandeld in de
Bijloke 1897 (data, naam, leeftijd, woonst, opmerkingen)

979

27/12/1898

Briefwisseling rond klachten over de “brave liefdezusters” in de ‘Vooruit’ 8/12/1898

980

20/11/1898

Briefwisseling ivm klacht in ‘Vooruit’ over het gebruik
van vuil Leiewater voor het wassen van de zieken en
de plagerijen van de zusters. ()
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981

07/10/1898

Briefwisseling over de kwaliteit van de margarine in de
Bijloke.

5 stukken

982

01/10/1898

Toestemming van BG aan de dir van de Bijloke om
afwezig te zijn op 3,4, en 5 okt.

2 stukken

983

20/09/1898

Briefwisseling over de affiches van de ‘alcoholbestrijdersbond van Gent ‘.

5 stukken

984

09/08/1898

Briefwisseling over het inrichten van een bibliotheek
voor de zieke volwassenen. Vooral Vlaamse boeken
waarvoor men zich tot het Willemsfonds zou moeten
wenden.

5 stukken

985

01/07/1898

Halfjaarlijks overzicht van de religieuze gemeenschap
in de Bijloke 1 semester 1898 (70 zusters).

2 stukken

986

30/06/1898

BG antwoordt aan Vander Haeghen Snoeck voorzitter
van het Gentse wijnhandelarensyndicaat dat zij hun
aankoopsysteem niet zullen wijzigen.

1 stuk

987

17/05/1898

Briefwisseling tussen BG en BG Brussel over de kostprijs van een verblijf in de gemeenschappelijke zalen
van het ziekenhuis voor minder gegoede zieken die
zich thuis niet kunnen laten verzorgen.

2 stukken

988

17/05/1898

Briefwisseling tussen BG en BG Bergen over de uitsluitende toegang van behoeftigen tot de zorgen verstrekt
in de Bijloke .

2 stukken

989

14/05/1898

Dir Bijloke schrijft aan BG over klacht in ‘Het Volk’ van
12/02/1898 mbt tot het onbehouwen gedrag van “een
man aan het bureel”.

2 stukken

990

23/02/1898

Briefwisseling tussen Stad Gent, BG en Bijloke over
de toekenning van een ereteken aan Marie De Gryse
(zuster Aloïse) en Françoise Van de Velde (zuster Augustine) voor bewezen diensten in de Bijloke .

6 stukken

991

19/06/1897

twee brieven over de herinrichting van de lokalen voor
de behandeling van patiënten.

2 stukken

992

04/02/1898

Briefwisseling tussen BG en Spoorwegen over de aanvoer van gekwetsten in geval van spoorwegongeval.

5 stukken

993

02/02/1898

Briefwisseling over artikel in “L’indépendant de Gand”
en de “Vooruit” ivm slechte behandeling van een patiënte.

11 stukken

994

31/12/1898

Overzicht van het personeel van de religieuze gemeenschap in het 2e halfjaar van 1898 (twee dezelfde lijsten)

995

26/09/1903

BG schrijft aan directeur Bijloke dat vanaf 31/12/1903
de bakkerij (Boulangerie Générale) zal worden afgeschaft. Zij die tot de laatste dag blijven, krijgen een
maand extra loon.

1 stuk

996

15/10/1903

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de internen en
externen een document moeten ontvangen om hen vrijstelling te geven voor deelname aan de wapenschouw
van de Burgerwacht.

3 stukken
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997

22/09/1903

Briefwisseling tussen BG, gemeenten Evergem en
Wondelgem, Bijloke over de vergoeding van de kosten
voor de behandeling van verwondingen opgelopen tijdens de uitbreidingswerken aan het kanaal van Terneuzen. De gemeente of de aannemer De Cloedt-Ternier
(Brugge) zouden moeten betalen.

3 stukken

998

01/09/1903

“Oeuvre du grand air / Werk der gezonde lucht” beklaagt er zich bij BG over dat zij nog steeds geen kledij
hebben ontvangen voor de in Bredene opgenomen
kinderen.

3 stukken

999

25/08/1903

Briefwisseling over de zaak “De Winne Louis” (Ledeberg), brouwersgast, die zijn been brak toen de brouwerswagen een wiel verloor. De man werd eerst naar
de Bijloke gevoerd, daarna naar Ledeberg waar men
hem evenmin wou aanvaarden.

7 stukken

1000

08/08/1903

BG schrijft aan directeur Bijloke dat Camille Vanden
Berghe zijn salaris als ziekenverzorger zal ontvangen tot de dag waarop hij vrijwillig weggegaan is (zijn
verzoek om een dag vrij te krijgen voor bezoek in zijn
geboortegemeente was afgewezen).

3 stukken

1001

30/07/1903

Verbrugge, oud interne, vraagt toestemming om de
gratis consulten van dr Champon te mogen bijwonen

3 stukken

1002

07/02/1899

Voorstel van de overste van de ziekenzusters in de
Bijloke tot verhoging van het personeelsaantal. Tabel
aantal patiënten, knechten, verhouding 1874 tot 1897

6 stukken

1003

25/09/1903

Briefwisseling over ingrepen tijdens het gratis consult
in de Bijloke (met documenten uit 1891) Gebruik van
anesthesie.

16 stukken

1004

16/10/1903

Zaak Van Herrewege Leopold (°1888 Sint-Amandsberg), slachtoffer bedrijfsongeval bij Carels, na ontslag
uit ziekenhuis weer opgenomen en vinger geamputeerd

5 stukken

1005

16/10/1903

Briefwisseling over Julie Van Laere (tewerkgesteld in
de linnengoedafdeling) die in plaats van eten en onderdak voortaan een salaris krijgt.

24 stukken

1006

15/10/1903

Briefwisseling rond bezoek van dr Dixon, universiteitsprofessor te Sydney en voorzitter van de “Linniceau
society” en lid “St Johns ambulance association”, die
Europese en Amerikaanse ziekenhuizen wil bezoeken.
Ministerie van Landbouw vraagt BG om hem rond te
leiden in de Bijloke.

3 stukken

1007

20/10/1903

Statistieken over het aantal overlijdens van mindriejarigen (33,32% in 1902 en 38,58% in 1903).

5 stukken

1008

27/10/1903

Temmerman Jules is overleden maar wordt pas acht
dagen later begraven als gevolg van een misverstand.
Bericht in de Vooruit van 22/10/1903.

2 stukken

1009

09/11/1903

Briefwisseling over De Waegeneire Dominic (Muide)
die op 3/11/1903 overleden is en bijna in afwezigheid
van zijn ouders werd begraven wegens onbestelbare
brief. De Vooruit beschreef deze zaak in de krant van
zondag 8/11/1903.

3 stukken
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1010

26/11/1903

Briefwisseling rond incident met een kind dat naar luid
van de ouders uit zijn bedje zou zijn geduwd door een
zuster. Verslag van de ondervragingen.

3 stukken

1011

22/11/1903

Briefwisseling tussen dr Dumont, directeur Bijloke en
BG over de klacht van dr Dumont die van oordeel is dat
de keuken van de Bijloke zich bemoeit met de voorgeschreven diëten.

3 stukken

1012

10/07/1903

Briefwisseling tussen dr Miele (Plateaustraat 33), Sanatorium Bredene, directeur Bijloke, dr Van de Male (Oostende), Werk der Gezonde Lucht (Schouwburgstraat
Gent) over de verlenging van het verblijf van Steurbout
Gustave en Modaf Marguerite in het sanatorium te
Bredene.

17 stukken

1013

14/12/1903

Briefwisseling tussen dir Bijloke en Weldadigheid over
de eventuele opname van Geirnaert Leopold in het
sanatorium te Bredene.

4 stukken

1014

21/12/1903

BG schrijft aan dir Bijloke dat het personeel de badinstelling in de Bijloke in overeenstemming met het
reglement mag gebruiken. De nieuwe badinstelling voor
openbare baden valt buiten deze regeling.

1 stuk

1015

28/12/1903

Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en Weldadigheid
over behandeling wegens coxalgie van Snaps Theodore en de voorgestelde opname in het sanatorium te
Bredene.

4 stukken

1016

30/06/1903

Overzicht van de leden van de religieuze gemeenschap
die tewerkgesteld zijn in de Bijloke, 71 leden en vergelijking tussen dagkosten voor behandeling in Gent,
Antwerpen, Brussel en Luik, 1e halfjaar 1903.

2 stukken

1017

04/12/1903

Briefwisseling tussen BG, stadsbestuur en Cercle des
étudiants rationalistes over de overtuigingsneutraliteit in
de Bijloke. De studenten eisen verwijdering van de religieuze symbolen, het luidop bidden in de zalen van de
vrouwen en de kinderen, uitdeling door de ziekenzusters van schapulieren en rozenkransen, het aangeven
van een kruisteken bij het begin van een maaltijd.

9 stukken

1018

19/06/1903

BG schrijft aan burgemeester en schepenen te Luik
over de toegang tot de Bijloke voor betalende patiënten

1 stuk

1019

11/06/1903

BG meldt aan dir Bijloke dat dr De Cock, chirurg, vrij
neemt tot oktober en vervangen wordt door dr De
Bersaques. Dr Boddaert neemt 20 dagen vrij en wordt
vervangen door zijn adjunct Verbruggen.

3 stukken

1020

14/05/1903

BG herhaalt aan de dir Bijloke de regels die gelden bij
het opnemen van personen die niet in de Gent wonen.
Dossiers Pycarelle Marie (Kortrijk) en Vollaert Pierre
(Brugge)en Pierre Verleyen uit Roubaix.

7 stukken

1021

29/04/1903

BG schrijft aan de dir Bijloke dat de werkwijze van de
onderdirecteur van de Bijloke mag worden voortgezet
met betrekking tot de voorwerpen die achtergelaten zijn
door patiënten bij vertrek of overlijden.

1 stuk
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1022

19/05/1903

BG laat aan BG Bergen weten dat BG behoeftige zieken uit andere gemeenten aanvaardt indien de betrokken gemeente zich akkoord verklaard om de kosten te
hare laste te nemen? Gedrukt reglement Bergen.

2 stukken

1023

17/04/1903

BG schrijft aan de dir Bijloke dat Marie Spae, die zich
met de verzorging van prostituees in de Bijloke bezig
hield, na 32 jaar moet stoppen en een pensioentje van
BG zal krijgen.

3 stukken

1024

17/04/1903

BG schrijft aan dr Willens dat hij tijdig de dienst dient te
verwittigen ingeval van afwezigheid van meer dan drie
dagen, nu hij van 18/04 tot 8/05 naar Madrid gaat.

3 stukken

1025

23/03/1903

Briefwisseling met de stad Gent over Euphrasie Fontaine die nog niet lang genoeg in Waterloos (FR) verblijft
om daar van ziekenzorg te kunnen genieten.

4 stukken

1026

04/03/1903

BG antwoordt aan de gouverneur van provincie OostVlaanderen over de afzondering van tuberculosepatiënten in een aparte afdeling.

3 stukken

1027

04/04/1903

De Schepen van Geschillen (contentieux) vraagt aan
Waelbrouck waarom de dagprijs in de Bijloke ieder jaar
daalt. De socialisten wijten dat aan de verslechtering
van de voeding.

2 stukken

1028

27/03/1903

BG stuurt aan de ontvanger een nieuwe reeks coupons
voor het gebruik van de baden. Voorts afrekening van
het jaargebruik van de nieuwe badinstelling.

3 stukken

1029

26/03/1903

Briefwisseling over het verbod op het binnenbrengen
van voedingswaren voor patiënten en over de aanwezigheid van beestjes (‘sofietjes’) in het opgediende
eten.

3 stukken

1030

25/04/1903

BG meldt aan dir Bijloke en Schepencollege dat de
bezoekuren op zondag met een kwartier vervroegd
worden.

1031

19/03/1903

Briefwisseling rond Boonants Jean, gemeentebediende, die gelet op zijn financieel moeilijke situatie gratis
verzorging mag krijgen in de Bijloke.

5 stukken

1032

11/02/1903

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de verdeling van de patiënten tussen de universitaire diensten
en de BG ziekenhuizen.

2 stukken

1033

12/03/1903

Vercauteren Jeannette krijgt een speciaal dieet. Haar
ouders brengen fijne boter en vers gelegde eieren
mee, omdat ze geen margarine en opgelegde eieren
verdraagt. Het dieet van dr Verstraete bevalt haar niet
zoals het dieet drie jaar daarvoor in de afdeling van dr
Van Cauwenberghe haar evenmin beviel. Men twijfelt
aan de eerlijkheid van haar bedoelingen.

4 stukken

1034

06/03/1903

BG schrijft aan dir Bijloke dat het collocatiebevel van
Marie Boenendaele (°6/3/1865) is ondertekend door
een interne en niet door een geneesheer, wat de geldigheid van het bevelschrift in het gedrang brengt.

1 stuk
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1035

18/02/1903

De vereniging “Nut en Vermaak’ met lokaal in het Tonneke, Steendam 39, wenst de Bijloke te bezoeken. Met
oudere brieven met soortgelijk verzoek.

10 stukken

1036

20/02/1903

BG Gent antwoordt aan BG Luik dat zij geen specifieke
installation d’électricité thérapeutique hebben. Wel
beschikt de diensthoofden over een aantal gelijkstroom
en wisselstroomtoestellen ten behoeve van diagnose
en behandeling.

2 stukken

1037

19/01/1903

BG beantwoordt gunstig de vraag van het stadsbestuur
om de handtekeningen van patiënten te laten tegentekenen door de directeur en in zijn bijzijn zoals gebruikelijk in gevangenissen en andere liefdadigheidsinstellingen.

4 stukken

1038

06/01/1903

BG staat toe dat dr R. Joos, oud leerling, de operaties
van dr Champ, (ONK arts) mag bijwonen.

3 stukken

1039

10/01/1903

Het stadsbestuur antwoordt aan BG dat na onderzoek
de zuster op zaal 5 bevestigt dat zij niet ondervraagd is
noch bemerkingen heeft gekregen. Zij heeft de h
R Bar gemeenteraadslid naar zaal 18 gebracht.

3 stukken

1040

28/01/1903

Briefwisseling rond de terugkeer van Marguerite Van
Laere (Gazometerlaan 68) en Steurbaut Maurice uit het
Gesticht der Gezonde Lucht te Bredene.

6 stukken

1041

01/12/1904

BG antwoordt op een vraag van BG Verviers in verband
met het salaris van de ziekenverzorg(st)ers.

2 stukken

1042

12/12/1904

BG besluit de prijs voor de geneeskundige baden vast
te leggen op 1,80 fr. in plaats van de 1,77 fr. zoals gevraagd door de dir Bijloke.

2 stukken

1043

03/12/1904

De dir Bijloke schrijft aan BG dat het binnenkort Sinterklaas is en een bijdrage van BG gevraagd wordt. Bond
Moyson en Volksbelang hebben al eens schenking
gedaan. Het aantal kinderen is gestegen tot 130.

1 stuk

1044

02/12/1904

De dir Bijloke wil dit jaar op een gegronde basis een
inventaris opmaken van de waardevolle voorwerpen.
Hij verwondert er zich over dat nergens een inventaris
voor de voorwerpen in de kapel en kerk te vinden is en
er bovendien zo weinig waardevolle te vinden zijn.

1 stuk

1045

02/12/1904

BG vraagt uitleg aan dr Kaisergrüber (Sanatorium
Bredene) over de gezondheidstoestand van een aantal
kinderen (Snaps Theodore, Elvire van de Velde, Ida
Bauwens.

7 stukken

1046

28/11/1904

BG bevestigt aan de dir Bijloke dat de chauffeur met
wachtdienst de toestemming had om met de knechten
het avondmaal te nuttigen.

1 stuk

1047

14/12/1904

Briefwisseling over de toestemming om een Bijlokepatiënt te laten behandelen in het kinesitherapie-instituut
van dr Gommaerts (Volderstraat 17 Institut Médicomécanique “Zander”).

4 stukken
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1048

22/11/1904

Briefwisseling over de promiscuïteit op sommige afdelingen, mannen met een geslachtsziekte liggen er met
patiënten met dartre (dauwworm, eczeem, acne) en
andere huidziekten. Er blijken ook twee kinderen van
13 en 15 te liggen. Kinderen onder de 12 liggen apart.

8 stukken

1049

18/11/1904

BG beantwoordt de vraag van BG Sint Joost ten Noode
over het aantal patiënten in de Bijloke in 1903, totale
kostprijs en of er een speciale massagedienst bestaat.

2 stukken

1050

03/11/1904

Besluit van BG om een kinderafdeling inwendige ziekten te openen o.l.v. Bertha De Vriese, adjunct geneesheer. Ze begint haar dienst op de afdeling inwendige
kinderziekten op maandag 7 november 1904.

4 stukken

1051

03/08/1904

BG antwoordt aan het stadsbestuur dat voor de problemen met de ingang van het ziekenhuis (blootstelling
aan weer en wind, vloerhoogteverschillen) nog geen
afdoende oplossing is gevonden.

2 stukken

1052

19/10/1904

BG geeft aan de dir Bijloke instructies over de meldprocedure bij overlijden.

3 stukken

1053

07/10/1904

BG staat toe dat Hamelynck, geneeskundestudent, de
consultsessies bij dr Champon (ONK-arts) bijwoont.

3 stukken

1054

12/10/1904

Briefwisseling over het verblijf van Van Autrive Joseph
en Van Mossevelde Urbain in het sanatorium te Bredene.

3 stukken

1055

29/09/1904

BG stuurt aan de Ontvanger een serie van 26 boekjes
met badticketten.

1 stuk

1056

01/09/1904

Reactie op het artikel in de Vooruit over het laattijdig
verwittigen van de familie van stervende patiënten.
Geen herstellende patiënten als boodschapper uitsturen, geen velocipédiste (fietser) te gebruiken maar wel
via de politie laten verwittigen.

12 stukken

1057

26/07/1904

BG schrijft aan dir Bijloke dat in deze zomerperiode
het aantal patiënten zeer hoog is. Men wijt dat aan de
internen die zich meer laten leiden door medeleven dan
door medische vaststellingen. Er zijn te veel ongeneeslijk zieken en ouderlingen bij die elders thuis horen.

2 stukken

1058

18/07/1904

De dir Bijloke wordt door BG aangemaand om Matthijs
zorgvuldiger te laten werken bij het verwerken van de
inlichtingen over de plaats van hulpverlening. De woonstvaststelling is gebrekkig, …

7 stukken

1059

21/05/1904

Meirsman Jeanne Louise, (°Gent 1873) wonende te
Hemixem vraagt om in de Bijloke te worden verzorgd

2 stukken

1060

25/09/1904

Brief over de manier van inlichten aan de familie wanneer een patiënt overleden is. Het voorstel is om dit
niet meer door de politie te laten doen maar door een
knecht of bevriende te laten doen.

12 stukken

1061

10/05/1904

Brief over Soethaert Pierre, kind, niet-inwoner van
Gent. Briefwisseling rond het al dan niet toelaten van
niet-inwoners in het ziekenhuis.

2 stukken
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1062

06/05/1904

Brief over Elvire Van de Velde, plaatsing in het sanatorium in Bredene. Er wordt opgesomd welke kledingstukken ontbreken in de koffer.

4 stukken

1063

27/04/1904

Brief over de kostprijs van de publieke baden in het
ziekenhuis De Bijloke.

5 stukken

1064

13/04/1904

Brief van BG aan directeur De Bijloke over transportkosten.

1 stuk

1065

7/04/1904

Brief van BG aan De Bijloke over klacht van Billiet.
Tijdens de verpleging van een zieke man, Delsaen, in
zaal 8 zou hij zijn verstoten van alle zorgen door de
zusters omdat hij vrijdenker is. Daar zou niets van aan
zijn, tijdens zijn laatste levensuren werd hij bijgestaan
door de zusters.

3 stukken

1066
1067

11/11/1904
18/03/1904

Brief over de tuinen rond het ziekenhuis.

2 stukken
4 stukken

1068

24/03/1904

Brief van BG aan dir Bijloke waarin patiënten van
ziekenhuis en zwakzinnigeninstellingen niet meer voor
zowel de inkom – als de ontslagdag hoeven te betalen.
De vergoedingsregel die bij wet is vast gelegd voor Rijk
en Provincie, zal worden toegepast m.n. beide dagen
gelden als slechts één dag.

1 stuk

1069

02/03/1904

BG schrijft aan dir Bijloke dat Désiré Dellaert (° Kluizen) niet opgenomen kan worden in Bredene wegens
plaatsgebrek. Gevraagd moet worden of in Bredene
geen kinderen nu al teruggestuurd kunnen worden.
Pierre Southaert met sleutelbeenbreuk gaat niet naar
Bredene wegens te kort verblijf daar.

4 stukken

1070

01/03/1904

De externen beklagen zich erover dat internen hun 90
wachtbeurten om allerlei (drog)redenen niet uitvoeren
en er dan externen in hun plaats wacht moeten lopen.
BG besluit dat de externen in dat geval recht hebben
op de overeenkomstige vergoeding die de interne zou
hebben gekregen.

2 stukken

1071

01/03/1904

BG schrijft aan Bijloke dat de artikelen in de Vooruit
van 18 en 16/2 betreffende de ontsnapping van patiënt
Alphonse Van Dam uit het zwakzinnigengesticht onjuist
zijn.

4 stukken

1072

25/02/1904

BG antwoordt aan BG Brussel in verband met het gedetailleerde overzicht van het zieken/werkpersoneel en
de gemiddelde dagbezetting in de Bijloke

1073

23/12/1904

Briefwisseling tussen BG en G. Van de Weyer (constructeurs ingénieurs) te Antwerpen over de Hoton ontsmettingstoestellen (met formol). Uitgebreide beschrijving van de verschillende ontsmettingsmethoden in het
ziekenhuis, weeshuizen, …

Brief aan Edmond Soudeyns, orgelmaker Sleepstraat
35, Forest orgelmaker te Roeselare, overste Bijloke en
brief van zuster Kervyn de Volkaersbeke Lutgarde overste zusters Bijloke. Over de herstelling van het orgel in
de kapel van de Bijloke.

8 stukken
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1074

24/02/1904

Briefwisseling over de toelating tot verblijf in Bredene
van Henri Jules De Wispelaere (°Gent 1893) en Edgard
Desmet (°Gent 1892)

8 stukken

1075

12/02/1904

BG Gent antwoordt op vragen van BG Bergen over de
regeling in verband met het toedienen van de laatste
sacramenten aan patiënten.

2 stukken

1076

10/04/1905

Overzichtstaat van de uitgaven en inkomsten van de
openbare badinstelling.

1 stuk

1077

15/01/1904

Overzichtstaat van het aantal religieuzen ten dienste
van de Bijloke.

2 stukken

1078

12/01/1904

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de regeling
van het schoolbezoek door kinderen die voor schurft
behandeld worden.

1079

12/01/1904

Briefwisseling tussen BG en Weldadigheid over Leopold Geirnaert die in de gezondheidsinstelling te
Bredene wordt toegelaten.

3 stukken

1080

18/03/1905

Brief van BG aan dir Bijloke naar aanleiding van beslissing van Best. Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen in
het geschil tussen BG Gent en gemeente Mariakerke
over de betaling van de ziekenhuiskosten van De Brabander, echtgenote Auguste Lippens.

3 stukken

1081

28/03/1905

BG schrijft aan Gouverneur dat met betrekking tot Emilie Rollé, echtgenote De Rocker (Heusden) alle kosten
vergoed zijn voor haar ziekenhuisverblijf (7/10/19035/10/1904)

1 stuk

1082

15/03/1905

BG schrijft aan Werk van de Gezonde Lucht dat Urbain
Van Mossevelde (rue du Chou nr. 1) naar zijn ouders
mag terugkeren.

1 stuk

1083

02/05/1905

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke waarin gesteld
wordt dat welke werken er ook moeten worden uitgevoerd, BG vooraf op de hoogte moet worden gebracht.
Dit naar aanleiding van werken uitgevoerd door schilder
Em. Serraes en die betaald wil worden.

2 stukken

1084

31/01/1905

BG schrijft aan dir Bijloke over de verwerking van de
kosten gemaakt voor de door de politie binnengebrachte vrouwen die aan een geslachtsziekte lijden.

1 stuk

1085

25/02/1905

Briefwisseling over een besluit om weeskinderen in een
aparte kamer in de Bijloke op te nemen en niet meer
in een gemene zaal om de wezen zo veel mogelijk te
isoleren vooral die ouder dan 14 jaar. Die isolatie blijkt
nodig omdat in 1901 bij een weesmeisje Reunis Martha
(°Gent 20/05/1886, Kiekenstraat nr. 2) (fa Polydorus
en Rosalie Decoster) in weeshuis op 14/12/1898 en
weg 15/5/1906 en ergens in dienst getreden), een pak
‘ongezonde en zelfs onzedelijke’ liederen werden gevonden. Een aantal van die ‘scabreuze’ marktliederen
bevinden zich in dit dossier. De staat ervan is slecht tot
zeer slecht, in gedrukte en handgeschreven vorm (zie
BG25 nr. 319)

17 stukken
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1086

29/12/1905

Briefwisseling over de afzonderlijke zaal voor kinderen
en het vrij komen van lokalen wegens de verhuis van
de universitaire klinieken naar hun nieuwe gebouw.
Brief Pante & Masquelier in verband met kosten uit te
voeren werken in die afdeling.

9 stukken

1087

21/12/1905

Brief van BG aan gemeentebestuur over de 500 fr. jaarvergoeding die de directeur van de Bijloke vraagt voor
de bewaking van openbare baden op de Bijlokekaai.
BG weigert dat en zwaait met het principe dat openbare
baden een algemene hygiënemaatregel zijn waarvoor
de overheid instaat en de stad daarom die vergoeding
moet betalen. Bovendien vindt BG zijn verzoek overdreven.

7 stukken

1088

15/12/1905

Directeur Bijloke stuurt aan BG twee plannetjes met
invulling van de zaalnummers.

3 stukken

1089

14/12/1905

BG meldt aan Melle dat ze besmette personen niet mogen opnemen omdat van overheidswege het verboden
is om besmette personen te verplaatsen.

5 stukken

1090

06/12/1905

BG vraagt aan de dir Bijloke dat dr Mathijs voortaan
in hoofdletters de naam van de maand op de overzichtstaten met medische gegevens moet schrijven.
Bovendien maakt hij ook fouten bij de inschrijving van
patiënten die ten laste van een andere gemeente hadden kunnen komen.

3 stukken

1091

28/11/1905

Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in het
Volk van 12/10/1905 over “zieken, in het gasthuis geplaatst tusschen gasten met een vuile ziekte. Er werd
tevens op gewezen op zelfs jonge knapen in eene en
dezelfde zal met zulke gasten geplaatst werden “. BG
besluit om voortaan kinderen met een huidziekte tot 16
jaar in de kinderafdeling te houden.

