
Apr. Guy Gilias 

"Een geheugen van de geneeskunde in zestien kamers", dat is het 
pas officieel geopende museum (19/5/2011) aan de 
Kapucijnenvoer, 35 te Leuven (B). Hier kan je een wandeling maken 
door bijna honderd jaar gezondheidszorg en geneeskunde. De 
historische toestellen die in de vroegere onderzoekskamers en 
burelen van professoren in het eerste kankerinstituut 
(Maisininstituut - 1928) tentoon gesteld staan, getuigen van de 
pioniersrol van de universitaire ziekenhuizen te Leuven. 

Onder het impuls van een stafmedewerkster van het ziekenhuis 
begonnen vrijwilligers een collectie op te bouwen die thans meer 
dan vijfduizend voorwerpen en documenten telt, mede dank zij 
schenkingen van professoren, emeriti, oud-studenten en 
medewerkers van UZ Leuven. Zo ontstond HisarUZ (Historisch 
Archief Universitaire Ziekenhuizen). 
De Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van Leuven, waar de Alumnikring Farmaleuven een 
verzameling had opgebouwd in de vroeger Couvreur Museumzaal in het Faculteitsgebouw in de 
Van Evenstraat, sprong mee op de boot en verleende een belangrijke tussenkomst door het 
uitlenen van materiaal en unieke en interessante onderzoeksinstrumenten die soms speciaal voor 
één professor ontwikkeld werden. 

De verzameling in Museum HistarUZ is opgebouwd in een twintigtal kamers en grotere zalen, die 
ieder een thema tonen uit de jaren vijftig en de 20° eeuw weer tot leven brengen: een 
verpleegeenheid, een afdeling radiologie, een tandartsenkabinet, de kraamafdeling, een 
operatiezaal, een apotheek, etc... . Uit de museumzaal van de Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen werden laboratoriummateriaal, onderwijsinstrumenten, bewaarpotten, 
kruidenpotten en historische interessante kasten verhuisd naar het Museum HistarUZ, aangevuld 
met schenkingen uit privé verzamelingen van apothekers. 

In andere zalen kan je een röntgenapparaat bewonderen uit het begin van de 20"-eeuw, een toestel 
voor hersenonderzoek bij epilepsie, een van de eerste kunstharten daterend uit het midden van de 
jaren vijftig. En nog veel meer ..... 

HistarUZ bewaart niet alleen deze indrukwekkende verzameling erfgoed, zij archiveert ook enkele 
honderden boeken, wetenschappelijke werken en cursussen van haar professoren en andere 
prominente artsen en apothekers. 

Als toemaatje kan je ook een kijkje nemen in een meer dan tachtig jaar oud auditorium, waar 
duizenden artsen hun opleiding hebben gekregen. Geregeld werd een patiënt in zijn bed naar het 
auditorium gebracht, waar de dokters in spe zijn toestand evalueerden ..... 

HistarUZ, Kapucijnenvoer35, 3000 Leuven 
Open: elke 1 ° en 3° donderdag van de maand van 9 tot 12 uur 

elke 2° en 4° zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur. 
www.uzleuven.be/histaruz 
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