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Dokter Emmanuel Passenbronder (1813-1898) vereerd
met een zilveren herinneringsmedaille

Emmanuel-Joseph-Charles Passenbronder werd geboren te Mechelen op 3 februari 1813. Na
schitterende studies aan de KUL behaalde hij op 15 april 1835 met onderscheiding het
diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde.

Hij vestigde zich als arts en chirurg te Borgerhout en in 1845 werd hij ‘toegelaten geneesheer’
bij de Belgische Spoorwegen, een functie die hij ongeveer een halve eeuw zou uitoefenen.

Vanaf 1848-1849 maakte hij zich gedurende de 3 van de 5 cholera-epidemieën, die in de loop
van de XIX° eeuw de Antwerpse regio teisterden, zeer verdienstelijk. Hiervoor werd hij met
de zilveren herinneringsmedaille vereerd door de overheid. Na de derde en vierde epidemie
(1859-1866) ontving hij het Burgerlijk Ereteken en werd hij geridderd in de Leopoldsorde.

Gedurende veertig jaar was hij in de medische dienst van het Bureel voor Bijstand ‘Bureau
de Bienfaisance’ van Borgerhout werkzaam. Hij verleende gratis zorgen aan armen en
behoeftigen van zijn gemeente en zijn actieradius strekte zich uit tot de stad Antwerpen.

Betrokkenheid in medische verenigingen
Dr. Passenbronder was zeer actief in medische-,wetenschappelijke- en beroepsverenigingen.

In 1834 werd de “Société d’Instruction Médicale” opgericht door de jonge arts Devigne. Het
doel was dubbel: een wetenschappelijke vereniging en verdediging van beroepsbelangen;
deze laatste taak werd in 1874 overgenomen door de “Cercle Médical d’Anvers et des
Faubourgs”.

Dr. Passenbronder was stichtend lid van deze nieuwe beroepsvereniging maar bleef
tegelijkertijd lid van de Maatschappij voor Geneeskunde, waarvan hij gedurende enkele jaren
het voorzitterschap waarnam.

Ter gelegenheid van zijn gouden en platina jubileum (1884-1895) werd de jubilaris uitvoerig
gehuldigd. Hij behoorde immers tot een van de markanste artsen die te Antwerpen in de 19de

eeuw hun stempel hebben gedrukt op de uitoefening van de geneeskunde.

Emmanuel Passenbronder overleed te Borgerhout op 9 november 1898.

Medaille Ag – 37 mm – 19 g – Medailleur onbekend (verzameling Mannaert)

Vz. Binnen een sierrand de tekst SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDICINE PUBLIQUE DE
BELGIQUE in het veld tussen een siermotief de tekst HAUT PROTECTEUR
S.M.LÉOPOLD II

Kz. In een krans van twee aan mekaar gestrikte lauriertakken, bovenaan een cartouche met
ingegraveerde datum 13 OCTOBRE 1895 met in het veld À MR ingegraveerde naam
PASSENBRONDER J. DOCTEUR EN MEDECINE A BORGERHOUT
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