10 stukken

1092

25/11/1905

Dr Holemans (Antwerpen) vraagt toestemming om de
consulten van dr Cruyl te mogen bijwonen.

2 stukken

1093

04/06/1904

Brief van Baudewijn P. gemeenteraadslid over een
klacht van een vrouw op zaal 27 die wegens het niet
deelnemen aan het bidden op de zaal geruime tijd
onvoldoende verzorgd werd. BG secretaris Waelbrouck
bevestigt dat de vrouw tien dagen lang onververst in
bed heeft gelegen.

2 stukken

1094

21/10/1905

Brief van Stad aan dir Bijloke en BG n.a.v. artikel in
Het Volk over de wachtzaal bij het mortuarium van de
Bijloke.

3 stukken

1095

31/08/1905

Dir Bijloke meldt aan BG dat er een begin van brand is
geweest in het washok als gevolg van een scheur in de
schouw op 30/08. Minieme schade.

1 stuk
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1096

07/07/1905

Brief 7 juli 1905: Dir Bijloke meldt aan BG dat dr De
Nobele afwezig was en men een beroep heeft moeten
doen op een externe arts (Penneman) om een röntgenfoto te maken bij een kind dat een voorwerp had
ingeslikt .
Brief 8 juli 1905: dir Bijloke meldt dat men 200 fr. heeft
gekregen voor de kinderen in de Bijloke naar aanleiding
van 75 j Belg. onafhankelijkheid.

2 stukken

1097

13/11/1905

BG geeft toestemming aan Goudaillier om de spreekuren van dr Cruyl bij te wonen in verband met huidziekten.

3 stukken

1098

12/11/1905

BG specificeert bij de dir Bijloke dat bij arbeidsongevallen de twee vragen correct moeten worden ingevuld,
m.n. werkhuis waar het ongeval plaats had en locatie
en tijdstip waarom dit plaats had.

1 stuk

1099

11/11/1905

BG Gent antwoordt op de vraag van Weldadigheid Luik
over de bezoekregeling.

3 stukken

1100

07/11/1905

Briefwisseling over de aankondiging van het bezoek
van dr Roth, conseiller du Gouvernement et Conseiller
intime de Médecine in Potsdam (D), die ca 20/09/1905
naar Gent komt.

2 stukken

1101

29/08/1905

Briefwisseling over incident tussen Van Eename, hoofd
Boekhouding, en dir Bijloke over de controle van Van
Eename in het ziekenhuis.

5 stukken

1102

25/08/1905

BG geeft toestemming om Eugene De Clercq (°Gent
1895) te laten opnemen in het sanatorium te Bredene.

2 stukken

1103

20/07/1905

BG geeft toestemming om Martha De Craene, (Gent
1897) te laten opnemen in het sanatorium te Bredene.

2 stukken

1104

19/07/1905

BG Doornik vraagt aan BG Gent de regeling met
betrekking tot de opname van ziek of gewond spoorwegpersoneel en de verloning van de diensthoofden bij
operatieve ingreep.

2 stukken

1105

18/07/1905

BG Gent geeft aan BG Leuven uitleg over haar speciale kinderafdeling.

2 stukken

1106

18/05/1905

BG geeft aan de stad de gevraagde statistieken over
de tussen 1875-1900 in de Bijloke verzorgde zieken
(oogziekten, huidziekten en venerische ziekten) Rouwbrief Rosalia Van Brussel bestuurderster Lighuis Gent

11 stukken

1107

04/04/1905

Brief van dir Bijloke aan BG over Primo Emile die een
prostatectomie heeft ondergaan. In ‘Vooruit’ werd beweerd dat men de man in zijn uitwerpselen liet liggen.

1 stuk

1108

05/01/1905

Onderzoek over de gewetensvrijheid van patiënten in
de Bijloke. Interpellatie van dr Baudewijn, gemeenteraadslid.

29 stukken

1109

24/02/1906

Briefwisseling tussen BG en stad Gent over het volkssanatorium te Ter Hulpen Waterloo waar tbc patiënten
op kuur kunnen gaan.

3 stukken
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1110

05/03/1906

BG geeft aan de apothekers van de Bijloke en directeur
dat alle geneesmiddelvoorschriften met inkt ingeschreven moeten worden en niet zoals soms gebeurd met
potlood.

1 stuk

1111

13/03/1906

Briefwisseling tussen stad en BG over het dubbel gebruik van de chauffeur voor zowel de openbare baden
als voor de Bijloke.

3 stukken

1112

15/02/1906

BG meldt aan Solié dat de verzorging van zijn zoon in
de instelling van dr Gommaerts zonder toestemming
van de dir Bijloke is gebeurd en de kosten dus te zijnen
laste zijn.

5 stukken

1113

24/03/1906

BG geeft toestemming om Marie Temmerman weesmeisje kinesitherapie te laten volgen in de instelling van
dr Gommaerts. De commissie maakt de dir Bijloke er
attent op dat de personen die naar het établissement
kynesithérapique van dr Gommaerts worden gestuurd
steeds een doorverwijsdocument moeten meekrijgen.
BG krijgt toestemming van het stadsbestuur om een
krediet van 1400 fr. uit het budget te gebruiken voor de
kosten van behandeling daar.

5 stukken

1114

11/04/1906

Karel Morant uit Nederbrakel overlijdt enkele dagen na
de weigering tot opname in de Bijloke. De man beschikte niet over de nodige documenten van zijn gemeente.
Zijn toestand was evenmin hoogdringend. Een derde
beklaagt zich hierover bij BG.

4 stukken

1115

12/04/1906

De BG vraagt aan het stadsbestuur om de inspanningen voor de Openbare Baden op de Bijloke te continueren om de gemaakte vorderingen niet teniet te doen.
2/08/1906 De stadsontvanger stuurt aan BG 26 boekjes
met ticketten voor de baden. Vooruit op 31.07.1906
klaagt het tekort aan kleedcabines in 2e klasse voor de
arbeiders aan. BG besluit dat op zaterdagnamiddag en
zondagvoormiddag de volledige 2 klassecabines voor
heren worden gereserveerd en die van 1e klasse voor
de dames ongeacht het ticket.

8 stukken

1116

26/06/1906

Bij vonnis van de rechtbank ontvangt Henri Van den
Eynde (82j, inwonend bij Phil. Burssens, Dendermondsesteenweg 93, een onderhoudspensioen betaald
door de drie kinderen ten belope van 0,75 fr. per dag.
BG vindt dat dit geld haar toekomt voor de behandeling van H. Vande Eynde. (o.a. reclamekaart Philemond
Burssens, koopman in leder)

3 stukken

1117

21/06/1906

Bij het overlijden van Pierre Herman, zoon van François en Mélanie De Vreese °Hent 1841, Reep 52, op
27/10/1906 ontdekt BG dat hij vermogend is en claimt
de verzorgingskosten op de erfgenamen terug bij de
erven.

9 stukken

1118

10/08/1906

BG meldt aan de dir Bijloke dat hij een vergoeding van
500 fr. krijgt in het raam van de bewaking van de baddienst.

2 stukken
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1119

27/08/1906

BG schrijft aan de secretaris van het ‘Werk der Gezonde Lucht’ over het beëindigen/voortzetten van het
verblijf daar van een aantal kinderen (Rowland Rachel,
Snaps Theo, Larose Madeleine, De Backer Bertha,
Toch Adolphine Alexandre De Regge, Van Acker Germaine, Suppli Jacques.

25 stukken

1120

18/09/1906

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de dikte van
de planken van een doodskist en de noodzaak van
een houten hokje waarin de kist kan worden geplaatst
waarin de delen van een lijk na gebruik in het amfitheater worden gelegd. De kist staat dan beschermd tegen
regen en zon.

6 stukken

1121

18/09/1906

BG meldt aan de dir Bijloke dat het glas in de deur van
zijn woning vervangen wordt door mat of prismatisch
glas en niet door hout zoals hij gevraagd had.

4 stukken

1122

27/09/1906

Briefwisseling tussen BG en Dir Bijloke over de nieuwe
formulieren die de politie aflevert met het oog op opname in de Bijloke.

3 stukken

1123

29/10/1906

BG vraagt aan Weldadigheid om een pakket kleren
klaar te maken voor Vermeulen Oscar die naar het
sanatorium in Bredene wordt gestuurd.

3 stukken

1124

04/12/1906

Leon De Visch, 15 jaar, overlijdt in de Bijloke. Vooruit
schrijft dat de ouders niet op tijd zijn verwittigd om hun
kind nog levend aan te treffen. BG besluit dat voortaan
naast het telefonisch oproepen van de politie er ook
een geschreven document onmiddellijk moet verstuurd
waarbij geen omslag mag worden gebruikt maar met
de postzegels en afstempelingsuur en datum op het
document zelf.

11 stukken

1125

10/01/1906

Briefwisseling tussen BG, Stadsbestuur en Bijloke over
de overname door de stad van de uitbating en leiding
van het badhuis op de Bijlokekaai.

4 stukken

1126

12/01/1906

Brief van C. De Bast aan Waelbrouck, secretaris van
BG, over de aankoop van meel voor de varkens.
Omdat de hoeveelheid etensresten bestemd voor de
varkens verminderen, moet de directeur Bijloke er
op geattendeerd worden dat om geen enkele reden
etensresten een andere bestemming mogen krijgen.
16/06/1906 de Dir Bijloke stuurt aan BG het plan terug.
Hij bevestigt dat hij geantwoord heeft op de vraag in
verband met de 12 bedjes.

2 stukken

1127

16/01/1906

Briefwisseling over het ontbreken van de nodige externen en internen op de dienst van dr De Waele.

3 stukken

1128

31/01/1906

Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke rond de zaak
Cordule Lemmens, die een boete van 2 fr. is opgelegd
wegens inbreuken in werkverband. Het opleggen van
boetes zonder affichering van deze strafmaatregel is
verboden.

17 stukken
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1129

19/02/1906

Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en stadsbestuur
over de opname van een krediet voor de nieuwe beloftevolle behandelingsdiscipline ‘Kynesithérapie’. BG
looft deze nieuwe behandeling, maar de apparatuur is
bijzonder duur, waardoor men de voorkeur geeft om
Bijlokepatiënten door te verwijzen naar het institut de
mécanothérapie van dr Gommaerts.

7 stukken

1130

03/08/1906

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over plaatsing van
een telefoontoestel in het badhuis en het aanleggen
van een luchtlijn tussen Bijloke (bureel van den heer
bestuurder) en badhuis. Offerte Aug. De Block Burgstraat 89 (met briefhoofd en afbeelding huis) Totale
kostprijs 62, 00 fr.

5 stukken

1131

27/07/1906

Dr G. Derscheid van het ‘Sanatorium Populaire de la
Hulpe-Waterloo’ (opgericht 19/11/1905) vraagt aan BG
de namen van de geneesheren die patiënten kunnen
doorverwijzen naar zijn instelling (met gedrukt reclame
leaflet met afbeeldingen, beschrijving en opsomming
raad van bestuur en Comité des Dames.

7 stukken

1132

20/07/1906

twee brieven van BG aan dir Bijloke over het badhuis 1)
over de rusttijden van de baddames en openingsuren,
2) de stad neemt het badhuis niet over en er moet definitieve organisatie komen ten dienste van het publiek in
plaats van het personeel, volgt een opsomming van de
beschadigingen aan het gebouw en installatie.

3 stukken

1133

12/07/1906

BG antwoordt op de vraag van Weldadigheid Luik over
de dagprijs in het ziekenhuis voor betalende zieken en
gewonden.

2 stukken

1134

07/07/1906

BG geeft toestemming aan de ‘Union Médicale’,
syndicat professionnel, om de Bijloke te bezoeken op
16/07/1906 ter gelegenheid van hun ‘Congrès de médecine professionnelle’.

4 stukken

1135

15/01/1906

Briefwisseling over klacht van François Hennevaert
in Vooruit van 3/01/1906 over de slechte behandeling
door personeel en politieagent. Men wacht het resultaat
van het onderzoek door het parket af. (o.a. Le Peuple
4/01/1906 en Vooruit 3/01/1906)

5 stukken

1136

28/06/1906

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over
de klacht van Union Médicale met betrekking tot de toelating tot de Bijloke van patiënten die vermogend zijn.

17 stukken

1137

30/06/1906

BG stuurt drie patiënten naar het ‘Sanatorium Populaire
de la Hulpe-Waterloo’. Bevat een model van toelatingsformulier en ‘Réglement Général’ uit 1905.

5 stukken

1138

07/07/1906

Brief van de stad Gent aan BG over het niet-overnemen van de exploitatie van het badhuis en de toekenning van een vergoeding ten bedrage van 500 fr. aan
de directeur van de Bijloke.

1 stuk

1139

07/07/1906

BG geeft toestemming tot bezoek door de vereniging
der oud-leerlingen van het Institut de Kerchove.

2 stukken
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1140

02/03/1907

BG besluit Hoste Jean (°Gent 3/02/1902), lijdend aan
coxalgie naar Bredene te sturen.

4 stukken

1141

02/03/1907

De vraag van het meisjesweeshuis om de Bijloke
tuinman tijdelijk in het weeshuis in te zetten wordt
afgewezen. In de Bijloke worden een paar ouderlingen
ingehuurd om onkruid te wieden à 0,80 ct.

2 stukken

1142

13/03/1907

BG stuurt aan het stadsbestuur het verslag van de
exploitatie van het badhuis.

1 stuk

1143

05/02/1907

De vraag om een subsidie van de Ligue Nationale
Belge contre la Tuberculose wordt afgewezen wegens
onwettelijk.

2 stukken

1144

23/03/1907

Briefwisseling over de vraag van dr Er. Burvenich om
chirurgien-titulaire te mogen worden bij het ontslag van
dr De Cock.

6 stukken

1145

23/03/1907

Enquête over een clandestiene bevalling (Mathilde De
Scheemaeker, 17 jaar, meid) met de dood door verstikking van het kind in de Bijloke.

18 stukken

1146

22/04/1907

Briefwisseling over Auguste Brasseur (Gent
10/01/1837) die uit het ziekenhuis wordt ontslagen en
naar een ouderlingengesticht wordt gestuurd, wat de
betrokkene weigert. Zijn zoon wenst hem niet op te
nemen.

5 stukken

1147

03/04/1907

Briefwisseling over de aanwerving van bijkomend personeel: twee knechten en een labbediende voor Dr De
Nobele (Röntgen).

3 stukken

1148

10/05/1907

Briefwisseling over Van Brussel Raymond (°Gent
25/10/1898) die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

4 stukken

1149

02/05/1907

Briefwisseling over Tysebaert Palmyre (°Gent
28/01/1905) die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

2 stukken

1150

02/05/1907

Briefwisseling over Voncke Angèle (°Gent 4/06/1902)
die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

4 stukken

1151

06/05/1907

BG stemt toe dat het oud-leerlingencomité van het
Institut de Kerchove opgewekte gravures ophangt in de
Bijloke.

2 stukken

1152

18/06/1907

Dossier van dr Er Burvenich die een decoratie aanvraagt maar onvoldoende dienstjaren heeft om ze wettelijk te krijgen. Met stukken vanaf 1886.

16 stukken

1153

22/06/1907

Pedofiliedossier: feiten gepleegd door Charles De
Rycke, knecht in de röntgenzaal van dr De Nobele. Met
verslag ondervraging.

6 stukken

1154

27/06/1907

Briefwisseling over Duyck Jeanne (° Gent 13/07/1900)
die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

4 stukken

1155

20/08/1907

Briefwisseling over Vaernewyck Emile die in Ter
Hulpen-Waterloo zou moeten worden opgenomen.

10 stukken
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1156

16/11/1907

Besluit van het min. van Justitie dat Marie Bultinck uit
Eeklo meer dan de strikt noodzakelijke verzorging heeft
gekregen. Daardoor hoeft de gemeente Eeklo niet de
kosten te dragen van deze verzorging. De betrokkene
had meteen dienen weggezonden te worden.

3 stukken

1157

30/10/1907

BG meldt aan de dir Bijloke dat besloten is een register
aan te leggen waarin de inkomende stukken worden
geregistreerd evenals een register voor de door BG gegeven instructies over leiding en bestuur van de Bijloke

1 stuk

1158

08/10/1907

Briefwisseling over de aanwerving van chauffeur elektricien.

2 stukken

1159

08/11/1907

Dir Bijloke vraagt BG om toelating voor een behandeling mécanothérapie voor De Wispelaere Marie en
aanvraag voortzetting behandeling.

8 stukken

1160

16/11/1907

BG dringt er bij dir Bijloke op aan om bij opname de
patiënt zo uitgebreid mogelijk te ondervragen zodat
men de gemeente die aangesproken moet worden voor
betaling van de kosten, correct kan worden vastgesteld.
dossier Hoste Clemence.

4 stukken

1161

19/11/1907

Plovie Amandus, tuberculosepatiënt mag niet meer
heropgenomen te worden in het sanatorium in Ter
Hulpen.

6 stukken

1162

15/11/1907

Briefwisseling naar aanleiding van een krantenartikel
in Vooruit waarin gewag gemaakt wordt van een vrouw
die men de toegang weigerde tot bezoek van een patiënt buiten de gebruikelijke bezoekdagen.

6 stukken

1163

18/04/1907

Briefwisseling rond opname van Buyse Aimé, garçon
patissier (° Mooregem 7/09/1888) in het sanatorium in
La Hulpe-Waterloo. Vader dient voor 120 fr tegemoet
te komen in de kosten [zijn broer Louis bevindt zich in
Congo].

12 stukken

1164

01/12/1907

twee briefjes van Bijloke aan De Bast over Brouwers
Euphrasie, ingeschreven als protestante met bezoek
door Domela Nieuwenhuys, dominee. Betrokkene is
naar katholieke eredienst gegaan, wat tegen de regels
is.

2 stukken

1165

26/11/1907

Briefwisseling tussen Burgemeester en BG over een
vrouw Bauwens die door de politie ca 0.15 u. was opgeroepen om naar haar man te gaan die wegens een
ongeval opgenomen was in de Bijloke. Het duurde een
uur voor men opendeed.

7 stukken

1166

02/01/1907

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de opname in
het mechanotherapie instituut van dr Gommaerts van
Minne Stéphanie wegens paresie van nerveuze aard
en de weigering tot opname van Ryckaert Ferdinand
met paresie als gevolg van phlegmona.

3 stukken

1167

21/01/1907

Briefwisseling tussen Bijloke en BG over de weigering
van François Morel die niet wenst opgenomen te worden in een instelling voor ongeneeslijk zieken.

3 stukken
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1168

23/01/1907

Briefwisseling tussen BG, Weldadigheid en Bijloke over
de problemen die zich stellen voor personen die na hun
ontslag uit de Bijloke geen onderdak en werk hebben of
werkonbekwaam zijn.

3 stukken

1169

20/02/1907

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over het moedwillig
stukmaken van elektrische lampen, vermoedelijk door
internen.

2 stukken

1170

24/02/1907

Reactie van dir Bijloke bij BG over het slechte onderhoud van het mortuarium, wat hij toeschrijft aan het
uitblijven van de aanstelling van twee knechten, plus
een andere ten laste van de universiteit.

1 stuk

1171

01/03/1907

Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en Sanatorium
Bredene over de opname van Hoste Jean wegens
coxalgie en de weigering tot opname wegens te jong
van Elisabeth Agtseribbe °Gent 29/10/1904 (dochter
van Louis, fs Moses en Sara Brilleslijper, °Rotterdam
13/09/1876) leurder met stoffen en van de Vries Sofia
(dochter van Leon en Huysman Elisabeth, °Antwerpen
17/02/1877).

5 stukken

1172

22/10/1907

Toestemming tot meccanotherapeutische behandeling
voor Cantré Leonie (°Gent 14/08/1860) en Mortier Leon
(°Gent 16/5/1897).

5 stukken

1173

25/10/1907

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over Sophie van
Vlaenderen (°Bassevelde 1/02/1834) die gratis behandeld is in de Bijloke en bij haar overlijden over een
vermogen van 14.000 fr beschikte. Vordering tot terugbetaling door de erven.

9 stukken

1174

28/06/1907

Antwoord door BG op een vragenlijst (10 vragen) van
BG Leuven over werking van Bijloke.

4 stukken

1175

25/07/1907

BG vraagt aan Sanatorium Bredene of Cleminck Frans
Marie opgenomen kan worden.

2 stukken

1176

06/08/1907

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en dr De Bersaques
over Lievin De Schepper, Snellaertstraat 20, die niet
naar Sanatorium kan gestuurd worden omdat hij niet in
de Bijloke is opgenomen .

4 stukken

1177

06/08/1907

BG geeft Bijloke toestemming tot meccanotherapeutische behandeling van Eggermont Jules.

2 stukken

1178

06/08/1907

BG geeft Bijloke toestemming tot meccanotherapeutische behandeling van Mestdagh Englebert (°Bredene
31/07/1876)

3 stukken

1179

06/08/1907

BG vraagt aan dr De Nobele (radioloog) afspraken over
de werking van zijn dienst tijdens zijn afwezigheid.

3 stukken

1180

20/08/1907

BG geeft Bijloke toestemming tot mecanotherapeutische behandeling van Van Damme Antoine (°Gent
30/11/1876)

2 stukken

1181

20/08/1907

Briefwisseling tussen BG, Weldadigheid en Sanatorium
te Bredene over opname van Marguerite Verhulst (°Mariakerke 18/12/1900).

8 stukken

BG 12: Hospitaal De Bijloke

1182

10/09/1907

Briefwisseling tussen BG, Braun O., en Sanatorium La
Hulpe over opname van Oscar Braun, schrijnwerker
bij De Deyne, Twaalfkamerenstraat, Wilgestraat 107,
(°Gent 1/06/1879)

8 stukken

1183

25/09/1907

Briefwisseling over incident in badhuis waarbij een man
zich over de afsluiting in een naburige cabine van een
dame heeft gehesen.

1 stuk

1184

02/10/1907

BG vraagt aan Weldadigheid Wetteren of zij de kosten
van de meccanotherapeutische behandeling van Scheire Angelina (°Wetteren 28/10/1848) op zich neemt.

1 stuk

1185

21/12/1907

Bijloke vraagt aan BG of Crapoen Pierre (°Gent
29/3/1863, fs Jean en Kockenpoo Anna) een meccanotherapeutische behandeling mag ondergaan.

2 stukken

1186

31/01/1907

BG Doornik wil weten hoe de lokalen besmette patiënten worden gedesinfecteerd en hoe de schotels warm
worden gehouden en afgeschermd van besmetting
tijdens vervoer tussen keuken en patiënt.

11 stukken

1187

23/11/1907

Bijloke meldt dat er operaties plaats hebben op dagen
buiten de vastgelegde.

1 stuk

1188

25/02/1908

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over het inrichten
van een lokaal voor de onderdirecteur.

4 stukken

1189

26/02/1908

BG Brussel vraagt aan BG Gent info over de kosten
voor geneesmiddelen en verband, en het aantal behandelingsdagen.

2 stukken

1190

04/03/1908

BG antwoordt aan de schepen van Handel en Openbare Onderstand dat er in La Hulpe geen plaats meer
vrij is maar dat Gustave Buyle bij wijze van uitzondering
toch zal opgenomen worden.

1 stuk

1191

05/03/1908

BG heeft besloten tot een nieuwe nummering van de
zalen van de Bijloke en geeft opdracht dat er geen Romeinse cijfers, waarmee de arbeidersklasse onbekend
is, mogen worden gebruikt.

1 stuk

1192

16/08/1905

BG eist dat de ramen in de centrale gang op de gelijkvloerse verdieping in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Ze waren met ijzeren krammen gedicht
(crampons de fer). Brieven van protesterende dokters.
Offerte voor 42 klapramen.

5 stukken

1193
1194
1195

11/04/1904
06/03/1908
11/03/1908

Budget 1904 voor gewone herstellingen.

11 stukken
9 stukken
5 stukken

1196

29/04/1908

Briefwisseling tussen Bijloke en Sanatorium over Louis
Engels die niet opgenomen kan worden. Behoeftigen
worden bij wijze van experiment slechts opgenomen
indien ze vrijgezel zijn.

Briefwisseling over de ontsnapping van een patiënt.
Briefwisseling Sanatorium Waterloo en Bijloke in verband met het ophalen van patiënten Van Marcke en
Joseph Vander Haegen op 16/03/1908 in Waterloo met
de koets.

4 stukken
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1197

15/04/1908

Briefwisseling tussen Bijloke en dr D’hondt die een bijkomende knecht vraagt wegens de langdurige afwezigheid van Désiré Vanden Berghe, bode.

4 stukken

1198

30/06/1908

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestemming tot meccanotherapeutische behandeling van
Charles Den Haes.

3 stukken

1199

02/07/1908

Briefwisseling over drie kinderen Bertha de Backer,
Stalhofstraat 88, Marguerite Verhulst en Henriette Vanden Berghe die kledij nodig hebben voor hun verblijf in
Bredene.

12 stukken

1200

22/06/1908

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Sanatorium
Bredene over de opname van Edgard Ruys, Onderwijsstraat 188, °Gent 19/04/1903.

4 stukken

1201

03/10/1908

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestemming tot meccanotherapeutische behandeling van Eulalie Vande Wiele, °Gent 11/02/1846. Scheire Angeline
°Wetteren 1848 moet ten laste van de gemeente Wetteren komen.

8 stukken

1202

07/10/1907

Briefwisseling tussen Ligue nationale Belge contre la
Tuberculose en BG over de eventuele opname in Waterloo van Plovie A.

1203
1204

20/10/1907
25/11/1908

BG Hoei vraagt info over de inrichting van een badhuis

1205

08/10/1908

Dossier over het besluit van BG om Colson, vastbenoemd (titulaire) chirurg, en Ch. Burvenich, adjunct
chirurg, voor een periode van 5 jaar tot 31/08/1913 te
benoemen.

40 stukken

1206

06/10/1908

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestemming tot luchtkuurbehandeling te Bredene van Henriette Piquart, Rooigemstraat 98.

4 stukken

1207

04/09/1908

Briefwisseling over het pakket kleren voor Kersbeeck
Charles (Rijsel 13/12/1901).

4 stukken

1208

12/08/1908

Dossier Bestek en algemene voorwaarden (cahier des
charges) voor een chauffage en ventilatieinrichting in
de Bijloke (o.a. bestek)

3 stukken

1209

24/07/1908

BG antwoordt op de vraag van BG Brussel over het
aantal patiënten in 1907 in de Bijloke en het verbruik
van wijn, bier, eieren en verband voor de afdelingen
geneeskunde en chirurgie.

2 stukken

1210

28/07/1908

Briefwisseling tussen BG en dr Gommaerts over de
vergoedingen voor massage en kinesitherapie.

2 stukken

1211

02/07/1908

Dossier over het verblijf te Bredene van Henriette Vanden Berghe (Elise-Henriette Vandenberghe).

