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Va.lèrc BilJier werd gchoren te Gcnt op 14 februari 1903. Hij volbracht zijn 
middelbare studiën aan het Kon. Atheneum van zijn geboon estad en zijn hogere 
studiën aan de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij op 16 juli 1924 promoveerde 
tot doctor in de wis- ell natuurkunde. op een proefschrift in de natuurkunde, 
voorbereid in het laboratorium van Prof. van Aubcl. 
Hij specialiseerde zich in de kristalkunde ell werd een uitmuntende beoefenaar 

van deze wetenschap. Eerst wijdde 
hij zich aan het moeilijk probleem 
van de bepal ing van de brckings
indices van zeer kleine kristaUcn met 
hoog brckillgsvcClnogcn. Hij bepaal
de 0.111. de optische karakteristieken 
van de nicuw-Qntdektc radio-acticvc 
mineralen van Katanga. De resul
taten van dit onderzoek verschenen 
in het " Bulletin de la Société &an
Çlisc de Minéralogie" te Parijs. 
Zijn opzoekingen in het laboratorium 
moest hij herhaalde malen onder
breken om interims te gaan vervullen 
aan verschi llende athenea in het land, 
uI. te Tongeren en te Aalst. Wan
neer hij , in 1927, aan het Atheneum, 
en later aan de Middelbare Normaal
school te Gent werd aangesteld , kon 
hij zijn onderzoekingen met grotere 
regelmaat voortzetten. Het waren 
vooral problemen van geometrische 

kristalkwlde en van beschrijvende mineralogie die hem gedurende deze periode 
onledig hielden, een soort werk dat zij n voortdurende aanwezigheid in het 
laboratorium niet vereiste. 
Doch Prof. BiUiet was in de eerste plaats een fysicus. Geen wonder dus dat zijn 
belangstelling ging naar de moderne methodes van onderzoek der kristallen 
door middel van X-stralen. Alhoewel de grondleggende experimenten over 
dit onderwerp reeds dagtekenen van 1912, toch waren deze methodes hier te 
lande nog niet in gebruik - grotendeels ten gevolge van de oorlog 1914-18 
en zijn nasleep. Nadat Prof. Billiet zijn zomerverblijf van 193 1 en van 1932 
had doorgebracht in Delft en in Parijs, om er te werken in de laboratoria voor 
kristalkunde van Or. de Jong en van Prof. Mauguin, gelukte het hem aan onze 
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Universiteit een laboratorium voor Rocntgcn-analysc to t stand te brengen. 
Maar pas na 1933, toen hij tot assistent Qater tOt werkleider) aangesteld werd 
bij het Laboratorium voor Mineralogie en Kristalkunde, kon hij zich uitsluitend 
aan de wetenschap wijden. Het is in dit laboratorium dat hij voortaan het grootste 
deel van zijn leven zal doorbrengen, vaak tOt laat in de nacht en ook 's zondags 
werkend. Van zijn onderzockingsgebied kende hij zowel de theorie als de prak
tijk door en door. De methode heeft hij toegepast op de StTucruurbcpaling en 
op de karakterisering van een reeks mineralen. Van zijn hand verscheen 0. 111. 

een verhandeling over de koperswcaten van Katanga, die als een der beste in 
dit genre kan doorgaan. Zij werd bekroond door de Koninklij ke Vlaal11sc 
Academie voor Wetenschappen van België. Maar Billiet kende ook de oude, 
klassieke methodes van de mineralogie. Samen met Adrien Vandendriessche, 
die op 27 mei 1940 janunerlijk zou sneuvelen, heeft hij onderzoekingen verricht 
over een aantal "moeilijke" mineralen, waarbij het Roemgell-onderzock ge
paard ging met de gewone chemische en physische werkwijzen. 
Eindelijk was hij , de batste jaren, een autoriteit geworden op het gebied van 
de klei mineralen, en hij begon met het aanleggen van ccu uitgebreide syste
matische documentatie over deze mineralen. Hem werd door het Belgisch 
Comité voor het Onderzoek van Kleien (CoBEA) het directeurschap van he t 
Gentse Centrum van deze instelling toevertrouwd. De rijke verzameling Roellt
gen-opnamen van klei mineralen, door hem tot stand gebracht, is niet de minste 
aanwinst die ollze Alma Matcr aan zijn onvermoeide ijver dankt ; zij bg nog 
lang aan de basis van de onderzoekingen die, over dit gebied van de 
mineralogie, hier worden voortgezet. 
Op 4O-jarige leeftijd was BiUiet een onzer meest gewaardeerde mineralogen 
geworden. Zijn laatste geschrift, de tekst van ccn lezing gehouden voor de 
"Société beige de Géologie", te Brussel, h:mdelt over de modeme mineralogie 
en brengt talrijke intercssante beschouwingen over dit gebied, dat hij zodoende 
in het bereik van vele niet-gespecialiseerde vakgenoten bracht. Dit opstel getuigt 
van zij n meesterschap over het onderwerp, en van de rijpheid van zijn geest. 
Intusscn was Prof. Billiet, om zijn grondige kelUlÎ.S van de srralingenJeer, ver
bonden geworden aan het Centrum voor Gezwelziekten en werd hij met ingang 
van I october 1941 tot docent benoemd in de faculteit valt Geneeskunde voor 
stralenleer en radio-actÎviteit. Zijn toekomst lag evenwel in de Faculteit der 
W etenschappen, waar hij vroeg of laat de leerstoel van mineralogie en kristal
kunde zou gekregen hebben. 
Wat het werk van Prof. Billiet kcnmerkte is vooral degelijkheid. Weinigen 
hebben zoals hij zin voor nauwkeurigheid. Zijn wetenschappelijk o:uvre is niet 
opvallend door het groot aantal publikaties, maar alles wat hij geschreven heeft 
is grondig uitgewerkt, goed doordacht, duidelijk ; het is alles blijvend werk. 
En bovendien geschreven in een sierlijke stijl. 
Als docent verstond hij tevens de kunst zijn leerlingen te boeien. 
Als zeer acticf lid van de Weerstand tijdens W.O. U werd hij op 10 augustus 
1944, zeer kort voor de bevrijding, naar Duitsland weggevoerd en kende er 
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hct Icvcn in hct concentratiekamp. Eindc april 1945 wcrd hij mct duizcndc andcrcn 
ingeschccpt aan boord van dc "Cap Arcona" tc Lübcck. Bij dc ramp. waarbij 
dit schip ten ondcr ging. trachtte hij reddingsboeien uit te delen aan zieke poE
rieke gevangenen. Toen werd hij. op 3 mei 1945 door een SS. neergeschotCTl, 
op hct ogenblik dat hij zicke mcde-gevangenen trachtte te reddcn. 

A. HACQUAERT. 
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63-78, Bruxelles, 1939. 
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