18 stukken

1212

24/03/1908

Briefwisseling over de ontsnapping van Schouppe
Prosper uit de Bijloke. Het jaar daarvoor is hij uit de
instelling te Merksplas ook al ontsnapt.

4 stukken

BG antwoordt aan het college dat ze geen instelling
kennen voor ongeneeslijk tuberculosepatiënten (tuberculose pulmonaire).

1 stuk
1 stuk
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1213

15/04/1908

BG wijst het verzoek van het sanatorium te Waterloo
om de patiënten extra kledij te verschaffen.

4 stukken

1214

27/12/1907

Verslag over het geschil tussen BG en de Universiteit
over de inrichting van Polyklinieken .

7 stukken

1215

03/03/1908

Brief van Clementine Holvoet aan Dr Remouchamp
met klachten over het verblijf in de Bijloke (in hoofdzaak over het eten). Brief in het “Nederlands” met het
antwoord van dr Remouchamp.

2 stukken

1216

20/01/1908

Dossier Seranne Francis, Herstraat 41, Gent, met
betrekking tot zijn (her)opname in het sanatorium te
Waterloo.

9 stukken

1217

23/12/1908

Dossier Martin Vanderheyden, met betrekking tot zijn
(her)opname in het sanatorium te Bredene.

7 stukken

1218

02/12/1908

Briefwisseling tussen BG, Bijloke, gemeente SintAmandsberg over de hoeveelheid briefwisseling met
betrekking tot de opname in de Bijloke van armlastigen.
Sint-Amandsberg vraagt om de aard van de ziekte te
willen vermelden.

4 stukken

1219

26/11/1908

BG antwoordt aan BG Brussel in verband met het soort
gratis consulten die aan armlastigen wordt aangeboden

2 stukken

Op te merken valt dat BG in het Nederlands schrijft vanaf 1918. Sommige brieven zijn
in het Frans opgemaakt met in potlood de Nederlandse vertaling erboven.
Dossier opname van De Poorter Leon te Bredene, brie- 12 stukken
30/12/1909
1220
ven van/aan BG, Sanatorium, Weldadigheid.

1221

10/12/1909

Brief van BG aan college in verband met Philémon
Tienpont (Zaaimanstraat 26) die niet hoeft naar het
hydratherapeutisch centrum (afbeelding op briefhoofd)
te Sleidinge hoeft gestuurd omdat hij in de Bijloke alles
voor zijn herstel kan krijgen.

17 stukken

1222

25/06/1909

Besluit van BG om Arthur Hovelinck, Geitstraat 78, te
laten opnemen in Bredene.

1 stuk

1223

10/06/1909

BG geeft opdracht aan directeur Bijloke om de kolenvoorraad bestemd voor de uit dienst genomen stoommachine uit de tuin te verwijderen.

1 stuk

1224

21/06/1909

BG en de gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen
schrijven over de dagprijs van de behoeftige patiënten,
evenals over de “volle prijs” (prix fort) die sommigen
wordt aangerekend.

4 stukken

1225

21/06/1909

De directeur Bijloke meldt aan BG dat Van Ooteghem
Auguste (°Gent 8/03/1839) zich heeft opgehangen aan
de trapleuning.

1 stuk

1226

10/06/1909

Briefwisseling BG en Nat. Belgische Liga tegen Tuberculose over de overbrenging van de Bejaarden
uit de Oude Bijloke naar het Lousbergsinstituut. De
uitbreidingswerken daar bevinden zich nog maar in de
goedkeuringsfase bij de overheid. De tuin (waarvan
plannetje) mag niet verkleind worden.

8 stukken
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1227

17/05/1909

Briefwisseling BG en directeur Bijloke over de poging
tot zelfdoding van Danckaert Gustave (°1854) door een
messteek in de hals.

4 stukken

1228

28/04/1909

De Spaarmaatschappij De Leeuwkens (Groendreef)
vraagt de toelating tot een bezoek aan het “museum
van het hospitaal (Snijzaal)“ wat wordt afgewezen omdat niet BG maar de universiteit eigenaar zijn van het
museum.

3 stukken

1229

15/05/1909

De Ligue nationale Belge contre la Tuberculose vraagt
aan BG om te mogen komen praten over het overnemen van een aantal lokalen in het buiten dienst gestelde oudemannenhuis van de Bijloke voor de inrichting
van een antituberculosedispensarium.

2 stukken

1230

31/03/1909

BB beantwoordt de vraag van BG Luik (Verviers) over
van de röntgenafdeling die uitsluitend gebruikt voor de
eigen behoeftige patiënten.

2 stukken

1231

19/03/1909

Het sanatorium te Waterloo meldt aan BG dat zij het
weeskind bij wijze van uitzondering zullen opnemen.

1 stuk

1232

28/01/1909

BG Brussel vraagt aan BG Gent het gemiddelde aantal
patiënten en het aantal medisch personeel.

2 stukken

1233

10/02/1909

Briefwisseling over de Allewaerts Leopold, binnenschipper, en Correvitz François, werkman, die opgenomen
waren in de Bijloke naar aanleiding van een arbeidsongeval en door verzekeringsmaatschappij naar een
andere instelling zijn overgebracht. De ontslagdocumenten zoals voorgeschreven door de directeur zijn
daarbij niet ingevuld.

2 stukken

1234

02/03/1909

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de
eieren voor de patiënten. Heel wat patiënten geven hun
eieren mee aan bezoekers. Het omgekeerde gebeurt
ook bezoekers brengen eieren mee voor patiënten
evenals boter en lekkernijen.

3 stukken

1235

15/01/1909

Revue de Paris (handgeschreven uittreksel artikel dr
Armand Beauvoy over "Tuberculose et vie urbaine” .

1 stuk

1236

1909

Geneesheren en heelmeesters van het Burgerlijk Hospitaal, namen en wedde.

1 stuk

1237

12/01/1909

BG beantwoordt enkele vragen van BG Brussel over
wie bij dag beslist wie opgenomen wordt, wie bij nacht,
welke formaliteiten vereist zijn. Met korte beschrijving
van de Brusselse procedure.

3 stukken

1238

26/01/1909

Briefwisseling over twee artikelen verschenen in Vooruit
over niet-verwittigen van de familie van stervende
patiënten.

8 stukken

1239

15/02/1909

BG antwoordt aan BG St Joost ten Noode op de vragen
in verband met de bijzondere diensten (Oog, Tand,
Keel, Verloskunde) openingstijden, medewerkers, vergoeding, duur mandaat.

3 stukken

1240

09/04/1909

BG geeft aan de directeur Bijloke een instructie van de
Gouverneur door in verband met de herscholing van
verminkte arbeiders.

4 stukken
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1241

09/06/1909

BG stuurt aan het stadsbestuur een rapport over de
exploitatie van de badinrichting.

5 stukken

1242

28/08/1909

BG antwoordt negatief op de vraag van dr Fl. Gommaerts om een titel als Bijlokegeneesheer te mogen
dragen omdat er geen afzonderlijke afdeling kinesitherapie bestaat in de Bijloke.

3 stukken

1243

03/11/1909

Behandeling van de klacht van Dupuis (Steendam). Zijn
zoon en een nichtje, die voor een behandeling in de
Bijloke waren opgenomen, werden verplicht allerhande
klussen op te knappen zoals kamerpotten ledigen.

5 stukken

1244

04/11/1909

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over een
klacht in Vooruit 25/10/1909 over de grote toeloop voor
het ziekenbezoek en de lange wachttijden.

3 stukken

1245

10/11/1909

BG beklaagt zich bij directeur Bijloke over de slordigheid waarmee de opnamegegevens worden geschreven en de gevolgen daarvan in de zaak Matthijs.

3 stukken

1246

01/02/1909

BG geeft aan Tromont, gemeenteraadslid Valenciennes, uitleg over de ligging en bouw van de Bijloke.

3 stukken

1247

11/08/1909

BG vraagt de plaatsing van Vervliet Florimond (°Gent
1904) in het sanatorium te Bredene.

3 stukken

1248

19/06/1909

BG vraagt de plaatsing van Rieder Marie, Hovelinck
Arthur, Muylle Leonie in het sanatorium te Bredene.

4 stukken

1249

07/03/1909

BG vraagt de plaatsing van Charles De Jaegher, Meulestedesteenweg 109, in het sanatorium te Bredene.

7 stukken

1250

01/03/1910

Briefwisseling over de uitgestelde opname van Edgard
Ruys (°Gent 1903), die weinige tijd later overlijdt in het
Sanatorium te Bredene.

13 stukken

1251

25/01/1910

BG Charleroi wenst te vernemen waar BG Gent het
meubilair voor de nieuwe Bijloke heeft gekocht.

2 stukken

1252

30/04/1910

Briefwisseling over de opname van en de kledijbundel
voor Georges Hanus, Helleputte Pierre, De Wever Mathilde, Vercauteren Oscar, in het sanatorium te Bredene

31 stukken

1253

12/04/1910

Briefwisseling met Weldadigheid over het kledijpakket voor kinderen die naar het Sanatorium te Bredene
worden gezonden.

5 stukken

1254

23/03/1910

Briefwisseling over de verlenging van het verblijf in het
sanatorium te Bredene van D’Haes Mélanie, Van der
heyden Martin, Muyle Leonie, Maes Georges, Maes
Charles, Vervliet Florimong, Van den Bil Emile, de terugkeer van Leon De Poorter. Over Marguerite Verhulst
wordt later beslist.

6 stukken

1255

16/02/1910

Besluit van Min van Justitie over het toekennen van
een voorschot voor reissoldij aan militairen die in een
burgerlijk godshuis worden verzorgd.

1 stuk

1256

14/03/1910

Briefwisseling over wat er fout gelopen is bij het verwittigen van de ouders van Van Gampelaere Edmond om
een kledijpakket te brengen.

5 stukken

1257

19/11/1910

Briefwisseling met inlichtingen aan BG Sint Gilles Brussel over de inrichting van de Bijloke.

4 stukken
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1258
1259

14/07/1911
14/11/1910

Verslag over de exploitatie van de badinrichting.

1260

12/11/1910

BG Leuven wenst van BG Gent te vernemen wat de
kostprijs is voor een verblijf in het sanatorium te Bredene.

1261

24/10/1910

Brieven van postulanten gericht aan BG in verband met
openstaande betrekkingen als adjunct externe (Arthur
De heegher), interne (onleesbaar), interne (Paul Fremant), interne (Louis Guisset)

1262

29/10/1910

BG vraagt aan Oeuvre du Grand Air of De Keyser
Joseph opgenomen kan worden in het sanatorium te
Bredene.

2 stukken

1263

07/10/1910

BG meldt aan Nat. Belg Liga tegen Tuberculose dat
Van den Abeele Georges niet kan opgenomen worden
in Ter Hulpen wegens plaatsgebrek.

4 stukken

1264

22/10/1910

BG meldt aan BG Luik dat haar röntgeninstallatie slecht
ten dienste staat van de patiënten van de Bijloke.

2 stukken

1265

22/10/1910

Dr De Nobele geeft uitleg aan BG over het hoge verbruik van röntgenplaten.

4 stukken

1266

24/10/1910

BG meldt aan BG Brugge dat ze hoe langer hoe meer
zieken uit de heropvoedingsgestichten te Ruiselede en
Ieper toegezonden krijgen. Hun verblijf wordt aangerekend tegen 2,25 fr. per dag en BG is niet aansprakelijk
voor hun eventuele ontsnapping uit het ziekenhuis.

1 stuk

1267

25/101910

BG vraagt aan dr De Cooman inlichtingen over het
tuberculosekuuroord te Brugge.

4 stukken

1268

27/09/1910

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de nachtelijke
val van Spaey Joseph, dienstknecht, door een groot
raam.

4 stukken

1269

24/05/1910

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en dr De Nobele over
het opnieuw in werking stellen van de röntgenafdeling.

7 stukken

1270

07/05/1910

Briefwisseling tussen BG en Bijloke over Joseph Roos,
voor wie geen plaats beschikbaar is in het sanatorium.

5 stukken

1271

07/01/1918

BG meldt aan de Bijloke dat enkele personeelsleden
een weddeverhoging hebben gekregen.

1 stuk

1272

10/01/1918

De directeur Bijloke meldt dat professor Van Imschoot
verscheidene voorwerpen “ten dienste stelt als gift,
voorkomende van de ziekenambulance vroeger door
hem bestuurd” .

2 stukken

1273

10/01/1918

Door het huwelijk van dr Priem, tandheelkunde, geeft
BG toestemming dat de inwonende leerling Lefebvre de
dienst waarneemt.

3 stukken

1274

11/01/1918

Wegens de levensduurte wordt door BG aan enkele
Bijloke beambten een tijdelijke toelage te geven.

1 stuk

1275

17/01/1918

De aanvraag van de internen Van Hulle, juffrouw Clevers, Quévrin en Lefevre wordt door BG afgewezen.

6 stukken

Briefwisseling over de opname van Bogaert Gaston
(°Gent 1902) in het sanatorium te Bredene.

3 stukken
15 stukken
2 stukken
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1276

31/01/1918

De aanvraag van de internen van de afdeling Apothekerij wordt door BG afgewezen.

2 stukken

1277

07/02/1918

BG stemt erin toe dat de Bijloke een werkvrouw in bestendigen dienst neemt om “ de weefsels te bewerken
of te repareren en daarmee een eind te stellen aan het
thuiswerk”.

2 stukken

1278

14/02/1918

Verzoek om de zaal in de vroedkundige zaal voor het
examen van ziekenverpleging te mogen gebruiken.
“Lijst der Opnemelingen voor het Exaam”. (van de 17
zijn er zes geen kloosterlinge)

4 stukken

1279

09/02/1918

BG antwoordt dat de bijzondere dienst der Zivil Arbeiter
(opgeëisten) over 4 zusters en 2 dienstknechten mag
beschikken.

2 stukken

1280

13/02/1918

De overste van de Bijloke (De Gryse) vraagt een vergoeding voor het werk dat de zusters voor 980 zieken
gratis leveren. BG gaat akkoord vanaf 1/02/1918 vier
nieuwe zusters een vergoeding te geven wegens de
zeer sterk gestegen levensduurte.

3 stukken

1281

21/02/1918

Verzoek in verband met het plaatsen van een afsluiting om de keuken der zusters “af te scheiden van een
kamerken waar het vuil linnen zou moeten worden
gebergd”. Verzoek vervalt wegens vrijkomen van het
niet-gebruikte radiologielokaal.

2 stukken

1282

18/02/1918

Goedkeuring tot aanneming van twee nieuwe werknemers, Manesse Arthur en De Beil Joseph, in de Bijloke

2 stukken

1283

21/02/1918

Verslagen rond de toename van het aantal patiënten
(18/02=981, 25/02=1003) Lijst met verdeling per dokter

13 stukken

1284

28/02/1918

Voorlopige aanstelling van Remouchamps, 13/12/18
zijn vertrek.

2 stukken

1285

04/04/1918

Dossier in verband met het inrichten van baden in het
Lousbergsgesticht ter behandeling van vrouwen met
schurft.

5 stukken

1286

01/03/1918

Brief 1: melding van het ontlenen van een naaimachine
aan de Stad. Brief 2: beschrijving bijkomend voedsel
voor de kinderen in de Bijloke geleverd door “l’Oeuvre
de l’Alimentation pour écoliers débiles”.

2 stukken

1287

07/03/1918

BG vraagt aankoop van twee grote 210 liter ketels
(douches) met verwarming om eten in te bereiden voor
het toegenomen aantal zieken (een brief met briefhoofd
Edmond Van de Woestijne-Spelkens Sleepstraat 106 –
Mageleinstraat 29)

3 stukken

1288

08/03/1918

BG aanvaardt de offerte van Serck Visserij voor plaatsen van schutsels in de Bijloke.

1 stuk

1289

14/03/1918

Brief 1: BG meldt aan de procureur des konings de
diefstal van ca 80 kg aardappelen in de moestuin
van de Bijloke (een stuk) Brief 2: nijpend gebrek aan
“gecaouchouteerd lijnwaad” voor het hospitaal. Duitse
overheid moet hierover aan gesproken worden.

1 stuk
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1290

15/03/1918

Brief 1: wegens stijging levensduur verhoging van de
lonen voor een reeks personeelsleden van de Bijloke.
Brief 2: aan de bestuursters van het Moederhuis wordt
gemeld dat 3 meiden een verhoging toegekend krijgen.
Brief 3: Melding van de verhoging met 500 fr. van de
jaarwedde van ingenieur Goossens.

3 stukken

1291

21/03/1918

Drie brieven met antwoorden op vragen van de dokters
Beerens, Vercoullie, Dumont (in het Frans opgemaakt
met Nederlandse vertaling in potlood)

4 stukken

1292

05/04/1918

Briefwisseling over het verzoek van BG aan de Bond
tegen Tering om extra voeding te bekomen voor teringlijders.

6 stukken

1293

06/04/1918

Briefwisseling over de diefstal van 56 fr. (inkomsten
baden) in het lokaal van Verhé.

5 stukken

1294

15/04/1918

Maria Celina Garré wordt aangenomen in de Vroedkundige School (drie stukken)

3 stukken

1295

19/06/1918

De Kommandatur eist de aflevering van matrassenwol
ook door het hospitaal. Er wordt geen uitzondering
geduld (vier stukken, de Kommandatur schrijft in het
Duits)

1296

18/06/1918

De Bijloke meldt aan BG dat men getracht heeft in te
breken in de keuken.

1 stuk

1297

06/04/1918

De Bijloke meldt aan BG dat er geen ruimte meer beschikbaar is indien een nieuwe epidemie uitbreekt.

1 stuk

1298

12/04/1918

Sedert de opzegging van de overeenkomst met Collumbien worden de tuinen van de eretoegang van het
hospitaal en zaal 35 (Coupure) niet meer verzorgd.

1 stuk

1299

06/06/1918

De Präsident der Zivilverwaltung für die Provinz Ostflandern eist dat de tweetalige opschriften ook al zijn ze
met papier afgedekt, vervangen worden door eentalige
(rein flämischen Text).

4 stukken

1300

04/09/1918

BG vraagt aan de directeur Bijloke wat hij gevraagd
heeft aan Hulp aan opgeëisten in verband met klederen
voor niet-Gentse patiënten.

4 stukken

1301

03/10/1918

Briefwisseling tussen BG en Gasdienst over het toelaten van een reparateur in de Bijloke om de elektrische
motoren te herstellen (waterschade en een totaal
onleesbaar stuk)

4 stukken

1302

07/09/1918

De Bijloke meldt aan BG dat ca 500 kg aardappelen
gestolen is uit het veld aan de Bijlokekaai (diefstal met
braak)

1 stuk

1303

17/10/1918

Briefwisseling tussen Bijloke en BG over ruimtegebrek
voor Zivil-Arbeiterafdeling (100 bedden voor 204 patiënten), Ongeneesbaren en Dysenteriepatiënten.

6 stukken

1304

12/11/1918

Verslag over een obusinslag op 10/11/1918 op het
oude hospitaal (doorslag)

1 stuk
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1305

15/11/1918

Eeckhaute François Eugène overlijdt op 14/11/1918 na
verzorging in de Bijlage als behoeftige. Hij blijkt over
geld en andere bezittingen te beschikken. BG vraagt
aan rechtbank om terugbetaling van de verzorgingskosten.

1 stuk

1306

31/05/1917

BG kent de terugbetaling toe van de verzorgingskosten
(kamer) van mevrouw Lippens Germaine slachtoffer
van de ramp op de Blaisantvest (3/02/1917). Brief van
“Hulpverbond voor de slachtoffers van den Oorlog”,
Nederkouter 8.

4 stukken

1307

31/05/1917

Onenigheid over de aanstelling van de interne Van
Hulle op de dienst van dr Dumont.

6 stukken

1308

25/05/1917

De pastoor van de Bijloke vraagt een verhoging van de
stookkostenvergoeding.

2 stukken

1309

25/05/1917

Verzoek van de Vroedkundige School Gent om het
dagelijks kostgeld der kraamvrouwen te verhogen.

2 stukken

1310

03/05/1917

Overzicht van de in 1916 uitgevoerde heelkundige
ingrepen (#40) en andere activiteiten op de afdeling
Urologie.

5 stukken

1311

14/05/1917

De Bijloke meldt dat de zoon van Dr de Bersaques, (officier observateur en avion) gesneuveld is en afwezig
zal zijn tot 21/05.

1 stuk

1312

10/05/1917

BG geeft toestemming aan de Bijloke om aan Dupont,
Sleepstraat 5, (afgezette leerling) zijn persoonlijke voorwerpen terug te geven.

1313

03/06/1917

BG verhoogt de vergoeding van Mijs (amfitheaterbediende voor de autopsies) die De Smet vervangt. Met
enkele cijfers over aantal en soorten autopsies.

5 stukken

1314

23/04/1917

Dr A. Fau(t?) stelt zich kandidaat voor de openstaande
functie van adjunct geneesheer.

1 stuk

1315

19/04/1917

BG gaat niet in op het verzoek van BG Ledeberg om
tegen gunsttarief röntgenonderzoek uit te voeren. Ze
dienen zich tot een lokale geneesheer radioloog te
wenden.

3 stukken

1316

02/04/1917

Brieven van geneesheren Van Imschoot F, Dauwe Ferdinand en Beerens Jules met verschillende verzoeken
(kandidaatstelling, bedanking).

3 stukken

1317

30/03/1917

BG vraagt aan aannemer Coppieters en architect Vereughen om de verzakking in zaal 25 van de Bijloke aan
te pakken.

2 stukken

1318

29/03/1917

BG gaat akkoord met het voorstel om twee externen
(Durdurez en De Schryver) tijdelijk de functie van Dupont, afwezig, waar te nemen in de apotheek.

3 stukken

1319

26/03/1917

Washokbediende Pauline Roegiers krijgt een dagpensioenvergoeding van 1 fr.

3 stukken
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1320

12/03/1917

Dr Van Imschoot wordt op de hoogte gebracht van de
verandering van lokaal. De dienst elektra dat een deel
van de oude bakkerij bezette, komt terug naar het door
hem gebruikte lokaal. De oude bakkerijlokalen worden
omgebouwd voor de afdeling anti-schurftbaden.

2 stukken

1321

07/02/1917

De Bijloke attendeert BG op het gebrek aan ligplaatsen
voor patiënten die zich zeer talrijk aanmelden.

2 stukken

1322

24/05/1917

Krant Vaderland nr. 144, jaargang 29, schrijft over de
beëindiging van het aftasten van de bezoekers aan de
patiënten in de Bijloke.

1 stuk

1323

23/04/1911

Franstalig krantenartikel over de laïcisering van de
ziekenhuizen en godshuizen

1 stuk

1324

26/06/1915

De Bijloke vraagt aan BG meer “klein personeel”. Opsomming van de bezetting.

4 stukken

1325

28/05/1915

BG schrijft aan BG Mechelen dat men zich niets meer
herinnert van een gesprek met hun voorzitter (nauwelijks leesbaar)

1 stuk

1326

23/06/1915

BG antwoordt aan Comiteit tot hulp en onderrichting
aan de krijgsverminkten, Bagattenstraat 6, dat enkel de
voorschriften afgeleverd door Van Cauwenberghe en
Stella opgesteld op de kaarten van het Comiteit zullen
uitgevoerd worden door de apotheek van de Bijloke.

5 stukken

1327

04/07/1915

Vertoog van de directeur Bijloke over het beleid tot vermindering van het verbruik van veels en eieren.

4 stukken

1328

09/07/1915

Verschillende verzoeken van artsen en heelkundigen
(vaak bijwonen van ingrepen)

22 stukken

1329

14/07/1915

Klachtbrief van de Bijloke aan mevrouw Alexandre de
Hemptinne, voorzitter van het Sous-Comité des Flandres du Comité d’aide et d’apprentissage aux Invalides
de Guerre over de Franse soldaten Jeoffroy Louis en
Wailly Renaud (dronkenschap en afwezigheid bij nacht)

2 stukken

1330

15/07/1915

Dr Fredericq vraagt een maand verlof en zal vervangen
worden door dr Ronsse. Brief De Bijloke aan BG.

2 stukken

1331

09/07/1915

Briefwisseling tussen Bijloke, Caritas (Melle), BG,
Godshuis Oude Vrouwen, Dr Beyer, over Dhuysser
Marie, wees, 18 jaar, die bijzondere zorg moet krijgen

5 stukken

1332

23/07/1915

BG schrijft aan Comiteit tot hulp en onderrichting aan
de krijgsverminkten, Bagattenstraat 6, dat men zich
moet houden aan de aanvankelijk gemaakte afspraken.
Bijzonder verzoek in verband met Ysebaert Gustave.

11 stukken

1333

28/07/1915

BG wijst het verzoek van Marcel Erpicum, student
artsenijbereidkunde, tot het bekomen van een plaats
als externe.

3 stukken

1334

07/08/1915

BG geeft toestemming voor drie lezingen te geven door
Louis Fredericq, oorlogsinvalide en student rechten,
voor de oorlogsinvaliden in de Bijloke.

2 stukken

1335

13/08/1915

BG geeft toestemming aan juffrouw Alexis, tot het bijwonen van het ‘klein consult’ (petite visite) van dr Colson. In het kader van het diploma van ziekenverzorger.

6 stukken
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1336

24/10/1915

De directeur Bijloke stelt voor om de 1000 fr. die verdeeld wordt onder de dienstknechten van de Bijloke, dit
jaar op een andere manier te verdelen. Hij vraagt 225
fr. extra.

3 stukken

1337

18/11/1915

De directeur Bijloke vraagt aan BG wat hij moet antwoorden op de brief (opeising) in verband met “koper”
(een stuk) De Dir Bijloke meldt over de overbelasting
in de waszaal van het Lousbergsgesticht (een stuk) De
directeur Bijloke meldt aan BG de poging tot zelfmoord
van Ladrière Jules (°17/09/1843).

1 stuk

1338

17/01/1916

Emile D’Hooge machinebouwer biedt zijn diensten aan
voor een wasinstallatie met stoom. (een stuk) A. Fornier
Coupure 173 meldt aan BG dat de offerte voor het herstellen van de sterilisatie installatie weldra opgestuurd
word.

1 stuk

1339

28/01/1916

Verslag over de steeds duurder wordende geneesmiddelen .

2 stukken

1340

25/02/1916

BG vraagt aan directeur Bijloke om het eventuele saldo
uit hoofde van de behandeling van mevrouw Marcel
Mazeman-Noterman, Justus Lipsiusstraat 13, te willen
doorstorten voor de kosten van behandeling van haar
kind in de couveuse van het moederhuis (een stuk) De
directeur Bijloke meldt aan BG dat Van de Steen Pierre
(Ertvelde 5/08/1833) zelfmoord heeft willen plegen.

1 stuk

1341

15/03/1916

Bundel briefwisseling BG, Gemeentebestuur, directeur
Bijloke, BG Antwerpen, over de dringende opname van
arbeidsgewonden. In het kader van een aanpassing
van het reglement van de Bijloke (art 132)

26 stukken

1342

09/03/1916

BG Kortrijk vraagt aan BG Gent of zij haar ziekenverzorgers, dienstknechten en –meiden verzekerd heeft
tegen arbeidsongevallen.

2 stukken

1343

02/05/1916

BG schrijft aan de directeur van het Sanitätsdepot dat
de Bijloke zonder difterieserum zit.

3 stukken

1344

09/05/1916

Advocaat De Vriesere-Remes, horticulteur, Brugsesteenweg 130, stuurt zijn offerte voor het onderhoud
van tuingedeelten in de Bijloke. Opsomming van naam
en adres van tuinbouwers in Gent (Collumbien, De
Vriesere, De Saegher, De Smet, Hemelsoet, Maenhout,
Moreels, Vanden Haute, Vermaercke en Wiener)

2 stukken

1345

26/04/1916

Onderrichting van de Provincie Oost-Vlaanderen over
de noodzaak om door een razend dier gebeten personen te laten behandelen in het Pasteurinstituut te
Brussel.

2 stukken

1346

02/06/1916

BG vraagt na te gaan of er een geschreven overeenkomst bestaat voor het dienstpersoneel van het Hotel
de la Poste dat in voorkomend geval van opname in de
Bijloke ten laste komt van Clément, eigenaar.

1 stuk

1347

08/06/1916

Verslagen over de gebrekkige gezondheidstoestand
van de arbeidsbevolking in Gent (Nederlandse en
Franse verslagen).

26 stukken
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1348

22/07/1916

BG antwoordt aan de voorzitter van Zivil-Verwaltung
für die Provinz Ostflandern dat ze in de Bijloke geen
bijzondere behandeling kunnen geven aan tuberculosepatiënten. Naar aanleiding van de Chileense gevangene Santiago Reyes, ‘gemeingefährlicher Taschendieb
und Hochstabler (=bedrieger, oplichter).

3 stukken

1349

22/08/1916

BG vraagt de plaatsing van een verbindingsdeur tussen
leerlingenrefter en gang van het kantoor van dr Lievens. (plannetje)

1 stuk

1350

18/09/1916

De directeur Bijloke stuurt aan BG verslag over de
behandeling van patiëntenfecaliën in de Bijloke (twee
stukken)

2 stukken

1351

12/10/1916

Briefwisseling tussen directeur Bijloke, BG, prof Heymans, Dumont, Walton over een nieuwe behandeling
van Tuberculose met tuberculine.

4 stukken

1352

13/10/1916

BG Bergen vraagt inlichtingen over het religieus personeel in de Bijloke en ouderlingengesticht.

2 stukken

1353

26/11/1916

Edmond Beier stelt zich bij BG kandidaat als vrijwilliger
voor de Bijloke (een stuk) Klacht van Roelandt tegen
interne, Wauters, die niet komt opdagen om een meisje
met twee gebroken armen te helpen.

1 stuk

1354

1916

Opsomming van 40 heelkundige ingrepen uitgevoerd
in 1916 (een stuk) Tabel met overzicht van de dienst
Heelkunde 1916 (een stuk) De directeur Bijloke vraagt
wat hij moet doen met het verzoek van dr Schoenfeld,
professor, en zijn klinisch assistant De Knop .

1 stuk

1355

05/01/1917

The ‘Commission for Relief in Belgium’ kan geen levertraan leveren aan de Bijloke.

2 stukken

1356

11/01/1917

BG vraagt aan directeur Bijloke een verslag over de
ontoereikende voeding van de zieken in de Bijloke, het
uitblijven van de melklevering door de melkdienst op de
Ottergemsesteenweg.

7 stukken

1357

25/01/1917

De zusters van de Refuge vragen aan BG om ter voorbereiding van de examens voor ziekenverzorgster zij
twee kinderen uit de Bijloke kunnen krijgen.

2 stukken

1358

27/01/1917

BG schrijft aan het gemeentebestuur dat de oprichting
van een dienst Tuberculose in het Oudemannengesticht om verscheidene redenen niet doorgegaan is.

2 stukken

1359

30/11/1917

Delecueillerie heeft nooit zijn ontslag als apotheker in
de Bijloke gegeven. Hij blijkt nu “apotheker der stad en
godshuizen van Aalst” te zijn.

3 stukken

1360

20/11/1917

Het verzoek van de interne, Lefebvre, om zich te laten
vervangen tijdens de wachtdienst, wordt niet ingewilligd

3 stukken

1361

24/11/1917

De secretaris van BG vraagt aan de bestuurders van
de Bijloke om de verblijfplaatsen van opgeëiste minderjaren op te geven en wil ook meer weten over aan een
erge oogkwaal lijdende Lammertijn Marie (Koolskamp)

2 stukken
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1362

05/11/1917

De secretaris van BG vraagt aan D’Hondt Polydoor of
er nog plaatsen vrij zijn bij de ongeesbaren (Van Canegem). D’Hondt antwoordt dat er in “section Lousbergs
niets vrij is, in section zaal 35 zijn er drie belegbare
bedden en daarmee is dan alles stamp vol”.

2 stukken

1363

03/11/1917

BG schrijft aan directeur Bijloke dat voortaan geen badhanddoeken meer gegeven worden aan de gebruikers
van de openbare baden. Met de bezetter is overeengekomen dat de “Heeresangehörigen” hun eigen handdoeken moeten meebrengen.

2 stukken

1364

21/10/1917

De directeur Bijloke meldt aan BG dat er ingebroken is
in de openbare badzaal (een stuk) De directeur Bijloke
vraagt advies aan de voorzitter van BG in de zaak Willems, betalende patiënte (een stuk) De directeur Bijloke
stuurt nog drie namen die toegevoegd moeten worden
aan een reeds toegestuurde lijst.

1 stuk

1365

15/10/1917

BG besluit Léon Deval, automobielbestuurder, een
kleine vergoeding te geven voor diensten verleent in de
Bijloke van 8/08 tot 12/10/1914.

3 stukken

1366

16/10/1917

BG besluit Remy Canepeel een vergoeding toe te
kennen als bediende gelast met het gereedmaken van
anatomische preparaten (twee stukken ) BG meldt
aan Bijloke dat Rogman als intern een buitengewone
vergoeding van 25 fr. per maand krijgt.

1 stuk

1367

10/10/1917

In een brief aan BG wordt melding gemaakt van de
herstelling van de vloer van zaal 4 (een stuk) De Vroedkundige School dankt BG voor de vrijgeleid die Pauline
Seresia heeft bekomen om naar haar familie terug te
keren. (een stuk) De provinciale Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen dankt BG voor het gebruik
van een lokaal in de Vroedkundige School voor haar
zesmaandelijkse zitting.

3 stukken

1368

26/07/1917

Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek van
Elodie Bollaert. Verzorging van patiënten tijdens vakantie. Gelijke inzet van Frans- en Nederlandstaligen.

4 stukken

1369

20/09/1917

BG geeft toestemming aan Pauline Seresia (Burcht
Antwerpen) oud-leerlinge van de Vroedkundige School
om daar te verblijven tot ze een Passierschein heeft
ontvangen.

2 stukken

1370

06/09/1917

Het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen geeft aan
zes vrouwen (naam en dorp) toelating tot de Vroedkundige School voor het schooljaar 1917-18.

2 stukken

1371

30/08/1917

Geannuleerde brief van BG aan directeur Bijloke
waarin sprake van 200 exemplaren met de wijzigingen
in het Ziekenhuisreglement bestemd voor het medisch
personeel.

2 stukken

1372

23/08/1917

De provinciale geneeskundige commissie dank BG
voor het gebruik van een lokaal en medisch materiaal
voor het examen ziekenverpleging.

1 stuk
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1373

24/08/1917

Schepen Heynderyck gispt in een brief aan BG het feit
dat de Bijloke aan de familie van het echtpaar Trinquet,
bij een bombardement gedood in de rue du Bouclier 14,
de met bloed besmeurde dekens en linnengoed heeft
teruggegeven. Op z’n minst had de Bijloke ze mogen
laten wassen.
BG aanvaardt het ontslag van interne Zenner
(23/08/1917)

2 stukken

1374

09/08/1917

BG vraagt aan directeur Bijloke uitleg over de weigering
van de conciërge om de familie van de in de Bijloke
overleden Désiré Raes toe te laten tot de rouwkamer
voor de aankomst van de lijkwagen.

3 stukken

1375

07/08/1917

BG dringt bij de Bijloke aan op het ontvangen van de
gevraagde inlichtingen over het gedistilleerd water geleverd door de apotheek van de Bijloke aan apotheker
Rabau, Vlaanderenstraat.

1 stuk

1376

04/08/1917

BG meldt aan Mortier, provinciaal bouwmeester, dat er
geen plannen bestaan voor een aanbesteding van werken in de inrichtingen van de tyfuslijders in de Bijloke.

3 stukken

1377

26/07/1917

BG weigert de toelating van Juliette Van Velthem, studente geneeskunde universiteit Brussel, om de dienst
kindergeneeskunde te mogen bijwonen. Geweigerd
ondanks de aanbevelingsbrief van dr Colson R.

4 stukken

1378

05/05/1913

Na een mislukt experiment met het laten bijwonen van
een cursus ambulancier bij het Rode Kruis door het
dienstpersoneel van de Bijloke, besluit BG om dr Vercoullie een minimale basiscursus te laten geven. Het
eerste experiment mislukte wegens het slechte gedrag
van het personeel waarbij zelfs de politie aan te pas
kwam en ze onder begeleiding terug moesten worden
gebracht naar de Bijloke en voorts wegens de intellectuele onbekwaamheid van deze mensen. Dit initiatief
startte in 1909.

13 stukken

1379

19/05/1913

De Bijloke stuurt aan BG haar rapport over de oprichting van een inrichting voor ongeneeslijk zieken ter
vervanging van de beperkte opvang in Molenaarsstraat,
Lovendegem en Zomergem.

4 stukken

1380

12/04/1913

Brieven in verband met de organisatie van de afdeling
tuberculosepatiënten.

11 stukken

1381

11/04/1913

De ex-sanatoriumpatiënt Lambrecht kan de veertiendaagse reis naar dr Derscheid in Brussel voor een
inspuiting niet zelf bekostigen.

2 stukken

1382

03/01/1913

BG schrijft aan stadsbestuur over de inrichting van een
antituberculoseafdeling ter hoogte van het Ouderlingengesticht op de Baertsoenkaai (ontwerpplan 1911).

4 stukken

1383

18/05/1911

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de
afschaffing van de fouillering van de bezoekers van de
Bijloke .

3 stukken
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1384

25/03/1907

Brief van BG aan Burgemeester, rapport en mededeling
over de moord op het pas geboren kind van Mathilde
De Scheemaecker, die de bevalling verborgen heeft
kunnen houden in het ziekenhuis.

11 stukken

1385

Sd.

Brief van BG aan de directeur Bijloke over de gewetensvrijheid van de patiënten en de bescherming tegen
het proselitisme van bepaalde personeelsleden.

2 stukken

1386

05/11/1913

BG en directeur Bijloke beslissen om Marie Cuvelier,
echtgenote Middelaer Georges, schoonverkoper Veldstraat in faling, in een afzonderingskamer op te nemen
ingeval van bijzondere zorgen voor haar ongeneeslijke
tuberculose (mooi briefhoofd met gezicht op Sint-Jozefsgesticht Augustinessen Tessenderloo)

4 stukken

1387

06/12/1913

BG zal maatregelen nemen om de waterinsijpeling vanuit de bovenverdieping waar de sterilisatieapparatuur
van de afdeling Gynaecologie defect is, te verhelpen
zodat het onderliggende lokaal van Dr De Vriese geen
last meer heeft van schimmelgeur en afbladderende
plaaster.

2 stukken

1388

24/01/1911

BG schrijft aan stadsbestuur over klacht van dr Hamelinck die vaststelde dat vele behoeftigen zich door
internen die minder streng zijn buiten de bezoekuren bij
de geneesheer laten opnemen.

2 stukken

1389

16/03/1911

De Union médicale vraagt aan BG om een dokter op
te nemen in de directie van de Bijloke zoals elders
gebruikelijk.

1 stuk

1390

31/03/1911

Naar aanleiding van een vragenlijst van de onderwijsvereniging “Diesterweg”, hulpkas voor behoeftige
schoolkinderen (Antwerpen), meldt BG dat ze niet
beschikken over een schoolkolonie of sanatorium (o.a.
een vragenlijst)

2 stukken

1391

03/04/1911

BG meldt aan directeur Bijloke dat een Remington
schrijfmachine mag besteld worden voor de Bijloke.

4 stukken

1392

29/03/1911

BG geeft directeur Bijloke aanbevelingen naar aanleiding van de zelfmoord van de 80-jarige Ceuninck
Joseph, ° Brugge 1831.

3 stukken

1393

29/04/1911

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en politiecommissaris over Lemahieu Aimé (postbode te Aywaille) die ontsnapt is na opname wegens krankzinnigheid.

8 stukken

1394

24/04/1911

Slimbroeck Stéphanie, echtgenote De Decker Alphonse, springt uit het raam na een operatie.

2 stukken

1395

05/05/1911

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Société Royale
médecine publique over ziekenhuisstatistieken waar de
Gentse Bijlokedokters niet voltallig aan willen deelnemen.

6 stukken

1396

13/05/1911

BG geeft gunstig advies aan Weldadigheid over de
vraag van Ferdinand Defevre.

2 stukken

1397

13/05/1911

BG meldt aan Bruggeman, voorzitter van La Libre Pensée (rue Haut Port 7) dat zij zich zullen buigen over zijn
vraag voor vrijzinnigenhulp.

1 stuk
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1398

26/04/1911

Briefwisseling over Westerlinck Arthur en zijn opname
in het sanatorium in Ter Hulpen.

5 stukken

1399

12/06/1911

Victorine De Buck werd verzorgd in de Bijloke en zit nu
voor moord in de gevangenis. De moeder weigert de
kosten van verzorging terug te betalen. BG oordeelt dat
dit terecht is omdat zij ten laste van het Parket is.

2 stukken

1400

30/06/1911

Briefwisseling tussen BG, stad Gent, Weldadigheid
over welke Weldadigheid de kosten van een verblijf in
een sanatorium in een andere stad moet betalen.

26 stukken

1401

13/07/1911

BG meldt aan directeur Bijloke dat de patiënten in zaal
25 zich beklagen over een muggen- en vliegenplaag.
De oorzaak is de hoop beenderen die achter de zaal
opgestapeld wordt.

1 stuk

1402

23/09/1911

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Weldadigheid over verscheidene patiënten die ongeneeslijk
ziek zijn, niet kunnen werken, geen bezittingen en
onderdak hebben: Pauline Verschichel, Schoonjans
Polydoor, De Blander Leonard, Seymortier Gustave.

4 stukken

1403

11/11/1911

BG Bergen vraagt informatie over de dienst “électrothérapie” en “mécanographie”

1404

11/11/1911

De directeur Bijloke stelt aan BG een wijziging van de
openingsuren van de publieke baden voor, omdat het
publiek in hoofdzaak bestaat uit ‘burgers’ die niet zeer
ochtendlijk zijn.

2 stukken

1405

08/03/1911

BG besluit een rondschrijven te sturen aan de geneesheren van de stad om hen op de hoogte te stellen van
de toegangstijden tot het ziekenhuis.

6 stukken

1406

25/01/1910

BG schrijft aan de directeur Ouderlingengesticht dat
het aantal verpleegden 252 blijft waarvan 247 behoeftigen en 5 betalende gasten. Sedert de toekenning van
ouderdomspensioenen zijn de aanvragen gestegen.

1 stuk

1407

09/11/1910

BG herinnert de directeur Bijloke eraan dat strenger
toegezien moet worden op de toelating van niet-dringende gevallen.

2 stukken

1408

30/06/1911

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over
Claeyssens Constant die opgenomen mag worden in
het blindengesticht zodra een plaats vrij komt. Ondertussen mag niet langer in het ziekenhuis verblijven.
Statistiek over het gemiddelde aantal al dan niet betalende patiënten in de Bijloke tussen 1905 en 1910.

5 stukken

1409

20/01/1912

BG meldt aan BG Bergen dat zij geen inwonende artsen verbonden aan het ziekenhuis hebben.

2 stukken

1410

27/02/1912

De onderdirecteur Bijloke brengt verslag uit over de
zedenfeiten gepleegd door twee stokers op twee in
afzondering geplaatste vrouwen.

4 stukken

1411

18/03/1912

Briefwisseling tussen BG, dr Willems en Bijloke over
het onttrekken van te opereren patiënten aan de mogelijkheid om ze in een leslokaal te opereren.

6 stukken
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1412

19/03/1912

Briefwisseling tussen BG en BG Antwerpen over gratis
medische en chirurgische consultaties voor behoeftige
patiënten die niet hoeven opgenomen te worden (o.a.
een met gedeeltelijk weggescheurde tekst)

2 stukken

1413

29/03/1912

Dr Stas, tandartsenij, heeft zich enkel bij de directeur
Bijloke ziek gemeld. BG vraagt uitleg.

8 stukken

1414

01/04/1912

BG Doornik wil van BG Gent vernemen of zij een afzonderlijke gynaecologische afdeling hebben.

1415

11/04/1912

BG geeft toestemming voor de aankoop van een met
glas afgedekt mededelingenbordje op te hangen in de
zal van de internen.

2 stukken

1416

04/05/1912

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Weldadigheid over
de opname van Van Cleven Philippe en Pierre Carnoy.

13 stukken

1417

04/05/1912

BG schrijft aan het stadsbestuur over de zeer slechte
kwaliteit van het water voor de publieke baden.

3 stukken

1418

10/05/1912

Bijloke meldt aan BG een werkongeval waarbij Mathilde
Voets hand in een stoomkalander terechtkomt.

2 stukken

1419

02/07/1912

De directeur Bijloke meldt dat hij geen lijst met de door
dr Gommaerts behandelde patiënten kan voorleggen
omdat bij op forfait basis werkt.

1 stuk

1420

03/07/1912

De directeur Bijloke meldt aan BG dat dr Coninck zijn
klacht niet mondeling kan komen bevestigen op de
Bijloke. De klacht betrof fout informatie die over een
patiënt (Catherine Semeese) werd verstrekt.

2 stukken

1421

04/07/1912

Briefwisseling tussen BG, Dir Bijloke en Het Volk, dat
een artikel “Ziekenbeulen” had laten verschijnen naar
aanleiding van de weigering van patiënten die veel te
laat van het verkiezingslokaal zijn teruggekeerd.

7 stukken

1422

11/07/1912

Peeters-Notebaert (koloniale waren: briefhoofd) vraagt
aan BG het aantal patiënten in de verschillende instellingen. Indien het feest van de geniesoldaten (sapeurséclaireurs) niet doorgaat, dan willen ze de 600 kippen,
1200 broodjes en 1200 bierflesjes aan hen bezorgen.

3 stukken

1423

15/07/1912

De directeur Bijloke vraagt aan BG om de administrateur-inspecteur van de Universiteit te willen aanspreken
om er voor te zorgen dat de honden die als proefdieren
in het Rommelaere instituut worden gebruikt niet meer
dag en nacht de rust van de patiënten verstoren.

2 stukken

1424

25/07/1912

Briefwisseling om de bedden in de kinderafdeling te
vervangen door de aseptische van het type Lambotte in
het kader van de voltooiing van de verbouwing.

5 stukken

1425

29/07/1912

De directeur Bijloke reageert bij BG op een artikel in de
Gazette van Gent van 27/07/1912 waarin aangeklaagd
wordt dat de familie van een overledene op het stadhuis moet vaststellen dat men daar nog niet de verklaring van overlijden heeft ontvangen.

2 stukken

1426

29/07/1912

Briefwisselingen en rapporten over het slechte gedrag
en de zelfmoordpoging van Seron Théophile.

20 stukken
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1427

06/08/1912

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over
de ruimingdienst die het aal van de Bijloke gewoon
overgieten in de riolering.

3 stukken

1428

06/08/1912

De directeur Bijloke beklaagt zich bij BG over het overmatige verbruik van water in de publieke baden van
365 liter per bad.

2 stukken

1429

26/08/1912

Brief van BG aan Dr De Nobele na melding door directeur Bijloke dat dr De Nobele onaangekondigd afwezig
was en een patiënt die uit Ronse gekomen was niet het
röntgenonderzoek kon krijgen.

2 stukken

1430

07/10/1912

BG stuurt het antwoord van Dr De Nobele aan BG
Blankenberge over de aankoop van röntgenapparatuur.

4 stukken

1431

15/10/1912

BG geeft aan dr De Nobele de toestemming om de
röntgenapparatuur te herstellen.

11 stukken

1432

28/10/1912

Briefwisseling tussen dr Dumont, directeur Bijloke en
BG over de toelating van patiënten en het onvertogen
woordgebruik van de directeur Bijloke.

14 stukken

1433

29/11/1912

BG gaat ermee akkoord dat Standaert Schellaert
(meeuwstraat 14, herberg Belle Vue Meulestedeplaats)
het bedrag van de verzekeringspremie mag behouden
wegens de schulden gemaakt tijdens de ziekte van zijn
vrouw.

8 stukken

1434

13/12/1912

De Conseil général des hospices & secours de Bruxelles wil weten hoe BG Gent het aan boord legt om te
weten te komen of ze met een echte behoeftige of toch
nog voldoende gegoede persoon te doen hebben.

2 stukken

1435

14/12/1912

BG meldt aan de directeur Bijloke dat ze nog geen
maatregelen hebben getroffen voor de reorganisatie
van het tandheelkundig consult.

1 stuk

1436

03/12/1912

BG stuurt de directeur Bijloke enkele aanbevelingen
over het correct adresseren van interne en externe post

1 stuk

1437

28/12/1912

BG antwoordt aan directeur Bijloke over de problematiek van het tekort aan bedden in bepaalde zalen en
leegstaande in andere.

4 stukken

1438

30/12/1912

BG staat toe dat een overlijdensverklaring wordt afgeleverd voor Pauline Bennesteker.

2 stukken

1439

22/09/1911

Brief van directeur Bijloke aan BG over het niet opnemen van Pierre Van Hecke.

7 stukken

1440

26/07/1912

Rapport over het overbrengen van de Van Caeneghem
blinden naar de Lousbergkaai instelling.

9 stukken

1441

22/05/1912

Rapport aan BG op verzoek van de provinciale afdeling
van de Belgische liga tegen Tuberculose.

19 stukken

1442

20/11/1912

Brief van BG aan Antituberculose liga over een eventuele afstand van Van Caeneghemgebouw aan de stad
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruikt
wordt voor een antituberculose-instelling.

4 stukken

1443

23/01/1907

BG aan Weldadigheid over het melden van behoeftigen
zonder woonst, werk of onbekwaam tot werken (gescheurd)

1 stuk
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1444

23/06/1911

BG besluit dat de kinderen die mogen vertrekken voor
een kuur in het sanatorium te Bredene, niet meer
hoeven te worden opgenomen in de Bijloke waar ze
volgens Dr Bertha Devriese het risico op infecties lopen

6 stukken

1445

26/10/1910

BG besluit aan aanleiding van de klacht van dr Dumont
over overbevolkte vrouwenzaal om 4 supplementaire
bedden daar toe te staan en de overige mogen op de
gang gezet (drie stukken)

3 stukken

1446

18/01/1911

Briefwisseling over het overlijden van Vanden Broecke
Anna die men niet in het ziekenhuis heeft willen opnemen.

12 stukken

1447

04/01/1913

BG meldt aan Antituberculoseliga dat ze hun brief aan
het gemeentebestuur hebben gestuurd.

1 stuk

1448

22/01/1913

BG besluit om 60 fr. toe te kennen aan de badzaalhelpers die in het expo jaar 1913 harder hebben moeten
werken. Hun salaris bedroeg 156 fr. De directeur Bijloke had 100 fr. voorgesteld.

4 stukken

1449

24/02/1913

BG gaat akkoord met het aanwerven van vijf zusters
voor het ouderlingengesticht

5 stukken

1450

28/02/1913

Het Sanatorium populaire de Magnée Fléron meldt dat
zij geen patiënten uit andere provincies kunnen aanvaarden

1 stuk

1451

20/02/1913

BG Antwerpen vraagt inlichtingen over de salarissen,
voorwaarden, voordelen en lasten voor het geneeskundig personeel, diensturen, ter beschikking gesteld
materieel, dienstduur

2 stukken

1452

26/03/1913

De stadssecretaris meldt dat de plantsoendienst bereid
is het onderhoudscontract te hernieuwen tegen 6500 fr.

1 stuk

1453

04/03/1913

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de patiënten in
de infirmerieën van het Ouderlingengesticht alle dagen
bezoek mogen blijven ontvangen van hun familie

1 stuk

1454

1910

Bouw van een paviljoen voor tuberculeuzen en ongeneeslijk zieken. Beschrijving van het project en voorwaarden van aanbesteding

6 stukken

1455

31/03/1913

BG vraagt aan de directeur Bijloke om de waarschuwing voor het kille water in het publieke bad te willen
verwijderen

1 stuk

1456

21/04/1913

De directeur Bijloke meldt aan BG de zelfmoord van
Elegeert Séraphin-Maurice (°1894)

4 stukken

1457

28/04/1913

BG meldt BG Ieper dat er geen extra kosten worden
aangerekend ingeval van een röntgenonderzoek

2 stukken

1458

06/05/1913

De directeur Bijloke handhaaft zijn verzoek voor een
bijkomende adjunct geneesheer

1 stuk

1459

15/05/1913

BG Laken vraagt inlichtingen over de salarissen, voorwaarden, voordelen en lasten voor het geneeskundig
personeel, verplegers, dienstpersoneel

2 stukken

1460

21/05/1913

BG geeft aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
de gewenste informatie bestemd om een beeld van “de
gezondheidstoestand des Lands” op te maken

7 stukken
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1461

24/05/1913

BG vraagt aan directeur Bijloke uitleg over de geweigerde opname van een gekwetste. Op de achtbaan,
scenic railway op de Wereldtentoonstelling deed zich
een ongeval voor waarbij een persoon gedood wordt.
De andere gekwetste is een Engelsman die naar de
Bijloke wordt gevoerd waar men een voetverstuiking
vaststelt. Hij wordt niet opgenomen waarna onder verwensingen van de autobestuurder de gekwetste naar
de Lievin De Winnestraat wordt gevoerd

2 stukken

1462

28/05/1913

Poging tot zelfmoord van Marie De Graeve (°Wetteren
1887)
Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over het
schillen van de aardappelen

4 stukken

1463

09/07/1913

BG geeft aan dr Robert Colson de toestemming om het
consult van dr De Bersaques bij te wonen in 1913

3 stukken

1464

21/06/1913

BG legt aan BG Blankenberge uit dat ze geen subsidies kunnen vragen voor een eigen röntgeninstallatie
omdat een deel van de Bijloke patiënten gebruik kunnen maken van de installatie van de universiteit

2 stukken

1465

26/06/1913

De Bijloke meldt dat ten onrechte de verblijfskosten van
Jean De Clercq werden geclaimd omdat het BG secretariaat niet op de hoogte was van zijn overlijden

3 stukken

1466

23/07/1913

Klacht naar aanleiding van de bouw van een rouwkapel voor mevrouw Emilie Van Renterghem. Briefhoofd
van begrafenisondernemer J. Raes, Hoogpoort 32, “Au
dernier Souvenir”

2 stukken

1467

25/07/1913

BG Leuven vraagt informatie over de indeling van de
geneeskundige en heelkundige diensten

2 stukken

1468

05/08/1913

BG Anderlecht vraagt inlichtingen over de salarissen,
voorwaarden, van het geneeskundig personeel

2 stukken

1469

26/08/1913

BG Doornik vraagt inlichtingen over het rookverbod in
het ziekenhuis.

2 stukken

1470

08/09/1913

Wegens geldtekort op de begroting voor het onderhoud
van tuberculosepatiënten in sanatoria vraagt het college uitleg over de geboekte resultaten met die verblijven

3 stukken

1471

11/10/1913

BG stelt de tarieven van de verzorgingsdag vast geldend vanaf 1/11/1913

3 stukken

1472

18/10/1913

Klacht en verslag over het bezoekregime van het ouderlingengesticht

6 stukken

1473

02/01/1914

BG geeft de tarieven op van de salarissen van de directeuren en bedienden (zoals telefoniste) van de ziekenhuizen

1 stuk

1474
1475

03/01/1914
07/01/1914

Zelfmoordpoging van Bénoit Auguste

2 stukken
1 stuk

1476

07/01/1914

BG Brussel geeft de salarissen op van de directeuren
en het dienstpersoneel

BG Antwerpen geeft de salarissen op van de directeur
en het dienstpersoneel

1 stuk
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1477

10/01/1914

Brief van directeur Bijloke aan BG over de lange afwezigheid van dr De Wulf, assistant vrouwenkliniek, en
zijn vervanging door dr Gombert, de oude vroedkundige assistent van dr Daels.

1 stuk

1478

12/01/1914

BG Antwerpen wil een kopie van het arrest van het
Hof van Beroep te Gent over de aansprakelijkheid van
een geneesheer bij de behandeling van een betalende
patiënt

1 stuk

1479

12/01/1914

Rapport naar aanleiding van de publicatie van een artikel “Lamentable scène de rue” in La Flandre Libérale
waarin Leonard Goossens (°Lokeren 1846) als slachtoffer wordt opgevoerd

3 stukken

1480

14/01/1914

Brief aan BG Brussel in antwoord op hun vragen over
hulpverlening, ziekenverzorgers en huispersoneel, hun
vakantiedagen en vervanging, … (10 vragen)

5 stukken

1481

07/01/1914

Brief aan BG Leuven in antwoord op hun vraag over
de gratis consulten en de artsen en apotheken voor
behoeftigen

3 stukken

1482

17/01/1914

Brief aan BG Sint-Gilles (Brussel) in antwoord op hun
vraag over het gemiddeld aantal zieken in behandeling
en de jaarkost van de medicatie en verbandmateriaal

2 stukken

1483

22/01/1914

BG meldt aan de Bijloke dat de tuinier voortaan 3,50 fr.
en de hulptuinieren 3,20 fr. ontvangen als salaris

1 stuk

1484

10/02/1914

BG antwoordt aan BG Brugge over het merk (Lion),
de kostprijs (500 fr.) en het onderhoud (La Nutricia te
Laken) van de couveuses in gebruik in de Bijloke.

3 stukken

1485

28/02/1914

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de dagprijs voor
de met tyfus besmette familie Mekerle (?) uit De Pinte
verzorgd zal worden tegen 4 fr. per dag. De gemeenten
Gentbrugge, Ledeberg, Sint-Amandsberg, Drongen,
Wondelgem en Mariakerke het maximum tarief zoals
voor vreemdelingen ten bedrage van 5 fr. per dag
betalen

1 stuk

1486

04/03/1914

BG schrijft aan weduwe De Smet-De Bruyn dat zij
voorlopig als bewaakster van het sterfhuisdepot in de
Bijloke is aangesteld. Zij mag geen diensten aanbieden
aan de familie van de overledenen

1 stuk

1487

18/03/1914

BG antwoordt aan BG Verviers dat de door de politie
gevolgde prostituees besmet met syfilis in aparte lokalen worden behandeld. Deze zullen eerlang aangepast
worden.

2 stukken

1488

27/03/1914

BG meldt aan BG Etterbeek dat zij geen gebruik maken
van een verrijdbare elektrisch-medische tafel voor endoscopie, cauterisering, warme lucht, …

2 stukken

1489

04/04/1914

Bedankingsbrief ondertekend door de bedienden, klerken en werknemers van de Bijloke naar aanleiding van
een gevoelige loonsverhoging

1 stuk
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1490

04/04/1914

BG schrijft aan dr Fredericq dat zij het voorschrijven
van de siroop Tannel niet kunnen goedkeuren. De voorkeur moet gegeven worden aan in de apotheek van de
Bijloke gemaakte preparaten.

2 stukken

1491

08/04/1914

De directeur Bijloke meldt aan BG dat het hen toegestuurde plan voor de nieuwe groep operatiekamers
door de dr Willems, Claeys en Champon zijn aanvaard.

1 stuk

1492

18/04/1914

BG antwoordt op de brief van weduwe De Muynck dat
zij haar geen gratificatie of onderhoudspensioen kunnen toekennen

3 stukken

1493

20/04/1914

Brief van de directeur Bijloke aan BG over een komende publicatie van de Société des Architectes de la
Flandre oriëntale over de wedstrijd voor een tuberculozenpaviljoen.

1 stuk

1494

23/04/1914

BG vraagt aan de directeur Bijloke een gedetailleerd
verslag van het aantal zieken

1 stuk

1495

06/05/1914

Het gemeentebestuur meldt aan BG dat er geen tegemoetkoming van de Stad voor de Openbare badinstelling nodig is.

1 stuk

1496

18/05/1914

De directeur Bijloke stuurt aan BG een verkleinde fotoafbeelding van de gezichten op het Hospitaal die op de
Wereldtentoonstelling van 1913 de Grand Prix hebben
ontvangen (geen foto’s)

1 stuk

1497

18/05/1914

De directeur Bijloke meldt dat de “collectebus voor de
Armen” 358,94 fr. bevatte (een stuk). Brief van 20/04
met de sleutel van de collectebus

1 stuk

1498

22/05/1914

BG antwoordt op een aantal vragen van BG Hoei in
verband met de openbare badinstelling

3 stukken

1499

13/06/1914

Briefwisseling in verband met het vrijafnemen door artsen. BG wenst dat dit tijdig gemeld wordt en in vervanging voorzien wordt (drie stukken)

3 stukken

1500

08/07/1914

IN het bijvoegsel van het Laatste Nieuws staat een artikel over de miskenning van het Nederlands in de Openbare Badinstelling. Dit ontlokt aan de directeur Bijlok
een sarcastische opmerking gericht aan BG waarin hij
Nederlands en Frans water voorstelt (één krantenblad)

2 stukken

1501

10/07/1914

BG antwoordt aan directeur Bijloke dat zij kennis neemt
van de geplande afwezigheden van de artsen Vernieuwe, Fredericq en Claeys

7 stukken

1502

11/07/1914

BG antwoordt op de brief van het Min Justitie dat
reageert op een vraag van de Ministre de Suède te
Brussel over de kostprijs van de geneesmiddelen en de
kortingen verleend aan hulpverlenende instellingen

2 stukken

1503

03/08/1914

BG keurt de aanvraag van dr De Busscher voor één
maand vrijaf goed

3 stukken

1504

11/08/1914

BG vraagt aan BG Brussel welke vergoeding men
mag verwachten voor de behandeling van gekwetste
soldaten

2 stukken
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1505

17/08/1914

BG dankt graaf Dorsan Goethals, Volderstraat 16, voor
het terbeschikkingstellen van zijn kasteel te Vurste voor
opname van gekwetste soldaten

2 stukken

1506

12/08/1914

BG antwoordt aan de Gemeentelijke school voor
geestelijk gehandicapten in de Guinardstraat 15, die op
10/09/1914 opent, dat zij niet kan akkoord gaan dat de
school de gekwetsten die daar zijn ondergebracht, zou
willen overplaatsen naar het weeshuis op de Godshuizenlaan

2 stukken

1507

18/09/1914

BG meldt aan Bijloke dat het afleveren van een medisch certificaat aan een verzekeringsinstelling of particulier onderhevig is aan een taks van 2 fr. De toestemming voor de vermelding van de ziekte moet aan de
patiënt of de familie vooraf gevraagd worden. Briefwisseling rond de weigering van Dr Dumont om dergelijke
stukken te tekenen

14 stukken

1508

18/09/1914

De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij bezoek heeft
gekregen van de afgevaardigde van de Duitse Hoofdgeneesheer, dr Reiss, met het oog op de controle van
de gekwetste militairen. Enkel met zijn toestemming
mogen ze het ziekenhuis verlaten

1 stuk

1509

07/11/1914

BG besluit om de aflevering van farmaceutische specialiteiten stop te zetten

1 stuk

1510

17/11/1914

De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij de Duitse
overheid op de hoogte heeft gebracht dat drie militairen
(Jean VIley Vorst, Barbier Georges, Sint-Joost-tenNoode en de Congolese zwarte Flanga Jacques) uit
de Bijloke ontsnapt zijn waar ze verzorgd werden voor
roodvonk

1 stuk

1511

26/01/1915

Smeekbrief van mevr. L. Delecoeuillerie-Huys, Vlaanderenstraat 14, die stervende is en de hervatting van
de werkzaamheden van haar man, apotheker, bepleit.

3 stukken

1512

06/02/1915

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en de artsen
over de afschaffing van kalfsvlees in de Bijloke

7 stukken

1513

16/02/1915

De directeur Bijloke meldt aan BG dat er thans 30
tyfusgevallen zijn waardoor hij zaal 8 (dermatologiemannen) nu gebruikt voor de tyfusgevallen (mannen)

1 stuk

1514

13/03/1915

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en College over de
gasvoorziening voor de met gas opgewarmde strijkijzers van de waszaal van de Bijloke

4 stukken

1515

20/03/1915

Briefwisseling tussen BG, ingenieur, Gasdienst (Borluutstraat 20) en College over de slechte kwaliteit van
de cokes gebruikt voor de centrale van de Bijloke.
Daardoor is de sterilisatie van het Leiewater niet meer
toereikend. Er wordt geen Franse of Engelse steenkool meer geleverd. Het gas wordt met steenkool
gemaakt en de kwaliteit van de cokes is afhankelijk
van de gedistilleerde steenkool. De gasdienst betwijfelt
de bewering dat het water onvoldoende kan worden
gesteriliseerd.

4 stukken
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1516

10/05/1915

BG geeft aan directeur Bijloke de toestemming om na
bekomen toestemming van de Duitse overheid een
privé telefoonlijn aan te leggen naar het Van Caenegemgesticht

1 stuk

1517

12/05/1915

BG schrijft aan de aalmoezenier van de Bijloke dat ze
een aantal stukken uit het archief te zijner beschikking
stellen (kazuifels, ...)

1 stuk

1518

25/05/1915

Waelbrouck C. dankt BG voor de genoten opleiding op
de afdeling pediatrie

1 stuk

1519

28/02/1913

De orde van de Broeders van Liefde heeft besloten om
de broeders uit het Van Caeneghemgesticht weg te
halen. De patiënten zouden naar het Lousbergsgesticht
overgeplaatst worden – samen met de patiënten van
de Laurentius fundatie. Een deel van het Van Caeneghemgesticht zou gebruikt worden voor een antituberculoselaboratorium.

11 stukken

1520

26/03/1913

Briefwisseling over de inrichting van een kinderhospitaal op verzoek van de société des crèches gantoises,
verzoek van Bertha De Vriese, voorzitter van medische
commissie voor het kinderhospitaal, om de inrichting te
verbeteren, oprichting van een ziekenhuis voor ongeneeslijk zieken, kinderziekenhuis en meisjesweeshuis
op de BG terreinen aan de Ottergemsesteenweg,
ouderlingengesticht vervangen door tuberculoseziekenhuis, (met plan van quartier pour maladies contagieuses)

15 stukken

1521

03/01/1906

Krant Vooruit met artikel over een zekere Hennevaert
die bij zijn ontslag uit het ziekenhuis wegens ongeneeslijk ziek hardhandig door de knechten is aangepakt
(een krant)

1 stuk

1522

02/12/1913

Krant La Flandre Libérale: artikel over herinrichting Sint
Pieters Aygem (kort) (een krant)

1 stuk

1523

15/09/1904

Journal de Gand van 8/09/1904 over de ongezondheid
van de Bijloke (un hôpital qui n’autres mérites que son
antiquité), het plan om in vervanging van de gesloten
openbare baden een kinderziekenhuis voor besmettelijke zieken, oprichting van tuberculose ziekenhuis en...”
Puis la Commission le (le rapport) remise avec respect
dans un tiroir “ met antwoord van G. Waelbrouck-Rolin.

3 stukken

1524

04/01/1907

BG schrijft aan directeur Bijloke over het medisch geheim van de geneesheren in verband met het verstrekken van informatie over aandoeningen

3 stukken

1525

31/01/1913

Briefwisseling over de oprichting van een kinderziekenhuis. In een lange brief wordt onder andere de geschiedenis van het Gents kinderziekenhuis (Sint Jan in
d’Olie, 1834-1871) vermeld en het vervolg in de Bijloke.

12 stukken

1526

08/10/1908

Uiteenzetting over de noodzaak tot het oprichten van
een verpleegstersschool

6 stukken
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1527

15/03/1906

Brief over de nood aan een commissie die zich buigt
over alles wat te maken heeft met tuberculose en de
strijd ertegen

1 stuk

1528

12/06/1824

Bekendmaking van de aantal geestelijken van de R.K.
eredienst die per provincie toegelaten worden in de
geautoriseerde verenigingen

13 stukken

1529

07/10/1796

Wet die de burgerlijke godshuizen in het genot laat van
hun goederen en de manier regelt waarop ze bestierd
worden

1 stuk

1530

10/09/1804

Besluit van de prefect waarbij de zuster van de Bijloke
gratis geneesmiddelen van de stad mogen bekomen
voor gebruik “ter verlichting van de lijdende mensheid”

2 stukken

1531

18/11/1917

Kommandantur (von Wick) aan Stad Gent, BG aan
Schepen van Onderwijs Gent, directeur Bijloke in verband met de hospitalisering van de opgeëisten. Allerlei
voorstellen: gebruik van de school in de Kortrijksestraat
voor de ouderlingen, stichten van een bijvoeglijk hospitaal voor opgeëisten. De ongeneesbaren mogen in de
school in de Kortrijksestraat ondergebracht tot op het
eind van de vakantie.

9 stukken

1532

08/12/1917

BG geeft ontheffing aan directeur Bijloke voor het bedrag dat gestolen werd in de nacht van 20-21/10/1917.
Het gaat om inkomsten van de Openbare Baden

2 stukken

1533

14/12/1917

BG stelt Tytgat aan voor de dienst der zieke opgeëisten
in het van Caenegemgesticht.

1 stuk

1534

18/12/1917

De vroedkundige school meldt aan BG dat Clara Liviau,
ondermeesteres-vroedvrouw, wegens ziekte haar functie opzegt.

1 stuk

1535
1536
1537

28/12/1917
28/12/1917
28/12/1917

Briefwisseling over het ontslag van dr Schonfeld

4 stukken
3 stukken
1 stuk

1538

23/07/1917

De overste van de Bijlokezusters stuurt het zesmaandelijks overzicht en dank voor de ontvangen steun

1 stuk

1539

19/07/1917

BG geeft geen gunstig gevolg aan een verzoek van het
Bijloke huishoudpersoneel

1 stuk

1540

13/07/1917

De Provinciale geneeskundige commissie stuurt aan
BG de tabel der schikking voor den toekomende zittijd
der examens ((met tabel)

4 stukken

1541

12/07/1917

Toekenning door BG van een toeslag van 6 fr. per
maand aan de barbier voor scheerzeep gedurende de
oorlogsperiode

4 stukken

1542

07/07/1917

Dossier betreffende het overlijden van Alidore Oppeel,
15 jaar, die door een dokter uit Deinze ’s nachts is
binnengebracht en aangaf dat het om een verzworen
blindedarmontsteking ging. De interne met wachtdienst,
Zenner, laat na om een chirurg erbij te halen. Strafonderzoek met lijkschouwing. (stukken in NL, FR en DU)

25 stukken

Des Mares dingt naar functie in de interne apothekerij
Mevrouw De Keghel wordt aangesteld als apotheker in
de Bijloke.
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1543

28/06/1917

Benoeming van Clara Livian van Ruyen als ondermeesteres vroedvrouw voorlopig voor de duur van 6
maanden. Vertrokken op 1/11/1917

2 stukken

1544

27/06/1917

School voor vroedvrouwen, informatie te verstrekken
aan de voorzitter van het Burgerlijk Beheer der Provincie Oost-Vlaanderen

2 stukken

1545

20/06/1917

Begeleidende brief van BG aan College B&S over toezending van beraadslaging over de artsen en chirurgen
van de Bijloke en van twee bijvoegsels bij het reglement

1 stuk

1546

02/06/1917

Hulpverbond voor slachtoffers van den Oorlog (Nederkouter 8) bevestigt ontvangst van BG brief en dankt
voor de korting toegekend aan de familie Lippens naar
aanleiding van de opname wegens de “catastrophe du
3 Février dernier”

1 stuk

1547

13/02/1919

BG antwoordt aan College van B&S dat de oprichting
van een afdeling voor tuberculozen op de Godshuizenlaan twijfelachtig blijft

2 stukken

1548

15/02/1919

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over het
maken van foto’s op een ziekenzaal. Ondanks vraag
van de patiënten verbiedt BG dit.

4 stukken

1549

06/03/1919

Briefwisseling over het verstrekken van geneesmiddelen voor oorlogsinvaliden. Niet meer in de Bijloke maar
nu in het militair hospitaal

2 stukken

1550

28/02/1919

De directeur Bijloke vraagt aan BG of dr Collumbien
de lila’s verder moet onderhouden of de Bijloke het zelf
moet doen

2 stukken

1551

21/03/1919

De gezusters Faucon, Maisières (Bergen), solliciteren
voor een functie als verpleegster in de Bijloke

2 stukken

1552

28/03/1919

Briefwisseling tussen BG en Bijloke/Lousbergs over de
salarissen van personeel

3 stukken

1553

11/04/1919

Dossier over de bevoorrechte schuldvordering van BG
op de bezittingen van François Eeckhoute, overleden.

9 stukken

1554

02/05/1919

Briefwisseling tussen BG en generaal Meilis (inspecteur
du service de Santé) over eventuele demonteerbare
lazaretten

6 stukken

1555

06/05/1919

Instituut voor ongeneeslijk zieken (Molenaarsstraat)
aan Wijkcommissaris (9e) over de weigering door de
Bijloke om Pierre De Wulf, schipper en lijdend aan een
aangezichtskanker, op te nemen

3 stukken

1556

28/07/1919

Dossier over een brief van Parent Leon (°Brussel
1863), die een onderhoud heeft aangevraagd. De man
lijdt aan achtervolgingswaan

4 stukken

1557

28/04/1919

Enkele opmerkingen over de wasserij en het linnengoed

2 stukken
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1558

31/05/1919

BG vraagt aan de directeur van de Bijloke om bij de
dienst bevoorrading van het leger enkele kisten à 25-30
flessen champagne (Moët & Chandon) te bestellen. Dit
geneesmiddel wordt regelmatig verstrekt aan Bijlokepatiënten.

1559
1560

13/05/1919
14/05/1919

Vastlegging van enkele Bijloketarieven

1561

05/06/1919

Antwoord van BG op enquête van de provincie in het
verlengde van de vraag van de Min Justitie over de
verplichte hulpverlening aan behoeftige zieken.

9 stukken

1562

05/06/1919

twee briefontwerpen van BG gericht aan college B&S
over genomen beslissingen (geen bijvoegsels)

2 stukken

1563

05/07/1919

De provincie vraagt aan BG informatie over de studiekostprijs aan de vroedvrouwenschool en de subsidietarieven die de provincie of de school verleent

1 stuk

1564

25/07/1919

Brief van directeur Bijloke aan BG over de administratieve moeilijkheden bij het plaatsen van ongeneeslijk
zieken

2 stukken

1565

28/07/1919

Goedkeuring van de vakantieperiodes aangevraagd
door dr Fredericq en apotheek Cools

4 stukken

1566

18/04/1919

Briefwisseling over de samenstelling van de Medische
Dienst

21 stukken

1567

05/08/1919

Brief van directeur Bijloke aan BG over de vraag van
externe leerlingen De Vos, Herman, Sobry, Van Nueten
en Verhelst om tijdens de vakantie te mogen blijven
eten in de Bijloke. Maaltijden in de stad zijn te duur.

2 stukken

1568

30/07/1919

Vermeirre, commissaris, vraagt opnieuw vakantie aan,
wat de directeur Bijloke niet wenst toe te kennen. BG
steunt deze weigering (twee stukken)

2 stukken

1569

18/08/1919

BG van directeur Bijloke aan BG en politiecommissaris
over de geplande diefstal van ¾ kg boterhammen en
een gewassen laken door Maebe Ivon

2 stukken

1570

10/10/1919

Directeur Bijloke vraagt aan BG of hij het diploma
toegekend door de Internationale Jaarbeurs 1913 mag
laten inkaderen en ophangen in de Bijloke

1 stuk

1571

22/10/1919

BG meldt aan Weldadigheid dat zij het honorarium van
de geneesheren in de Bijloke verhoogd heeft met 60
% sinds 1/01/1919. Zonder onderscheid tussen vast
aangestelde artsen en adjuncten bedraagt het honorarium 1600 fr.

2 stukken

1572

29/10/1919

Mevrouw Hebbregt, Française gehuwd met Belg,
vraagt een functie als hulpapotheker. BG weigert

2 stukken

1573

12/11/1919

BG Brussel vraagt of het BG personeel gratis medische
hulp krijgt, hoe de artsen in voorkomend geval betaald
worden, of deze aan huis komen, wie de kandidaten
medewerkers onderzoekt

2 stukken

1 stuk

2 stukken
Gelet op de gestegen levensduurte wordt het pensioen 2 stukken
van weduwe Van Camp verhoogd van 30 op 45 fr. per
maand.
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1574

14/11/1919

De directeur Bijloke geeft aan BG een overzicht van
de situatie op het stuk van wandluizen (punaises) in de
verschillende afdelingen en hun bestrijding

4 stukken

1575

26/11/1919

Directeur Bijloke antwoordt aan BG dat er geen enkele
ruimte beschikbaar is om er een operatiekamer voor dr
Beyer in te richten

1 stuk

1576

../11/1919

Rouwbrieven van zuster Maria Josepha= VIrginie Van
Damme; Maria Hubertina= Florence Lambert; Marie
Catherine= Jeanne Broos; Marie Cornelie= Marie Mathilde Maes

4 stukken

1577

08/01/1920

BG vraagt aan directeur Bijloke de stand van zaken van
de waterverwarming voor de Openbare Baden

1 stuk

1578

11/02/1920

Directeur Bijloke meldt aan BG het verdwijnen van een
linnen bedlaken: verdacht worden Schepens, (Lostraat)
die die dag vertrokken is en Désiré Wieme, patiënt en
recidivist (Diefstal)

1 stuk

1579

12/02/1920

Onderzoek inkomenssituatie van de familie Boesman
François, Lentestraat 53, om de opnamekosten te
bepalen

4 stukken

1580

26/02/1920

Incident tussen dr Verbrugghen en dr De Waele over
het al dan niet afzonderlijk plaatsen van tuberculeuze
patiënten

2 stukken

1581

08/03/1920

BG Luik vraagt informatie over de organisatie van de
wachtdienst artsenijbereidkunde

1 stuk

1582

15/03/1920

BG bepleit bij de provinciegouverneur de inrichting van
een intergemeentelijke instelling voor tuberculosepatiënten

1 stuk

1583

10/04/1920

Cools, hoofdapotheker, meldt aan BG dat hulpapotheker Matthijs slechts 534 fr. heeft ontvangen als verloning voor het 1e trimester

1 stuk

1584

16/04/1920

Lijst van het universiteitspersoneel dat in de Bijloke
mag vertoeven (vuil stuk)

3 stukken

1585

25/04/1920

Brieven van personeel aan BG waarin zij uitgebreid
bedankt worden voor de loonsverhoging

6 stukken

1586

29/04/1920

Dr Paul Walton, chirurg, Charles De Kerkovelaan 33,
krijgt Robert Colson als assistent toegewezen.

1587

06/05/1920

Dr De Waele gaat niet akkoord met het voorstel om zijn
afdeling te delen

2 stukken

1588

22/05/1920

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en dr Van
Cauwenberghe over de tourbeurten in de afdeling
kinderchirurgie

4 stukken

1589

15/06/1920

Mevrouw dr Clevers, Keizervest 20, biedt zich aan als
arts voor functie in Meisjesweeshuis

1 stuk

1590

07/07/1920

Dr S. Fredericq, A. De Cock, J. Vernieuwen worden
door het stadsbestuur voor een volgende periode van 5
jaar aangesteld

2 stukken
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1591

15/07/1920

BG meldt aan directeur Bijloke dat Durdurez, interne,
geen ontslagpremie kan krijgen maar dat wel zijn verloning volledig moet toegekend worden. Wegens te laat
binnenkomen ’s avonds wou de directeur Bijloke hem
een maand loon inhouden

5 stukken

1592

16/07/1920

Briefwisseling met informatie over de dagligprijzen in
Gent, Luik, Bergen, Antwerpen, Leuven, Brugge,

10 stukken

1593

15/07/1920

Jean De Vos, interne, biedt zijn ontslag aan wegens
oproeping door de militaire overheid. Hij krijgt geen
ontslag premie en de garantie wordt niet terugbetaald.

3 stukken

1594

23/07/1920

Directeur Bijloke meldt aan BG dat hij een brief waarbij
Oscar Burrinck aangebracht wordt wegens veelvuldige
diefstal van linnengoed, matrassen enz in de Bijloke,
aan de procureur heeft doorgestuurd.

3 stukken

1595

29/07/1920

BG Luik vraagt inlichtingen over de vergoeding van
diensthoofden (artsen en chirurgen) en hun assistenten

3 stukken

1596

12/08/1920

Op 20 maart vraagt De Feyter Paul, interne artsenijbereidkunde, zijn ontslag. Directeur Bijloke gaat hiermee
akkoord op 26/03. Op 3/04 meldt directeur Bijloke aan
BG dat de Feyter verdacht wordt van cocaïnesmokkel en door de politie is ondervraagd. Op 9/08 neemt
De Feyter de dienst van de apotheek waar tijdens de
vakantie van L. Cools.

5 stukken

1597

12/08/1920

Joseph Delva, Honoré Verhelst en Gustave Van Nueten
behalen hun diploma als arts en krijgen eervol ontslag
als interne en teruggave van de garantie

7 stukken

1598

20/07/1920

Oscar Watté, aalmoezenier van de Bijloke, wordt
pastoor op H. Kerst en vervangen door Walters Joseph
François (°Kruishoutem 4/10/1878) als aalmoezenier

2 stukken

1599

17/08/1920

De Gouverneur meldt aan BG dat Van Thienen Anna
Opdorp, Dujardin Anna Beveren-Waes, De Keukeleire
Marie Gent als leerling vroedvrouw zijn aanvaard en
ze een document moeten ondertekenen waarin bepaald wordt dat ze gedurende een bepaalde termijn als
vroedvrouw in de provincie moeten werken

1 stuk

1600

25/08/1920

Bedankingsbrief aan BG vanwege de commissie die
het examen voor verpleger afneemt. Voor gebruik van
een lokaal.

1 stuk

1601

09/09/1920

Bouchard Achille, is van een ladder gevallen bij het
plukken van fruit en heeft daarbij het rechterbeen gebroken. Melding door directeur Bijloke aan BG

1 stuk

1602

07/07/1920

Familiedossier Van Laere Judith, uxor Boucqué Alfons,
Herfststraat 7, in verband met opname. Dokters attest
opgemaakt door Bertha Vercoullie-De Vriese

6 stukken

1603

29/09/1920

BG meldt aan B&Schepenen dat de Bijloke beschikt
over een schurftbestrijdingsdienst die 4 dagen per dag
baden aanbiedt naar rata van 5 baden voor mannen en
4 baden voor vrouwen

1 stuk
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1604

27/09/1920

BG meldt dat zij een kopie toestuurt aan de directeur
Bijloke die aan alle artsen van het ziekenhuis over de
vakantiedagen is gestuurd (geen bijvoegsel)

1 stuk

1605

07/10/1920

BG meldt aan mevrouw Cools hoofdapotheker van de
Bijloke dat de vergoeding voor haar vervanger van 10
fr. op 20 per dag is gebracht

2 stukken

1606

07/10/1920

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Frans
De Potter, externe, dienstdoende als interne, over zijn
ontslag “zonder meer” of “eervol”

4 stukken

1607

14/10/1920

Joseph De Schryver, interne, krijgt eervol ontslag en
een uittredingsvergoeding en teruggave van de waarborg

3 stukken

1608
1609

14/10/1920
15/10/1920

Jeanne Sylva, interne, krijgt eervol ontslag

3 stukken
5 stukken

1610

26/10/1920

BG Brussel vraagt inlichtingen over het statuut van de
interne studenten geneeskunde in het kader van onderzoek ter verbetering van hun situatie

2 stukken

1611

29/10/1920

Briefwisseling tussen BG en architect Ach. Marchand
over de verbouwing van de oude machinezaal. Op het
plan voor de verbouwing van het oudemannenhuis tot
een tuberculosesanatorium wordt negatief geantwoord.

10 stukken

1612

02/11/1920

De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij de commissaris een onderzoek heeft laten uitvoeren naar een verdwenen som van 7000 fr., eigendom van een gewezen
knecht die thans verzorgd wordt in de Bijloke en welke
was opgeborgen in een koffer op de knechtenslaapzaal

1 stuk

1613

18/11/1920

De stadsdienst meldt aan BG die doorstuurt naar
directeur Bijloke de prijzen toegepast in de openbare
badhuizen Van Eyck en Tolhuis

2 stukken

1614
1615

1920
08/11/1920

Lege omslag getiteld ‘Paviljoen voor tuberculozen’

1 stuk
3 stukken

1616

25/11/1920

BG verleent ontslag aan de als arts afgestudeerde internen Berthe May, Corneille Heymans, René Lobry en
aan interne-apotheker Paul Van Coppenolle (Heymans
was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1938 for showing how blood pressure and the
oxygen content of the blood are measured by the body
and transmitted to the brain. Heymans married Berthe
May, an ophthalmologist, in 1929 and had four children.
He died in Knokke from a stroke.)

9 stukken

1617

26/11/1920

BG antwoordt negatief op het verzoek van mevrouw
Cools, hoofdapotheker, om afzonderlijk honorarium te
krijgen op door het Rijk betaalde medicatie (venerische
ziekten)

7 stukken

Briefwisseling tussen d’Alcantara burgemeester
Lembeke, De Bast en BG over een voorstel tot samenwerking met de Bijloke. In de regio Eeklo zouden een
aantal gemeenten hun patiënten met besmettelijke
ziekten naar de Bijloke willen sturen

BG en directeur Bijloke gaan in op de vraag van Louis
De Jode, afgestudeerd als geneesheer, om hem eervol
ontslag te geven
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1618

12/11/1920

Overeenkomst tussen BG en de administratie Commissie van de Gevangenissen van Gent met betrekking tot
gevangenen die een dringend en belangrijke chirurgische ingreep nodig hebben

4 stukken

1619

02/12/1920

Directeur Bijloke meldt aan BG dat juffrouw M. De Munter, verpleegster, met toestemming van het diensthoofd
werkzaam is in de OK’s van dr Walton en dr Fredericq.
Ook juffrouw Van Damme, verpleegster, werkt in de
OK’s van dr De Busscher

2 stukken

1620

16/12/1920

Directeur Bijloke meldt aan BG dat opnieuw een persoon zich opgetrokken heeft aan een venstertje van het
openbare badhuis van de Bijloke. een baadster heeft
zich daarover beklaagd

1 stuk

1621

16/12/1920

BG gaat akkoord met het voorstel van de artsen om
een veralgemeend systeem van steekkaarten/Ordners
te gebruiken voor de ziektegeschiedenis van de patiënten (anamnese)

1622

16/03/1921

Christine Chrétien mag van BG een jubilarisvergoeding
van 150 fr. ontvangen voor 25 dienst als linnengoedverzorgster

2 stukken

1623

29/03/1921

BG vraagt aan directeur Bijloke om de goederen die
tijdens de oorlog geleend zijn aan de Bijloke terug te
bezorgen aan het Werk der gezonde lucht te Bredene

5 stukken

1624

09/04/1921

BG geeft eervol ontslag aan de interne- apotheker,
Gombault

3 stukken

1625

14/04/1921

Wegens diefstal van de bezittingen van patiënte Bayens Anna gaat BG ermee akkoord dat ze vergoed wordt

3 stukken

1626

19/04/1921

Directeur Bijloke meldt aan BG dat drie arbeiders gewond werden bij de instorting van de stelling waarop ze
werkten

5 stukken

1627
1628
1629

01/03/1921
15/03/1921
27/03/1921

Vragenlijst afkomstig van BG Anderlecht

2 stukken
3 stukken
1 stuk

1630

28/06/1921

Verslag van de vergadering van 28 juni 1921 van de
Commission provinciale pour l’érection de santoria
antituberculeux.

3 stukken

1631

04/07/1921

Verslag van de directeur Bijloke over het wangedrag
van Haelwyck, interne.

3 stukken

1632

03/07/1921

Dossier van Commissie aan directeur Materniteit in
verband met de aanvaarding van Dresselaers Lia Clara
(Heist op de Berg) als vroedvrouw na het vertrek van
ondermeesteres Helena Van Volsem

10 stukken

1633

09/07/1921

Brief van Provinciale medische Commissie aan BG
in verband met aanvraag tot gebruik van het auditorium voor de examens voor Verplegers, idem brief dd
16/02/1921

4 stukken

BG verleent eervol ontslag aan Julien De Buck, interne
De Vroedkundige School Gent dankt BG voor de toekenning van een bijkomende toeslag wegens levensduurte
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1634

02/08/1921

Ontslagbrief van Leon Beuselinck als interne artsenijbereidkunde

3 stukken

1635

04/08/1921

Ontslagbrief van Van Cauteren Georges als interne
(geneeskunde)

3 stukken

1636

23/09/1921

Ontslagaanvraag van Paul Van Houtte als externe,
dienstdoende als interne

3 stukken

1637

06/07/1921

Briefwisseling over de bedreiging dat de voedsters de
toegezonden kostgangers, François Hoste, Maurice De
Keukelaere, Camille Manesse, Guillaume Seriacop en
inspecteur Joseph Van Houdt niet meer tegen het tarief
van 2,50 fr. per dag willen houden.

12 stukken

1638

18/10/1921

Briefwisseling met overzichten van de kostprijs boekjaar 1920 in ziekenhuis, materniteit, jongensweeshuis

6 stukken

1639

21/10/1921

Briefwisseling tussen directeur Bijloke, BG en overste
Zusters over de aanvaarding van Anastasia Strobbe als
ziekenzuster in opvolging van de overledene Eugenie
Bauwens

2 stukken

1640

04/11/1921

BG eist recht van antwoord in de krant De Gentenaar
in verband met een artikel over de prijsstijgingen in de
Bijloke (met krantartikel)

2 stukken

1641

19/10/1921

BG stemt in met ontslagaanvraag van Robert Eyckmans, interne

3 stukken

1642

28/10/1921

Brief van Bond Moyson aan BG in verband met de
kostprijs in de Bijloke aangerekend aan hun leden uit
de verwoeste gebieden buiten Gent

3 stukken

1643

18/04/1921

BG stemt in met ontslagaanvraag van Aimé Haelewyck,
Edmond Lansweert, René Marteau, François Van der
Mynsbrugge. Verslag vergadering Bijloke geneesheren
dd 7/11/1921

11 stukken

1644

06/01/1921

Overlijdens bericht van Marie Léonie Huycke, zuster
Marie Félicité, 69 jaar

2 stukken

1645

23/06/1921

Besluit van BG om het aantal bedden voor ongeneeslijk zieken te verhogen van 55 naar 60 en brief dd
17/01/1921 idem verhoging van 49 naar 55

2 stukken

1646

30/11/1921

Dossier in verband met onterecht toekennen van krukken aan Gustave Maes

8 stukken

1647

22/12/1921

Dossier in verband met De Dobbelaere Hippolyte die
vrijwillig het ziekenhuis heeft verlaten tijdens zijn vervelling (scarlatineuze desquamatie)

7 stukken

1648

23/09/1920

Dossier over de installatie van elektrische leidingen
voor verlichting in de Openbare Baden.

8 stukken

1649

18/01/1921

BG antwoordt aan BG Antwerpen in verband met de tijd
die artsen moeten besteden aan hun patiënten

3 stukken

1650

25/01/1921

Antwoorden van BG Antwerpen en Bergen op vraag
van BG Gent over de lonen van de artsen daar

2 stukken

1651

18/02/1921

BG spreekt brief van directeur Bijloke dat de overste
van de congregatie een kom bouillon ’s ochtends voor
de leerling vroedvrouwen zou gevraagd hebben tegen
0,28 fr.

3 stukken
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1652

28/02/1921

Dr Walton chirurg, Charles de Kerchovelaan 7, neemt
vakantie van 15/02 tot 15/03

2 stukken

1653
1654

18/02/1921
14/02/1921

BG stemt in met ontslagaanvraag van Numa Henneaux

3 stukken
2 stukken

1655
1656

24/02/1921
24/02/1921

Dossier Leon De Smet, externe artsenijbereidkunde

1657

02/03/1921

BG vraagt aan directeur Bijloke om de nodige gegevens in te vullen op de ouderdomspensioenaanvragen
van ongeneeslijk zieken

1 stuk

1658

11/03/1921

Briefwisseling over radiumbehandelingen in de afdeling
van dr Fredericq, gynaecoloog, zoals reeds professor Daels aan de universiteit uitvoert. Maison Rhemda
(Parijs) heeft enkele gratis stalen geleverd

4 stukken

1659

24/03/1921

BG gaat akkoord met het voorstel van de directeur
Bijloke om een inventaris bij te houden van het medisch
instrumentarium en het aanbrengen van een nummer
op de instrumenten

3 stukken

1660

07/05/1921

Geschillendossier in verband met de verborgen gebreken aan de verticale warmwaterstookketel geleverd in
1919 door Ateliers Mahy Frères (Wondelgem)

17 stukken

1661
1662

01/01/1922
07/01/1922

Dienstregeling Bijloke chirurgen en urologen.

1 stuk
3 stukken

1663

27/01/1922

Antwoord van BG op verzoek van de gouverneur om
400 bedden ter beschikking van de provincie te houden. Negatief antwoord

6 stukken

1664

27/01/1922

BG vraagt aan dr Vercouillie informatie over de nieuwe
behandelingsmethode voor schurftigen (creoline als
ontsmettingsmiddel) bedacht door dr Minne

4 stukken

1665
1666

27/01/1922
09/02/1922

Verslag over de dienstregeling voor chirurgie (m/v)

4 stukken
3 stukken

1667

25/02/1922

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de
aankoop van een “Roto” kopieermachine (stencils)

3 stukken

1668

16/03/1922

BG klaagt bij de burgemeester op verzoek van de
directeur Bijloke over de gebrekkige toevoer van water
op drukke bezoekdagen in het badhuis

3 stukken

BG stemt in op vraag van directeur Bijloke om zoals bij
Leon De Smet (zie BG12, Doos 14/1, nr. 107), interne
artsenijbereidkunde, ook bij de internen artsenijbereidkunde (zoals al het geval bij die van geneeskunde)
50% van hun salaris in te houden als borg voor de
goede uitvoering van hun opdracht tot zij het diploma
van apotheker hebben behaald

7 stukken

BG meldt aan directeur Bijloke en Materniteit dat dr
Ronsse twee weken afwezig zal zijn vanaf 24/02

Brief van de Belgische werkliedenpartij en syndicale
kommissie Landelijke centrale der arbeiders van openbare diensten van België (Vrijdagmarkt Gent) aan BG
in verband met klachten over onvoldoende personeel in
het ‘waschhuis‘ en verlofdagen die moeten opgenomen
worden in geval van werkverlet door ziekte.

Mevrouw Heymans-May, oud-interne, vraagt toestemming om op de oogafdeling van dr Claeys te mogen
aanwezig zijn
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1669

27/04/1922

Albert Seynaeve (Lovendegem) mag naar het SintAntoniusgesticht te Leuven overgebracht worden

3 stukken

1670

21/04/1922

Vrijstelling van betaling van 15 fr. onderhoudsgeld voor
dochter Angèle Dobbelaere, 18 jaar ongeneeslijk ziek,
fa August Dobbelaere

3 stukken

1671

04/07/1922

Antwoorden van de geneesheren op de vragen van het
Min Justitie in verband met aan drankmisbruik te wijten
ziekten (NL formulieren met meerderheid aan Franse
antwoorden)

28 stukken

1672

07/08/1922

De directeur Bijloke antwoordt aan BG op de vraag
van BG Brussel over het niet-verplichte inenten van het
personeel op de dienst Tyfus

3 stukken

1673

21/09/1922

Het ministerie van justitie vraagt op verzoek van de Be.
vertegenwoordiging in Bulgarije of de BG ziekenhuizen
Russische verpleegsters kunnen inzetten die voorheen
verbonden waren aan Russische militaire eenheden en
geen werk vinden in Bulgarije (In 1922 verloor het Witte
Leger van het Rode Sovjetleger)

3 stukken

1674

12/09/1922

Briefwisseling naar aanleiding van een tramongeval op
de Nederkouter, waarbij verscheidene slachtoffers vielen die dringend naar de Bijloke dienden overgebracht
te worden. Blijkt evenwel dat het telefoonnummer niet
in het telefoonboek staat.

11 stukken

1675

29/06/1922

BG geeft eervol ontslag aan Marcel Focke, interne en
aanvaardt Thomas Borgers (Oostende) als interne op
de apotheek van de Bijloke

5 stukken

1676

07/07/1922

Blieck Maurice (Ieper °1889) moet opgenomen worden
in een instelling voor ongeneeslijk zieken. Verslag over
nutteloze reis van Gent naar Ieper

2 stukken

1677

07/07/1922

BG wordt door Provincie op de hoogte gebracht van de
aanvaarding van 4 leerling-vroedvrouwen De Schamphelaere Irene, Van Vooren Yvonne, Petit Louise Bertha,
De Waegeneer Louise.

2 stukken

1678

22/07/1922

BG geeft eervol ontslag aan Marguerite Clevers, Arthur
Wauters, Arthur De Bruycker

7 stukken

1679

08/08/1922

BG schrijft aan de toevluchtshuizen te Brugge en te
Hoogstraeten over de opname in Gent van 18 ouderlingen of zieken

2 stukken

1680
1681

02/09/1922
17/11/1922

Briefwisseling over het besluit om Verhegge Rosalie
Den directeur Godshuis te Zomergem vraagt aan de
inspectie of De Ridder Benoit zijn pensioen ten bedrage
van 20 fr./maand mag ontvangen en of de andere oudere bewoners aan wie nog geen pensioen is toegekend 1 fr. per week (tabakgeld) mogen ontvangen.

4 stukken

1682

27/09/1922

De directeur Bijloke meldt aan BG dat mevrouw Bertha
Vercoullie en dr Joseph Vercouillie van 8/10/1922 tot
3/11/1922 met vakantie gaan en vervangen worden
door dr Moreels en Vlaeyen.

2 stukken
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1683

12/10/1922

De directeur Bijloke vraagt aan BG om een pensioen
toe te kennen aan François Geluck, wasser, 72 jaar en
24 ½ dienstjaren met een laatste loon ten bedrage van
12,10 fr. dag. Korte beschrijving van het alcoholprobleem van Geluck. BG kent hem een pensioen van 1fr
per dag toe.

5 stukken

1684

09/11/1922

Rosalie Verhegge, wees, is opgenomen in het Gesticht
St Benoit te Lovendegem? Korte opsomming van de
verblijfplaatsen waar ze onderdak kreeg.

2 stukken

1685

03/11/1922

De directeur Bijloke vraagt aan BG toekenning van
eervol ontslag aan Henry Van den Abeele, die op
15/10/1922 zijn apothekersdiploma kreeg.

3 stukken

1686

28/12/1922

BG gaat ermee akkoord dat de verzekeringspremie van
Verstichel Jean, overleden, aan de familie mag toegekend worden vermits “La Lousiane” de kosten van zijn
verblijf heeft betaald

3 stukken

1687

23/12/1922

Verbintenis (1) Paul Patijn, drukkersgast, verbindt
zich 360 fr. per jaar te betalen voor het onderhoud
van Mathilde Huys (°Gent 1870) in het gesticht voor
Ongeneesbaren (Molenaarsstraat); (2) Henri De
Scheerder, fabriekwerker, verbindt zich 360 fr. per jaar
te betalen voor het onderhoud van Eugenie Van den
Berghe (°Gent); (3) Michel Van Wanseel, diamantslijper Thaliestraat 35 Gent, verbindt zich 360 fr. per jaar
te betalen voor het onderhoud van Marie De Craene
(°Lotenhulle 1865)

3 stukken

1688

20/10/1922

BG Kortrijk vraagt aan BG Gent informatie over de
bezoldiging van het medisch personeel Op 14/06/1922
vraagt BG Kortrijk informatie over de opnamevoorwaarden

2 stukken

1689

22/05/1922

Brief van Nationaal Werk der Kindsheid (Gouvernementstraat 26) met klacht over de slechte opname van
Van Twembeke, zwangere armlastige vrouw, uit Eeklo.
BG verdedigt zich met te verwijzen naar het reglement
dat niet 100% nagekomen was

2 stukken

1690

23/05/1922

Het Gentse College vraagt aan BG informatie over
Seynaeve Albert Germain die in het gesticht te Lovendegem werd geplaatst

3 stukken

1691

31/05/1922

BG Doornik vraagt of de behoeftigen in het gesticht
voor Ongeneesbaren op bepaalde dagen mogen
uitgaan. In het kladantwoord staat dat mannen 1x per
week naar buiten mogen en vrouwen 1x per veertien
dagen – daarna staat er dat ze in private instellingen
worden opgenomen

2 stukken

1692

08/06/1922

BG geeft toestemming voor de aankoop van een pantostaat ad 1000 fr. voor de afdeling van dr Beyer

1 stuk

1693

20/06/1922

Het Godshuis van Lovendegem vraagt om de epileptische Van Hulle Virginie over te plaatsen naar het Asile
St Benoit te Lokeren waar ze onderwijs zou kunnen
volgen

2 stukken
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1694

30/11/1920

Beschrijving van het paviljoen voor Tuberculosepatiënten

1 stuk

1695

19/03/1923

BG gaat akkoord met het voorstel van de directeur Bijloke voor het plaatsen van een visum door de directeur
Bijloke op alle apotheekaanvragen voor personeelsleden

2 stukken

1696

08/03/1923

BG zal Prosper Van de Velde, kruidenmenger (tisanier),
feliciteren met zijn 35-jarig dienstverband. Hij ontvangt
een maandloon als extra gratificatie

2 stukken

1697

06/12/1922

BG ontwerpt een brief aan een reeks niet genoemde
artsen waarin aanbevolen wordt dat bij dringende doorverwijzing een voorlopige diagnose wordt meegegeven

1 stuk

1698

12/04/1923

BG Brussel vraagt inlichtingen over een zevental
punten: consultvoorwaarden, exclusieve toegang voor
stadsbewoners, voorwaarden en controle op al dan niet
gratis consult/verzorging, terugbetaling van gezondsheidsbaden, röntgenonderzoek voorwaarden en betaling, idem voor labanalyses

5 stukken

1699
1700

30/04/1923
10/01/1923

Dossier van Madeleine Seynaeve

48 stukken
1 stuk

1701
1702

08/12/1923
23/07/1923

Callaert Virginie wordt doorgestuurd naar Lovendegem

1703

06/10/1925

Zelfmoord van Marie Van Ghyseghem (wonende Wetteren-Kwatrecht). Is op consult gekomen bij dr Verbeek
en heeft verklaard dat ze pas een maand gehuwd was.
Dat haar man achterdochtig zou worden als ze zou
bevallen. Ze wenste daarom een vroegtijdige bevalling.
Er is haar uitgelegd dat ze diende te betalen, wat ze
niet kon …

3 stukken

1704

07/08/1923

Philips Constant, minus habens, neemt een bed in het
ziekenhuis in beslag. Omdat hij gezond is, dient hij
doorgestuurd naar een asiel

1 stuk

1705

08/08/1923

Dossier over Dekeukeleire Maurice (°Gent 1892) geplaatst te Geel en wegens zinneloosheid gecolloceerd
Brief College en Brief BG

2 stukken

1706

01/09/1923

BG beschikt over 88 plaatsen voor ongeneesbaren in
de Molenaarsstraat. Wegens de indexstijging bedraagt
het nieuwe tarief 8fr/dag

2 stukken

1707

14/09/1923

De secretaris van het gesticht te Zomergem meldt de
laattijdige toezending van de brevetten van D’Hont
Polydore en Coppens Theophile. Tevens meldt hij dat
Van Poucke Rosalie door een oogarts (oculiste) dient
onderzocht te worden en daarom zou moeten gehospitaliseerd blijven.

1 stuk

Smeekbede van Boekmeyer Gustaaf die weggestuurd
is. Hij schrijft “… een weinig te wijten aan de nieuwjaarsdagen. …Ik had mij vergeten en bedronken was,
dat voor gevolg had dit ik mijnen dienst verzuimd had..

1 stuk
Toekenning van eervol ontslag aan Marcel Schotte, Au- 14 stukken
gustin Ladon, Jean Constant Janssen, Joseph Remouchamps, Leon Bauwens, Hilaire De Waele
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1708

14/09/1923

BG schrijft aan mevrouw Georges Barbanson-Smol
(Koekelberg) dat haar vader Edouard Smol in het
gesticht voor ongeneesbaren is opgenomen en dat de
kosten 400 fr. per jaar bedragen

1 stuk

1709

14/09/1923

BG meldt aan directeur Bijloke dat Van Beuk Alois gelet
op de aard van zijn aandoening die constant toezicht
vereist niet in een gesticht voor ongeneesbaren kan
worden opgenomen. Daarom wordt hij geweigerd

1 stuk

1710

24/09/1923

BG antwoordt aan de gouverneur dat Leonie Maerten,
ziekenverpleegsters, geen toestemming krijgt om stage
te lopen in de Bijloke. Ze heeft haar studie te Brussel
niet afgewerkt en zij is niet in bezit van een diploma
Tropische Ziekten. Zij hoopt naar Congo te kunnen
vertrekken « … pour pouvoir collaborer à l’oeuvre civilatrice du Congo-Belge »

7 stukken

1711

05/10/1923

BG vraagt de directeur Bijloke en het jongensweeshuis
om de leden die in 1924 in aanmerking kunnen komen
voor een loonsverhoging

1 stuk

1712

12/10/1923

BG geeft eervol ontslag aan Emile Derom en Limbor J.
als interne

5 stukken

1713

18/10/1923

BG antwoordt aan directeur Bijloke dat Lievin Harmel
zich mag aanbieden voor overbrenging naar de instelling voor ongeneesbaren

1 stuk

1714

26/10/1923

Dossier over Vermeulen Armand, leurder, °Izegem
1872, die in aanmerking komt voor opname in het
gesticht voor ongeneesbaren (Van Caneghem) maar
dat weigert en vraagt om hulp te genieten en geld te
bekomen om te mogen voortleuren

5 stukken

1715

26/10/1923

BG meldt aan directeur Bijloke dat Du Booman Marin
opgenomen mag worden in de instelling voor ongeneesbaren in de Molenaarstraat

1 stuk

1716

10/11/1923

BG vraagt aan notaris Flamme te Zwijnaarde om te
melden of Sophie Colleman, weduwe Guillaume Van
Hoecke, inderdaad over enig kapitaal beschikt

2 stukken

1717

07/11/1923

BG meldt aan de directeur Bijloke dat De Leu François,
°Roubaix 1858 wever, mag opgenomen worden in de
afdeling Ongeneesbaren zaal 35

12 stukken

1718

07/11/1923

BG meldt aan de directeur Bijloke dat Colijn Victor
°Gent 1854, wegens seniliteit in Lovendegem mag
worden opgenomen

4 stukken

1719

20/11/1923

Hospices et Secours de la ville de Bruxelles vraagt aan
BG een lijst met de namen van autopsie-instrumenten
en of deze dienst beschikt over een fotoapparaat
(eventueel stereoscopisch) BG antwoordt dat de Bijloke
niet over een dienst lijkschouwing beschikt

3 stukken

1720

28/11/1923

Dossier over De Valckenaere Martha, ° Vinderhoute
1904. Zij mag in het Sint-Benedictus instituut te Loken
blijven en de instelling ontvangt daarvoor 1,50 fr. per
dag

15 stukken
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1721

28/11/1923

Jacoba van de Kreke (Terneuzen) vraagt om in aanmerking te komen als leerling verpleegster in de Bijloke

1 stuk

1722

04/12/1923

BG vraagt aan de directeur van Office de la Prévoyance sociale te Brussel of Knors Jean (° Antwerpen 1862)
of deze arbeidgehandicapte na opname in het godshuis
nog verder een vergoeding van Secours aux Inaptes
kan blijven ontvangen

2 stukken

1723

06/12/1923

BG keurt het ontslag van Antoine Bouckaert als externe
leerling goed

3 stukken

1724

21/12/1923

BG geeft de tarieven aan de directeur Bijloke door voor
Gentenaars en Vreemdelingen voor 1924

5 stukken

1725

24/07/1923

De directrice van de instelling te Lovendegem stuurt de
ID-kaart van Bilkijn Henri door naar de Bijloke

1 stuk

1726

17/05/1923

BG bestemt Danneels Jean Baptiste, ° Nazareth 1947,
voor de instelling te Lovendegem

3 stukken

1727

24/12/1923

BG geeft eervol ontslag aan Borgers Tommy als interne
apothekerleerling

3 stukken

1728

20/06/1923

BG beslist over de loonsverhoging voor drie aalmoezeniers van Bijloke en Guislain

1 stuk

1729

26/05/1923

BG schrijft aan het gemeentebestuur dat ze van oordeel is dat de kosten van verblijf in het hospitaal voor
brandweermannen ten laste komt van de stad omdat
de onderhoudskosten van brandweermannen deel uit
maken van hun loonpakket

3 stukken

1730

09/06/1923

BG kent 1505 fr. toe aan de Bijloke wegens fouten in
de boekhouding

3 stukken

1731

11/06/1923

Na een eerste zelfmoordpoging door verdrinking in de
Coupure, slaagt Emile Rombaut in zijn tweede poging
door zich te storten op de stenen trappen van het Van
Caenegeminstituut

1 stuk

1732

28/06/1923

BG geeft eervol ontslag aan Van der Borght Armand en
Lucien als internen

5 stukken

1733

02/07/1923

BG meldt aan de Bijloke dat Blondeel Henri, ° Oosterzele 1858, weigert opgenomen te worden in een
instelling voor ongeneesbaren en door zijn familie zal
worden teruggenomen

5 stukken

1734

10/12/1923

BG besluit Elodie De Rudder, 18 jaar, terug te geven
aan haar ouders, haar broer Guillaume zal in het weeshuis blijven tot het einde van zijn schoolplicht

3 stukken

1735

10/12/1923

Dossier over De Bruyne Jeanne (epilepsie) in een
instelling moet worden geplaatst

5 stukken

1736

12/12/1923

BG geeft eervol ontslag aan Verscheure Cyrille, als
externe

2 stukken

1737

08/01/1924

De directeur Bijloke schrijft aan BG dat de zoon
D’Hanis de huissleutel van Edmond D’Hanis, bewaker,
heeft teruggebracht

1 stuk
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1738

09/01/1924

BG schrijft aan directeur Bijloke dat Uyttendaele Dominique mag opgenomen worden in zaal 35 (ongeneesbaren)

2 stukken

1739

10/01/1924

BG stelt dat Everaert Barbara, Achtermuide 46 winkelierster, behoeftig is en gratis verzorgd wordt in de
Bijloke ondanks de lasterlijke aangifte dat zij 65 000
fr. op de bank zou hebben staan en eigenaarsters van
een huis in de Vorkstraat 67.

7 stukken

1740
1741

11/01/1924
11/01/1924

BG verwijst Antheunis Jacques door naar zaal 35

3 stukken
2 stukken

1742

11/01/1924

BG verwijst Van der Gucht Emile door naar Lovendegem

2 stukken

1743
1744

11/01/1924
31/01/1924

BG verwijst Roegiers Leonie door naar Lovendegem

1 stuk
2 stukken

1745

29/02/1924

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat Famelaer
Gustave wegens zijn achtervolgingswaan zin in een instelling voor “petits mentaux” (collocatie) moet worden
opgenomen

8 stukken

1746

13/03/1924

BG schrijft aan directeur Bijloke dat Waegeneire Henri
bestemd is voor zaal 35

1 stuk

1747

26/03/1924

BG antwoordt aan directeur Molenaarstraat dat ze zo
min mogelijk personen naar de Molenaarstraat zullen
sturen wegens de kostprijs

2 stukken

1748

28/03/1924

BG verwijst Lagrou Edmond naar een instelling voor
ongeneesbaren

1 stuk

1749

07/04/1924

BG schrijft aan directeur Molenaarstraat dat Hendrickze
Pauline, ° Roubaix, niet ten laste komt van de stad
Gent

1 stuk

1750

10/04/1924

BG schrijft aan directeur Bijloke dat Vormezeele Donat
naar Zomergem wordt doorgestuurd

2 stukken

1751

10/04/1924

Van Heddeghem, directeur Bijloke, vraagt om officieel
aangesteld te worden om de door hem in inrichtingen
geplaatste personen te mogen gaan bezoeken

1 stuk

1752

17/04/1924

BG geeft toestemming aan Cools (Apotheek Bijloke)
om afwezig te zijn tijdens de paasdagen

2 stukken

1753

11/05/1924

De directrice van Lovendegem vraagt gegevens op
over Vermoens Jeanne. Tweede brief met dezelfde
vraag

2 stukken

1754

24/05/1924

De directeur Bijloke stuurt drie brieven aan BG: 1) de
goede werking van het nieuwe controlesysteem 2)
herstelling van de goederenlift in de wasplaats 3) de
afzetting in de warmwaterleiding die verergerd is sinds
de wijziging van waterleverancier.

3 stukken

1755

30/05/1924

BG meldt aan directeur Bijloke dat dr Remouchamps
vier weken afwezig zal zijn

2 stukken

BG verwijst Vanderstraeten Charles door naar Lovendegem

BG gaat niet in op het voorstel van dr De Nobele,
radioloog, om zijn medewerker een kleine vergoeding
te geven
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1756

26/06/1924

BG meldt aan directeur Bijloke dat Volkaert Edouard
wegens arbeidsongeschiktheid de erfenis van 9000 fr.
geheel opgeleefd heeft

5 stukken

1757
1758

26/06/1924
12/07/1924

BG verwijst Primo Eléonore door naar Lovendegem

1 stuk
3 stukken

1759

12/07/1924

De burgemeester van Middelburg vraagt om in geval
van een besmettelijke epidemie patiënten zonder meer
worden opgenomen

3 stukken

1760

01/08/1924

De directeur Bijloke vraagt of het geld mag geboekt
worden dat Marie Jooris betaalt in het kader van de
vergoeding voor het gestolen linnengoed

2 stukken

1761

27/08/1924

BG verwijst Braecke Edouard door naar de Molenaarstraat

2 stukken

1762

10/09/1924

De directeur Bijloke rapporteert bij BG over de temperatuur van het warm water

1 stuk

1763

18/09/1924

BG meldt aan directeur Bijloke dat de verblijfskosten
van mevrouw Ryckbosch-Vormezeel Clémence, 8 fr.
per dag bedragen. De verhoging is het gevolg van de
vaststelling dat de overledene een eerste klas begrafenis (incl. kostenstaat) heeft gekregen

5 stukken

1764

10/09/1924

De directeur Bijloke stelt dat er een taks geheven wordt
als een lijkkist van de Bijloke naar de kerk wordt gebracht door het personeel van de stad. De Bijloke heeft
een vrijstelling indien dit vervoer naar de kerk zonder
stadspersoneel gebeurt. Soms helpt een bediende
van de Bijloke de knecht van het klooster. De directeur
Bijloke vindt dat dit een activiteit is voor een specifieke
godsdienst. BG antwoordt dat de bediende fatsoenlijk
gekleed moet zijn

2 stukken

1765
1766

18/09/1924
24/09/1924

Dossier over de prijs van de publieke baden.

19 stukken
1 stuk

1767

25/09/1924

BG besluit het loon van de kassierster in het badhuis
aan te passen aan de stijging van de levensduurte

3 stukken

1768

29/12/1924

De directeur Bijloke meldt dat Slock Désiré een onbehandelbare hernia heeft. BG stuurt hem naar Lovendegem

2 stukken

1769

08/01/1925

BG vraagt aan advocaat Schrevel te Sint Anna Brugge
wat het bedrag is dat Suzanne Thuysbaert ontvangt uit
de nalatenschap van Thuysbaert - De Schepper overleden te Moerbeke

2 stukken

BG onderstreept bij de directeur Bijloke dat de veiligheidseisen strikt moeten worden nagekomen naar
aanleiding van de zelfmoordpoging van Bakimer Wolf,
Poolse student ° Krzemenecz 1903

De directeur Bijloke stuurt een koperen horloge met
ketting terug aan BG na het overlijden van Polydore
Claeys
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1770

15/01/1925

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Prof F.
Daels over materiaal dat toebehoort aan de universiteit
en overdragen dient te worden [twee tafeltjes en collectie verkleinde bekkens van Leboucq]

3 stukken

1771

22/01/1925

Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Keppens
over de plaatsing van Keppens François in zaal 35.

6 stukken

1772

30/01/1925

Briefwisseling over de door de stad Gent gewenste
oprichting van een lagere school voor kinderen met
tinea capitis (teigneux) op hoek van Godshuizenlaan.
Vermelding dat de aandoening met röntgen behandeld
werd. (plan)

9 stukken

1773

30/01/1925

BG meldt aan directeur Bijloke, hospitaal en moederhuis dat er zonder uitdrukkelijke toestemming van
BG geen Sinterklaas- of Kerstmisfeest mag ingericht
worden

1 stuk

1774

09/02/1925

BG vraagt aan directeur Morel en Verbeke fabriek of
het pensioen ten bedrage van 14 fr./week doorbetaald
wordt aan Bauwens Charles tijdens zijn opname in het
ziekenhuis

1 stuk

1775

16/02/1925

BG meldt aan directeur Bijloke dat de ongeneeslijke
zieke Jacquart Edgard (°1870) naar Lovendegem mag

3 stukken

1776

12/03/1925

BG meldt aan directeur Bijloke dat de ongeneeslijke
zieke Pollée Blondine naar de Molenaarstraat mag
worden gestuurd

3 stukken

1777

12/03/1925

BG meldt aan dr R. Marteau (Congostraat) dat er geen
enkele vacante plaats voor handen is in het ziekenhuis

2 stukken

1778

16/03/1925

BG meldt dat Van Damme Lievin (°Wetteren 1854)
geplaatst mag worden op zaal 35 zodra een plaats
vrijkomt. Ongeneeslijk ziek tabes dorsalis.

3 stukken

1779

17/03/1925

De directeur Bijloke stuurt aan BG een metalen uurwerk dat toebehoorde aan Chemay Adolphe (+1923)
wiens lichaam niet is opgevraagd door de familie

1 stuk

1780

20/03/1925

BG beklaagt zich bij directeur Bijloke erover dat bepaalde zieken zich een bril laten voorschrijven, zoals bij
een patiënt wiens voorvoet geamputeerd moet worden
en zich een bril laat voorschrijven

1 stuk

1781

20/03/1925

BG geeft geen gunstig gevolg aan het verzoek van
directeur Bijloke en van mevrouw Henri Van TroeyenMortier (Visserij) voor het gratis verblijf van haar man in
de Molenaarstraat

4 stukken

1782

02/04/1925

Dr Sugg stelt voor om ook andere vaccins aan te maken

3 stukken

1783

02/04/1925

In aansluiting op het verslag van de diensthoofden geneesheren Bijloke wordt Georges De Mulder als interne
aanvaard

3 stukken

1784

23/04/1925

BG gaat akkoord met de gevraagde loonsverhoging
voor de barbier Arsène Thuét Ghijs, 384 Dendermondsesteenweg

4 stukken
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1785

23/04/1925

BG gaat er mee akkoord dat Rosalie De Moerloose een
premie van 150 fr. ontvangt naar aanleiding van haar
25-jarig dienstverband

2 stukken

1786

23/04/1925

BG licht de directeur Bijloke en overste vroedvrouwen
in over het nieuw barema voor behoeftigen

3 stukken

1787

24/04/1925

De directeur Bijloke vraagt aan BG de enkele jaren
geleden opgemaakte inventaris van de stukken uit de
onderwijscollectie van de universiteit

1 stuk

1788

14/05/1925

BG besluit dat Roelandt Thérèse (80 j) opgenomen kan
worden in de Molenaarsstraat. Kosten te betalen door
de kleindochter van haar zuster

5 stukken

1789

14/05/1925

BG besluit dat Van de Casteele Rosalie (°1869) opgenomen kan worden in de Molenaarsstraat.

3 stukken

1790

22/05/1925

BG schrijft aan directeur Bijloke dat Thomas Yagnevitch
( 3e docent Geneeskunde) als waarnemer op de dienst
urologie mag aanwezig zijn

6 stukken

1791

25/05/1925

BG besluit dat Impens Philomène (°Ledeberg 1848)
opgenomen kan worden in de Molenaarsstraat.

3 stukken

1792

25/05/1925

BG besluit dat Heene Bernardine opgenomen kan worden in Bredene.

6 stukken

1793

04/06/1925

BG besluit dat Geeraert Emile opgenomen kan worden
in zaal 35.

3 stukken

1794

15/06/1925

BG besluit dat Bouverie Marie opgenomen kan worden
in de Molenaarsstraat.

4 stukken

1795

20/06/1925

BG meldt aan de overste van het Bijloke kloosters dat
de vergoeding van de zuster op 2500 fr. is gebracht

3 stukken

1796

22/06/1925

BG gaat ermee akkoord dat dr Fredericq om gezondheidsredenen vakantie neemt tot oktober en vervangen
wordt op gynaecologie door dr Ronsse

3 stukken

1797

08/07/1925

De directeur Bijloke schrijft aan BG dat Irma T’Jampens
een kind ter wereld heeft gebracht dat ’s anderdaags
dood naast de moeder is gevonden. Tijdens de weeën
gebruikte ze grove taal en uitte ze bedreigingen tegen
het kind en zichzelf. Dr Daels bracht het parket hiervan
op de hoogte

1 stuk

1798

10/07/1925

BG besluit dat Vormezeele Louis opgenomen kan worden in Lovendegem.

1 stuk

1799

10/07/1925

BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan
worden in Lovendegem.

2 stukken

1800

10/07/1925

BG besluit dat Everaert Barbe opgenomen kan worden
in Lovendegem.

4 stukken

1801

16/07/1925

BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan
worden in de Molenaarstraat.

3 stukken

1802

18/07/1925

BG gaat ermee akkoord dat Tevel Rubinstein, geneeskundestudent, als waarnemer aanwezig is op de dienst
van dr De Waele

3 stukken

1803

07/08/1925

BG besluit dat Wyckaert Anna (borstkanker) opgenomen kan worden in de Molenaarstraat.

3 stukken
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1804

07/08/1925

BG geeft directeur Bijloke inlichtingen over de toegangscontrole in het moederhuis

2 stukken

1805

25/08/1925

BG besluit dat Mareels Marcel opgenomen kan worden
in zaal 3.

4 stukken

1806

29/08/1925

BG stuurt aan de overste van het moederhuis de lijst
met de door de provincie geselecteerde leerling vroedvrouwen

2 stukken

1807

29/08/1925

BG gaat ermee akkoord dat de directeur Bijloke de
twee armlastige vrouwen in het naaiatelier aan het werk
stelt tegen 5fr per dag + voeding en levensduurtevergoeding

2 stukken

1808

09/09/1925

De landelijke centrale der Arbeiders in Openbare
Diensten klaagt aan dat het werkliedenpersoneel van
de Bijloke niets ontvangen heeft als voorschot op de
perequatie

1 stuk

1809

25/09/1924

BG legt aan dr Beyer uit hoe zij de bestelling van urologisch materiaal zouden uitvoeren

2 stukken

1810

02/10/1924

BG besluit een extra vergoeding te betalen aan drie
bedienden

4 stukken

1811

24/10/1924

BG meldt aan directeur Bijloke dat zaal 24 gebruikt zal
worden voor het quarantaine houden van de uitbestede
weeskinderen die terugkeren

1 stuk

1812

14/11/1924

BG besluit dat Blanchard Georges opgenomen kan
worden in Zomergem.

4 stukken

1813

14/11/1924

BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan
worden in Zomergem.

2 stukken

1814

07/10/1924

Karel Van Hille zal betalen voor het onderhoud van
Romanie Vallaeys (°Lampernisse 1854)

1 stuk

1815

14/11/1924

BG besluit dat Zanetta Mathilde opgenomen kan worden in de Molenaarstraat

3 stukken

1816

20/11/1924

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de
opname van De Smet Marie-Jeanne (hersentumor) in
de instelling in de Molenaarstraat.

3 stukken

1817

21/11/1924

Briefwisseling tussen BG, directeur gasfabriek en de
directeur Bijloke, die meldt dat er onvoldoende gasdruk
voorhanden is

2 stukken

1818

02/12/1924

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
vraag van De Maertelaere Auguste, (°Rijsel 1858) om
opgenomen te worden in Lousbergsgesticht. Wordt
geweigerd.

2 stukken

1819

04/12/1924

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
verlamde Verpaele Leonie (°Bassevelde 1852). Ze mag
opgenomen in de Molenaarstraat

2 stukken

1820

11/12/1924

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Normandie, Jean Baptiste in het gesticht
te Lovendegem

2 stukken
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1821

22/12/1924

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Holvoet Eugène (°1870) in een instelling.
Betrokkene wil terug naar huis

3 stukken

1822

23/12/1924

De Provincieraad heeft “eene reeks voorstellen aangenomen om de opbeuring te bewerken der vrouwen
welke van ontucht leven en om de ontucht te keer te
gaan) en wenst te vernemen hoe zijn verpleegd worden, al dan niet afgezonderd worden of in aanraking
komen met andere zieken aan wie zij tot bederf zouden
kunnen dienen”. De directeur Bijloke antwoordt dat
het regime niet meer zo streng als vroeger en dat ze
dezelfde medische behandeling als voeding krijgen als
andere patiënten. Ze bevinden zich wel in een afzonderlijke afdeling (nr. 32) en mogen vrij brieven versturen
en bezoek ontvangen

4 stukken

1823

13/09/1925

BG meldt aan directeur Bijloke dat zondag 13/09 het
congres van de gemeenteraadsleden van Oost-Vlaanderen een bezoek brengt aan de Bijloke

1 stuk

1824

11/09/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Luyts Edouard in de instelling te Zomergem

3 stukken

1825

11/09/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Verpoest Bernard, 68 jaar) in zaal 35

2 stukken

1826

11/09/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Van den Berghe Jean (°1863) in zaal 35

3 stukken

1827

10/09/1925

BG stuurt aan Borgers Thomas, rue de Savoie 100,
Brussel, een certificaat dat bevestigt dat hij apotheker
stagiair was van 16/07/1922 tot 1/06/1923

2 stukken

1828

14/09/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over het
vervoer van Tollenaere Charles (°Ardooie 1850) naar
Roeselare

4 stukken

1829

29/09/1925

Naar aanleiding van de zelfmoord van Marie Van
Gyseghem (Wetteren Kwatrecht) vraagt BG aan de
directeur van het moederhuis om welke redenen deze
8-maanden zwangere vrouw niet werd opgenomen
toen ze zich aanmeldde

1 stuk

1830

05/10/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
val met femurkopbreuk van Van Imschoot Séraphine
(Gent 1845)

2 stukken

1831

03/10/1925

Advocaat Léonce Lagae, Coupure 131, vraagt in naam
van zijn cliënte Refuge de Marie om bij de gemeente
Roeselare te interveniëren tot betaling van de kosten
voor de verzorging van Madeleine De Witte uit Ruiselede

1 stuk

1832

01/11/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Persijn Marie in de Molenaarstraat

1 stuk

1833

23/12/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Van Hyfte Clémence in de instelling te
Lovendegem.

1 stuk
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1834

30/12/1925

Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de
plaatsing van Hoste Frans in Geel.

1835

30/12/1925

Briefwisseling tussen Zusters van Liefde en BG over de
verhoging van de dagverplegingkost in de instelling te
Lovendegem

1836

18/09/1903

Briefwisseling tussen Weldadigheid en BG over het
verstrekken van kledij door Weldadigheid aan kinderen
die voor verder herstel naar het sanatorium te Bredene
worden gestuurd

2 stukken

1837

27/12/1904

Briefwisseling en onderzoek naar aanleiding van een
artikel in de Vooruit van 7/12/1904 over het onbetamelijke gedrag van een ziekenzuster. (met krant)

7 stukken

1838

27/11/1899

Briefwisseling naar aanleiding van Sinterklaasfeest: BG
stelt 50 fr. ter beschikking en de juffrouw H. Cornélia
schenkt in naam van het Institut de Kerchove 25 poppen voor de zieke kinderen.

1839

27/11/1899

BG ontvangt instructies in verband met de opname en
het vertrek van buitenlanders in cq uit de godshuizen
conform de instructies van het Ministerie van Justitie,
dienst Openbare Veiligheid.

1840

30/10/1899

Het verzoek om Franz Delmelle, Geldmunt 39, Gent
toe te staan de consulten van dokter Stas bij te wonen,
wordt afgewezen.

1841
1842

02/08/1899
19/06/1899

De Rycke Palmyre wordt niet opgenomen in de Bijloke.

1843

20/05/1899

Op de gemeenteraad werd beweerd dat er te weinig
bedden voorhanden zijn in de Bijloke. BG weerlegt dat.
Personen die zich aanmelden voor opname, krijgen als
ze niet in aanmerking komen te horen dat er geen bed
beschikbaar is.

1844

29/09/1899

De Bijloke meldt aan BG dat Scholler Marie, opgenomen ter controle in de afdeling geslachtsziekten, in een
wagen aangepast voor besmettelijke zieken, is afgevoerd naar het ziekenhuis.

1845

18/07/1899

Twee brieven 18/07 en 13/03: Waelbrouck wordt aangeschreven met de vraag om de brieven op te sporen
die gericht waren aan de directeur Bijloke over het verbod voor de zusters patiënten te verplichten te bidden
voor het eten. Voorts moet dokter Frederic terechtgewezen worden op zijn afwezigheid op de dienst zonder
aangevraagd verlof. De aalmoezenier van de Bijloke
wijst de voorzitter van BG erop dat vereremerkingen
aan zusters niet zonder de toestemming van hun oversten mag gebeuren.

De minister der Spoorwegen vraagt inlichtingen over
de aandoening en het verblijf in de Bijloke van Maurus
Jean-Joseph, gepensioneerd hoofdwachter te Dendermonde.

7 stukken
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1846

01/07/1899

Overzicht met namenlijst, geboorteplaats en -datum
van het religieus personeel (#71) in de Bijloke. Brief
8/04/1899 waarin akkoord gegaan wordt met de pensionering van een aantal niet vernoemde religieuzen.

1847

21/06/1899

Auguste De Coker uit Eeklo doet afstand van de betrekking als hulpapotheker.

1848

07/03/1899

De Bijloke meldt aan BG dat de knecht Hofman Emile,
20 jaar, met tyfeuze koorts zelfmoord gepleegd heeft
door wurging.

1849

03/03/1899

Dokter Sugg dankt BG voor zijn aanstelling als directeur van de afdeling microscopisch en bacteriologisch
onderzoek.

1850

27/02/1899

Lijst met overzicht (naam en adres) van de prostituees
met syfilis in 1898 opgenomen in de Bijloke.

1851

18/02/1899

Briefwisseling over de oppensioenstelling van zuster
Marie Verstichel en de nood aan meer verpleegzusters
in bepaalde afdelingen.

1852

23/02/1899

De directeur van het weeshuis schrijft over de voor- en
nadelen van de hoeve “t Eychem” te Eychem bij Appelterre en de instelling te Nazareth waar zwakzinnige
kinderen enige tijd kunnen doorbrengen.

1853

09/02/1899

BG antwoordt op de vraag van BG Verviers met betrekking tot de opname van patiënten met tyfus en ftisis in
al dan niet geïsoleerde afdelingen. Enkel pokken en
kroep worden in geïsoleerde afdelingen opgenomen.

1854

03/02/1899

Arthur Mys vraagt aan BG een gratificatie van 250 fr.
per jaar voor zijn assistentie bij de lijkschouwingen.

1855

25/01/1899

Overzicht met namenlijst, van het religieus personeel
(#58) in 1899 in de Bijloke. Lijst met tewerkstelling per
afdeling.

1856

20/01/1899

Klacht van de Union Médicale de Gand over allerlei
misstanden in de Bijloke, vooral te lage aanrekening
verblijfskosten in verhouding tot inkomen.

1857

09/12/1901

BG schrijft aan directeur Bijloke dat patiënten slechts
opgenomen mogen worden met een bewijs van hun
behoeftigheid cfr art 125 van het reglement.

1858

18/04/1900

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Bond Moyson over
Van de Casteele François die enkele keren is opgenomen in het ziekenhuis.

1859

24/04/1900

BG stelt aan de directeur Bijloke voor om de aan
bezoekers uitgedeelde kaartjes waarop “agonisant/stervende” staat, te vervangen door de vermelding “urgent/
dringend”.

1860

01/05/1900

Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de
kwaliteit van het brood. Lijst met gegevens over aantal
en gewicht van het brood (warm/koud).

1861

30/06/1900

Overzicht met namenlijst, van het religieus personeel
(#70) in 1900.

BG 12: Hospitaal De Bijloke

1862

21/08/1900

De Société anonyme Les Moulins de Deynze meldt aan
BG de aanvraag van een bakkersjongen in de Bijloke
die een vergoeding vraagt voor de bewaarde zakken.

1863

06/09/1900

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat ongeschikt
water wordt gebruikt voor het vullen van de reservoirs
op de zolders.

1864

17/09/1900

Briefwisseling tussen BG en stadsbestuur naar aanleiding van anonieme brief van Emile De Vogelaere
op briefpapier van de Algemene Werkersbond over de
opname in het ziekenhuis van ongeneeslijk zieken.

1865

28/09/1900

BG stuurt aan de gemeenteraad een verzoek tot kredietverstrekking voor de röntgenapparatuur ten bedrage van 5000 fr.

1866

28/11/1900

De directeur Bijloke vraagt enkele dagen vrijaf om familiezaken te Brussel te kunnen afdoen.

1867

28/12/1900

BG antwoordt aan de ULB in verband met de benoeming van de internen en externen zoals geregeld bij art
33 van het reglement.

1868

27/07/1900

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en notaris Fobe over
het sterfhuis Thérèse Walger (°Gent 1848).

1869

17/12/1900

Stukje geschiedenis van de verzorging van kinderen
onder 10 jaar en zwakzinnige kinderen (vanaf 18341871 door zusters in Sint Janshospitaal enz.)

1870

28/01/1900

BG antwoordt op de vraag van BG Bergen in verband
met de bijzondere instructies aan het personeel in verband met de opname van zieken.

1871

17/02/1900

Lijst met 9 namen van syfilitische prostituees die behandeld werden in de Bijloke in 1899.

1872

19/02/1900

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en gemeenteraad
over de kostenafdoening voor het desinfecteren van
de wagens gebruikt voor het vervoer van besmettelijke
zieken.

1873

17/03/1900

Briefwisseling tussen BG, gemeenteraad en Bijloke
over de toepassing van de wet dd 27/11/1891 op de
Openbare Bijstand en de gratis medische bijstand.

1874

28/03/1900

Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over
de verwisseling van de lijken van Cyrille Vander Vinck
en Oscar David.

1875

31/10/1901

Nieuw reglement voor de openbare baden op de Bijlokekaai (zonder reglement). Ontwerp organisatie van het
badhuis op de Bijlokekaai.

1876

02/11/1901

Het ministerie van Financiën vraagt aan BG hoeveel de
directeur van de Bijloke, de heer Hillenberg, verdient.

1877

16/11/1901

De directeur Bijloke vraagt 50 fr. voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de opgenomen kinderen.

1878

11/10/1901

De Union Wallonne et Cercle Libéral Wallon schenken
100 fr. voor toekenning aan de pupillen die excelleerden in de Franse taal.
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1879

23/09/1901

BG vraagt aan de directeur Bijloke om de jaarlijkse
lijst van de arbeidsongevallen die behandeld worden
volgens een bepaald schema op te maken. Met lijst (3
namen) van de arbeidsongevalpatiënten in 1902 (sic).

1880

20/11/1901

De directeur Bijloke schrijft dat het uitreiken van de 11
u maaltijd aan tafels in de gang voor niet-bedlegerige
patiënten een succes is. Hij vraagt 12 nieuwe tafels en
24 banken voor de andere gangen.

1881

24/12/1901

BG vraagt aan BG Leuven, Brugge, Luik, Antwerpen
en Brussel over de (minimum) leeftijd waarop kinderen
worden opgenomen, met name of kinderen onder de 1
jaar opgenomen worden.

1882

20/12/1901

BG meldt aan BG Brussel dat er geen bezoekdag is om
patiënten te bezoeken. Art 123 van het gemeentereglement bepaalt dat ouders op zondag van 11 tot 12 uur
en op donderdag van drie tot vier uur op bezoek mogen
komen. Iedere zieke krijgt bij opname twee kaarten
die hij geeft aan de personen die hem mogen komen
bezoeken.

1883

27/12/1901

De directeur Bijloke vraagt aan BG drie dagen vrij. Hij
zal vervangen worden door Gaspar Katz, commissaris.

1884

1901

Overzicht van de patiënten die meer dan een jaar
(1901) opgenomen zijn. (naam, adres, geboortedatum,
in/uit, overlijden, aandoening)

1885

12/08/1901

Verslag van de plaatsvervangende directeur Bijloke
over de patiënt die tijdens een schermutseling met zijn
maîtresse een steekwonde had opgelopen en bij het
bezoek van deze vrouw een bruuske beweging heeft
gemaakt waardoor een ader is gescheurd.

1886

02/08/1901

BG staat wegens gezondheidsproblemen vakantie toe
aan de directeur Bijloke die vervangen zal worden door
Gaspar Katz, commissaris.

1887

12/07/1901

Lijst met de religieuzen die in de Bijloke dienstbaar zijn.
(#68)

1888

11/07/1901

BG vraagt aan de directeur Bijloke om geen niet-Gentenaars meer op te nemen tenzij in uiterste nood.

1889

27/06/1901

Dossier Rosalie Lavoor (Hengstdijk) die als betalende
patiënt slechts één maand heeft betaald.

1890

11/06/1901

BG meldt aan het armbestuur van Bassevelde dat ongeneeslijk zieken niet opgenomen worden in de Bijloke.
Zij moeten zich richten tot kanunnik Roelandt, Molenaarstraat, Gent.

1891

10/05/1901

Dossier Jean De Smet, strontraper, die met een
ontwrichte arm meer dan moest wachten om geanestheseerd te worden omdat hij zogenaamd niet nuchter
was.

BG 12: Hospitaal De Bijloke

1892

07/03/1901

BG draagt aan de directeur Bijloke op dat bij opname
aan de patiënt duidelijk gevraagd wordt of hij al door
een liefdadigheidsinstelling ondersteund werd en hoelang. Pas na drie jaar verblijf in een gemeente verkrijgt
men het recht om er gratis behandeld te worden bij
behoeftigheid.

1893

07/02/1901

BG staat aan de directeur Bijloke toe dat een vleessnijmachine mag worden aangekocht.

1894

02/02/1901

BG condoleert de directeur Bijloke, Hillenberg, bij het
overlijden van diens vrouw.

1895

20/11/1901

BG legt aan de artsen van de Bijloke uit hoe de opname in het sanatorium van Bredene verloopt.

1896

28/10/1902

Katz schrijft dat hij aan BG het verslag van de vergadering over de Instelling voor tuberculoze- en rachitispatiënten opstuurt. (verslag ontbreekt)

1897

30/09/1902

De Union Médicale de Gand, syndicat professionnel,
schrijft aan BG dat heel wat betalende patiënten te
welstellend zijn om in aanmerking te komen voor deze
goedkope behandeling. BG antwoordt uitgebreid.

1898

20/03/1903

Resultatenrekening van het Badhuis, periode 1/11/1901
– 31/12/1902.

1899

1902

Lijst met de religieuzen die in de Bijloke dienstbaar zijn
2 halfjaar 1902. (#73)

1900

31/12/1902

BG antwoordt aan BG Leuven over de vraag of er
bijbetaald wordt voor verbandmateriaal (catgut, crins
de Florence (paardenhaar) ...) in overeenstemming met
het betrokken KB.

1901

08/12/1902

BG meldt aan directeur Bijloke dat afgesproken is dat
patiënten, van wie de gemeente de onderhoudskosten
draagt, niet zonder toestemming van de betrokken arts
mogen worden weggehaald uit het ziekenhuis.

1902

31/12/1902

BG schrijft aan de directeur Bijloke dat er voortaan uniform betaald wordt door alle patiënten die hun verblijf
zelf betalen, ongeacht de duur van hun verblijf.

1903

13/11/1902

Ziekenbeurzenbond Moyson, lokaal Vooruit nr 2, Chartreuzenstraat 189, schenkt 25 frank voor het Sinterklaasfeest der arme zieke kinderen.

1904

23/09/1902

BG schrijft aan de overste van de zusters van de
Bijloke dat Roberte Bronchart en Scolastique Rommel
pensioengerechtigd zijn.

1905

14/10/1902

BG geeft aan de directeur Bijloke instructies in verband
met de toegangskaarten van het Badhuis en vraagt om
een van de chauffeurs aan te duiden die het gebruik
van de stookinstallatie bij Pante en Masquelier moet
gaan leren.

1906

29/08/1902

BG geeft aan de zustergemeenschap van de Bijloke
de toestemming om op hun kosten te zorgen voor een
verwarmingsinstallatie in de kerk van de Bijloke.
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1907

26/08/1902

De procureur generaal schrijft aan BG dat een telefooninstallatie in de collegezaal chirurgie niet verantwoord
is. Het parket en de politie telefoneren te weinig met
deze zaal.

1908

25/08/1902

In het raam van het opmaken van het budget voor de
kosten van syfilisbehandeling in de Bijloke vraagt het
gemeentebestuur om per halfjaar een overzicht van de
uitgaven voor vrouwen met syfilis toe te sturen.

1909

17/07/1902

BG Namen vraagt exemplaren van de formulieren die
aan het bed van een patiënt worden opgehangen, van
het reglement van het hospitaal en vraagt inlichtingen
over het aantal bezoekers dat bij een patiënt mag en
over de kostprijs aangerekend aan de gemeenten die
patiënten sturen.

1910

16/05/1902

Dossier Eckhardt Edmond (Brussel) die niet opgenomen werd in de Bijloke.

1911

15/05/1902

Een artikel over de opening van een tuberculoze instelling in Parijs in de krant Le Petit Journal (Paris).

1912

05/05/1902

Het stadsbestuur vraagt aan BG of inderdaad het
mandaat van waarnemend directeur Katz ten einde is
gelopen.

1913

30/04/1902

De Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose, Keizer
Karelstraat 41, roept de hulp in van BG om de patiënten die zij medisch begeleiden op andere vlakken te
helpen.

1914

22/04/1902

BG kent aan directeur Bijloke, Hillenberg, een loonsverhoging van 50 fr. per jaar toe.

1915

28/03/1902

BG kent aan directeur Bijloke, Hillenberg, een gezondheidsverlof toe tot 20/04/1902.

1916

21/03/1902

BG antwoordt aan het stadsbestuur op enkele vragen
in verband met de openingstijden van het openbaar
bad tijdens de zomer en de winter, het behoud van de
twee klassen en wachtzaal voor hen die een overledene komen ophalen voor een begrafenis en de afsluiting
tussen de marmeren tafels waarop de lijkkisten staan.

1917

15/02/1902

BG antwoordt op de vraag van BG Sint-Gillis in verband met de onderhoudskosten van de lokalen van de
Bijloke die schommelen tussen 8000 en 10000 fr. BG
voegt er eveneens een lijst van het Bijlokepersoneel en
het aantal uren bij.

1918

04/02/1902

Dossier over met syfilis besmette prostituees: lijst met
namen, over besmettelijke ziekten zoals tuberculose,
pokken, difterie.

1919

06/01/1902

Lijst zusters (#68) tewerkgesteld in de Bijloke in de 2e
jaarhelft van 1901.
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1920

02/01/1902

BG Brussel beschrijft opnamelocaties voor kinderen op
grond van leeftijd. BG Leuven meldt dat de moeder van
kinderen onder de 5 jaar bij het kind moeten blijven om
de nodige zorgen te verstrekken. (antwoord op vraag
sub nr 1881)

1921

05/06/1892

Het stadsbestuur klaagt bij BG de slechte hygiëne in
het lijkenhuis aan.

1922

24/02/1809

Memorie door dokter J. Kluyskens betreffende de
toestand in de Bijloke en de noodzaak van een nieuwbouw. Beschrijving oud gebouw en inrichting (zes vellen = 24 pagina’s).

1923

1809

(vermoedelijke datum 1809) Memorie van een gezondheidsofficier. Mémoire d’un officier de santé de l’hôpital
civil adressé à la commission des hospices civils sur la
nécessité de changer l’hôpital actuel et de l’avantage
qu’offre à ce sujet la ci-devant Abbaye gericht aan de
Citoyens Commissaires.

1924

13/04/1838

Kluyskens vestigt opnieuw de aandacht op de noodzaak van een nieuw hospitaal.

1925

1839

Stukken strekkende de bouw van een nieuw ziekenhuis voorgesteld door dokter Van Lokeren en Kluyskens. (stukken uit 1839 en 1840, Gazette van Gent
7/05/1841) (Schatting kosten nieuw kanaal 4/10/1839)

1926

20/04/1840

Stukken met betrekking tot het samenkomen van commissies voor de uitbreiding van de Bijloke … Brief van
augustus 1840 waarin Kluyskens beschuldigd wordt
de nieuwbouw te gebruiken “eynkelijk tot zijne baat”…
om “zich alzoo gans meester te maeken en ons te
dwingen”. (Op achterkant 7 opsommingen tussen 1680
en 1707 in verband met Cornelis Fonteyne, Adrianus
Heynsens fs Jans, Joosijne Heynsens, Gillis Ricau,
Catharina Bridou, rechterkant ontbreekt)

1927

02/03/1841

Stukken met betrekking tot de nieuwbouw Bijloke: uittreksel bulletin société médecine de Gand 2/03/1841,
Le messager de Gand 9/04/1841, brieven dokter Boddaert, Kluyskens.

1928

1845

Uitgevoerde werken op kosten van de Overste der
zusters Cisterciënzerinnen, Bouwen van een nieuwe
kapittelzaal. Bouwtekeningen in kleur, bestek.

1929

1859

De werken van verbouwing der doodplaets in het hospitaal de Bijloke. (met affiche)

1930

01/07/1894

Bouwen van een nieuwe vroedkundige school. Kohier
van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding.

1931

01/07/1864

Uitbreiding van de Bijloke Kohier van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding.

1932

22/09/1865

Uitbreiding van de Bijloke. Kohier van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding. (Affiche: OpbouwingsWerken van het midden gedeelte der nieuwe gebouwen van het Hospitaal de Bijloke)
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1933

1866

Nieuwe straten, briefwisseling en plannen. (Projet
d’aménagement des prairies de la Biloque établissement d’un jardin botanique opgeborgen in lade … in de
Kaartenzaal)

1934

26/04/1867

Kohier van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding voor het uitvoeren van schrijnwerk. Middengedeelte der nieuwe gebouwen.

1935

28/02/1868

Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke.
Voltooiingwerken van het middengedeelte. Kohier van
lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding.

1936

24/07/1868

Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke. Voltooiingwerken van het middengedeelte. Kohier van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding. 3e deel

1937

02/04/1869

Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke. Vergrotingswerken. Kohier van lasten, voorwaarden en
openbare aanbesteding. 4e deel

1938

19/08/1869

Vragen en antwoorden betreffende wie op het idee is
gekomen om een nieuw hospitaal te bouwen, de studie,
de beslissing van de administratie, de aanvaarding
van de plannen door de BG en de goedkeuring door
de gemeenteraad, de uitgaven, het aantal zieken op
30/06/1869 en de samenstelling der hospiciën die deel
uitmaken van het Hospitaal De Bijloke.

1939

08/10/1869

Bouwen van vier paviljoenen gelijkend op de al bestaande aan de rechterzijde van het middengedeelte
van de nieuwbouw Bijloke. Bestek

1940

10/04/1872

Lastenkohier voorwaarden en openbare aanbesteding
voor het opbouwen van een nieuwe wasserij, alsook
herstellingen te verrichten in het oud gedeelte van het
Hospitaal de Bijloke.

1941

17/06/1873

Opbouwwerken van een afsluitingsmuur en ingang voor
het burgerlijk Hospitaal langs de kant van de Leie, met
portierswoning. Bijloke. Plannetje

1942

18/04/1876

Plan van het gehele beluik in de Bijloke volgens kadaster.

1943

1876

Beschrijving van het Nieuwe Hospitaal te Gent. Auteur Pauli. Exemplaar van krant La Flandre Libérale
5/02/1903.

1944

14/06/1876

Lastenkohier, voorwaarden en openbare aanbesteding
voor het opbouwen van een amfitheater voor ontleding.

1945

1894

Prijsofferteaanvraag door BG aan Mahy, Meulestedesteenweg en Ateliers Charles de la Croix, Bijlokevest
41, voor bouw van twee ijzeren stookketels voor de
verwarming van het water van de baden.

1946
1947

Project bouwplan Sanatorium.

13/09/1895

Omheiningsmuur met geveltekening voor gebouwen
Oude Mannen en Moederhuis. Verandering aan te
brengen om een ingang voor de Bijloke Abdij te maken.
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1948

06/09/1897

Herstelling stoomketels. Herinneringsplaten geplaatst
in den voorgevel van het Hospitaal (Ch. Beelaert, Marie
de la Montagne, Victoire Vandenberghe en Clémentine
De Mey)

1949

06/11/1892

Bouwen van een dodenkamer en lijkendepot. Lastenkohier, voorwaarden en openbare aanbesteding. Briefwisseling, tekeningen.

1950

22/07/1898

Bouw van nieuwe lokalen op de gelijkvloerse verdieping van de kapel met behoud derzelve op de verdieping. Briefwisseling, plannen kapel, doorsnede, huidige
toestand, wijzigingen.

1951

11/08/1902

Plannen voorontwerp bouw tuberculosesanatorium
Bijloke

1952

1902

Inrichten elektrische verlichtingsinstallaties 19/02/1908.
Plannen, tekeningen apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique Korte Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit Electrical Engineer
3/02/1897 over gebruik elektriciteit in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1953

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1954

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1955

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1956

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1957

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).
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1958

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1959

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1960

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1961

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1962

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1963

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1964

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1965

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).
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1966

1902

(Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1967
1968
1969

01/07/1903
04/07/1904
15/10/1904

Bijloke: materiaal voor hulp in geval van brand.

1970

25/02/1905

Bouw van een slaapzaal voor opzichters en knechten,
evenals van een kinderkwartier. Bestek

1971

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Plannen en bestek.

1972

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Plannen en bestek.

1973

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Plannen en bestek.

1974

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Plannen en bestek.

1975

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van
openbare werken, rue des Courtiers 7,

1976

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van
openbare werken, rue des Courtiers 7,

1977

25/02/1905

(Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal
voor opzichters en knechten, evenals van een kinderkwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van openbare werken, rue des Courtiers 7. Bevat plannen.

1978

23/01/1905

Bijloke, Bouw van een kleedkamer op de verdieping
van de gewezen bakkerij.

1979

1905

Bijloke. Inrichten van een hutje (cabanon) voor geesteszieken. Met weefselmonsters. Bevat tekening.

1980
1981

10/08/1906
1906

Bijloke. Plaatsen van een luchtververser.

1982

23/07/1906

Bijloke. Inrichten van het analyselaboratorium van dokter Sugg. Bevat tekeningen.

1983

19/04/1906

Bijloke. Herleggen van de plankenvloeren in de zalen
17 en 18.

Bijloke: bouwen van baden in de abdij. Plan
Bijloke: installatie van elektrische bellen. Brochure Soc.
An. de Téléphonie privée (bijhuis Veldstraat 7) met
tekeningen van telefonie, belinstallaties.

Bijloke. Aankoop van twee lessenaars voor Dr. Champon en Claeys. Bevat tekeningen en ontwerp.
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1984

19/04/1906

Vervolg van nummer 1983. Bijloke. Herleggen van de
plankenvloeren in de zalen 17 en 18. Briefwisseling J.
Tschupp & Brueder (Epinal), Xylogène Charles Roze
Paris, Henri Schielke Cureghem, E. Monballiu, Kasteelllaan Gent.

1985

25/07/1912

Aanbesteding levering meubelen voor Jongensweeshuis toegewezen aan Arthur De Meyer, Sint-Amandsberg met tekening (zie nummers 1985 tot 1989)

1986

25/07/1912

Aanbesteding voor levering meubelen voor Jongensweeshuis toegewezen aan Arthur De Meyer, SintAmandsberg met tekening, Offerte Sanitair. (zie nummers 1985 tot 1989)

1987

04/07/1907

Bijloke: Levering van kastjes voor veilige opslag van
giftige producten met tekeningen. (zie nummers 1985
tot 1989)

1988

13/05/1907

Bijloke: Levering van drie tafelkastjes. (zie nummers
1985 tot 1989)

1989

13/05/1907

Aanbesteding levering meubelen voor de Bijloke cq
Jongensweeshuis. (zie nummers 1985 tot 1989)

1990

30/09/1908

Installatie van baden betalende afdeling mannen en
vrouwen.

1991

01/06/1908

Bijloke: uitbreiding van de kelder van de apotheek met
plannen.

1992

10/10/1910

Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling
Cholerapatiënten (catalogi Deutsche Barackenbau
gesellschaft Köln, Christoph & Unmack voor baraques
Pavillons et maisons démontables, Fletcher, Russell &
C° Ltd, appareils de cuisine et de chauffage au Gaz )
(zie nummers 1992 tot 1995)

1993

11/08/1911

Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling
Cholera- en Tuberculosepatiënten. Sanitaire post met
tekeningen, boekje wetgeving op Cholera 1908 (zie
nummers 1992 tot 1995)

1994

11/08/1911

Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling
Cholera- en Tuberculosepatiënten. Sanitaire post met
tekeningen, boekje wetgeving op Cholera 1908 (zie
nummers 1992 tot 1995)

1995

15/10/1910

Aanbesteding aanpassing voor de quarantaineafdeling
besmettelijke ziekten (zie nummers 1992 tot 1995)

1996

07/03/1910

Verzoek tot goedkeuring van de aanbesteding chauffage en luchtverversing.

1997

16/05/1911

Goedkeuring van de aanbesteding chauffage en luchtverversing.

1998

28/04/1911

Voorontwerp sanitaire post oproep tot indienen tekeningen.
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1999

20/04/1911

Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph &
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démontables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud.
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare transportable Doecker-Bauten ziekenbarakken. (zie nummers 1999, 2000 en 2001)

2000

20/04/1911

Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph &
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démontables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud.
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare transportable Doecker-Bauten ziekenbarakken, (zie nummers 1999, 2000 en 2001)

2001

20/04/1911

Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph &
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démontables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud.
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare transportable Doecker-Bauten ziekenbarakken. (zie nummers 1999, 2000 en 2001)

2002

05/10/1910

Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder
lastenkohier. (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2003

05/10/1910

Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder
lastenkohier. (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2004

05/10/1910

Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder
lastenkohier, (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2005

05/10/1910

Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder
lastenkohier, (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2006

1911

Bijloke bijzonder lastenkohier afbraak desinfecteringsgebouw, schrijnwerkerij, kolendepot enz. Bouw wasplaats met stookketels voor centrale verwarming

2007

1911

Bijloke gebouwen (washok, buanderie) voor de centrale
verwarming

2008

1911

Opmeting en bestek met kostenraming voor het project
Washok en stookplaats.(afgevoerd project)

2009
2010

Bijloke: Centrale verwarming goedgekeurde plannen.

1911

Bijloke: kostenbeschrijving bouw washok en stookkamer voor de centrale verwarming. (zie nummers 2010
en 2011)
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2011

1911

Bijloke: kostenbeschrijving bouw washok en stookkamer voor de centrale verwarming. (zie nummers 2010
en 2011)

2012

18/03/1912

Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met
stookkamer voor de centrale verwarming en verbouwing moederhuislokalen, Chroniques des travaux
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2013

18/03/1912

Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met
stookkamer voor de centrale verwarming en verbouwing moederhuislokalen, Chroniques des travaux
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2014

18/03/1912

Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met
stookkamer voor de centrale verwarming en verbouwing moederhuislokalen, Chroniques des travaux
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2015

18/03/1912

Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met
stookkamer voor de centrale verwarming en verbouwing moederhuislokalen, Chroniques des travaux
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2016

06/03/1912

Bijloke: briefwisseling in verband met bouw washok
en stookplaats, luchtverversing (zie nummers 2016 en
2017)

2017

06/03/1912

Bijloke: briefwisseling in verband met bouw washok
en stookplaats, luchtverversing (zie nummers 2016 en
2017)

2018

1912

Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslokaal. (Zie nummers 2018 tot 2020)

2019

25/05/1912

Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslokaal. Elektriciteitswerken. (Zie nummers 2018 tot 2020)

2020

25/05/1912

Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslokaal. Elektriciteitswerken.(Zie nummers 2018 tot 2020)

2021

08/05/1911

Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoorziene werkzaamheden (zie nummers 2021 tot 2023)

2022

08/05/1911

Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoorziene werkzaamheden (blinkmachines voor cols en
machetten, werkzaamheden) (zie nummers 2021 tot
2023)

2023

08/05/1911

Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoorziene werkzaamheden (foto machine à vapeur Askania
werkzaamheden) (zie nummers 2021 tot 2023)

2024

25/06/1913

Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal
plannen (zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2025

25/06/1913

Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal
(zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2026

25/06/1913

Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal
(zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2027

10/02/1912

Bijloke: bouw konijnenhokken (plannen) gebruik van
holle betonblokken (zenderstenen).
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2028

02/06/1912

Bijloke: bouw voor uitbreiding dienst ontologie dokter
Champon.

2029
2030

02/09/1913
13/02/1914

Bijloke: te leveren meubelen, kast voor Apotheek.

2031

13/02/1914

Bijloke: bouw van een paviljoen voor tuberculosepatiënten. Foto’s van raamwerk en lokalen van onder andere
Royal Liver Building Birmingham, Epsom College (Epsom, Surrey, UK).

2032

1914

Bijloke; Marchand Achille architect: project voor tuberculosepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project
(zie nummers 2031 tot 2036)

2033

30/04/1914

Hombrecht Guillaume, architect: project voor tuberculosepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project (zie
nummers 2031 tot 2036)

2034

11/05/1914

Vandevoorde O & A architecten: project voor tuberculosepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project "AIr et
Lumière" "Lucht en Licht" (met plaatjes uit publicaties
over getrapte bouw (rue Vavin), gaanderij enz.) (Zie
nummers 2031 tot 2036)

2035

30/04/1914

onbekende architect: project voor tuberculosepaviljoen,
Bestek en toelichting bij het project (Zie nummers 2031
tot 2036)

2036

18/07/1914

De Geest Camiel, bestek voor inrichting van de slaapzaal van de dienstmeiden in de Bijloke op een van de
zolders van de vrouwenafdeling. (Zie nummers 2031
tot 2036)

2037

04/11/1915

Observatiekamers, isolatiekamers, verwarming en
warm water (zie nummers 2037 tot 2040)

2038

23/10/1915

Elektrische verlichting in het ziekenhuis De Bijloke,
plaatsing toilet, verwarming en verlichting Vincent, S.A.
(zie nummers 2037 tot 2040)

2039

19/10/1915

Plaatsen van twee trappen in beukenhout met leuning
beschrijving en tekening. Locatie en inrichting observatiekamers (zie nummers 2037 tot 2040)

2040

20/04/1915

Inrichting observatiekamers in de oude bakkerij. (zie
nummers 2037 tot 2040)

2041

18/09/1915

Diensten van ingenieur Goossens: Glansstrijkmachine
(à calandre) over te dragen aan de stad: waterdienst,
bezoek aan ziekenhuis Brugmann te Jette, bezoek aan
kolenmijn te Charleroi en glasblazerijen, looneisen door
vakbonden, elektrische verlichting in Van Caeneghem
(zie nummers 2041 tot 2045)

2042

18/09/1915

Diensten van ingenieur Goossens: project voor een
elektriciteits- en verwarmingscentrale, installatie van
een drijfkracht-, verlichtings-, verwarmings- en ventilatie-installatie in Jongensweeshuis, reinigen waterafvoergracht, onderhoudscontract telefooninstallatie. (zie
nummers 2041 tot 2045)

Bijloke: bouw van een paviljoen voor tuberculosepatiënten.
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2043

22/04/1919

Diensten van ingenieur Goossens: verwarming in het
klooster: verwarming openbare baden, waterafvoergracht naar Leie, cinematografisch toestel in Jongensweeshuis, elektrische installatie in kerk en klooster. (zie
nummers 2041 tot 2045)

2044

15/02/1917

Diensten van ingenieur Goossens: centrale verwarming
in ziekenhuis (zie nummers 2041 tot 2045)

2045

30/03/1920

Diensten van ingenieur Goossens: artesische putten,
verwarming, indeling van de dienst (zie nummers 2040
tot 2045)

2046

11/09/1912

Diensten van ingenieur Goossens: isolatiekamers, lift,
herstellingen, rapport over het gebruik van het waslokaal.

