
PAUL BEYMANS (1896-Ig6o) 

1926 

Paul, Adolf, Alfons, Heymans werd geboren te Gent op 12 maart 1895 en over
leed te Brussel op 19 november 1960. 
Hij volbracht zijn middelbare studiën (Grieks-Latijnse Humaniora) aan de 
Jezuïetencolleges van Sint-Jozef te Turnhout en van Sinte-Barbara te Gent. 
Op 3 augustus 1914 nam hij dienst als oorlogsvrijwilliger in het eerste artillerie
regiment en werd in 1915 benoemd tot hulpofficier van de artillerie. Hij was 
drager van 8 oorlogsstrepen en 2 
citaties (1914-1918). 
In maart 1920 behaalde hij met grote 
onderscheiding hetdiploma van werk
tuigkundig ingenieur aan de Bijzon
dere Scholen van de Rijksuniversiteit 
te Gent. Hij verwierfin 1922 de graad 
van doctor in de Wetenschappen aan 
het "Massachusetts Institute of Tech
nology" (Cambridge, U.S.A.). 
Van september 1920 totjuli 1921 was 
hij "Advanced C.R.B. Fellow" aan 
het "University College" van de 
Universiteit te Londen; van septem
ber 1921 tot september 1922 "Ad
vanced C.R.B. Fellow" aan het 
"Massachusetts lnstitute of Techno
logy" te Cambridge (U.S.A.); van 
1922 tot 1926 fungeerde hij als 
Assistant Professor aan het laatst
genoemde Instituut. 
Bij K.B. van 28 februari 1926 werd 
hij benoemd tot docent aan de Faculteit van de Wetenschappen te Gent; bij 
K.B. van 6 juni 1939 tot gewoon hoogleraar bevorderd; bij Regentsbesluit van 
17 januari 1948 werd hem, met ingang van 1 november 1947, de ererang van 
professor-emeritus toegekend. 
Hij ontving verschillende wetenschappelijke onderscheidingen : laureaat van de 
driejaarlijkse "Baron Janssens Prijs" (1921); Associate-Member of the American 
Society of Mechanica! Engineers (1922); Fellow of the American Academy of 
Arts and Sciences (1924); Fellow of the Royal Society for the Encouragement 
of Arts, Manufactures and Commerce (1948). 
Hij vervulde een zeer actieve en belangrijke rol in het Belgisch en internationaal 
nijverheidsleven en bankwezen. Hij was stichter in 1926 en voorzitter tot aan 
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zijn overlijden van de N.V. Sobemi (Belgische Maatschappij voor Blikem
ballage voor de Nijverheid); stichter en voorzitter van de N.V. Kredietbank 
(1935-1938); gouverneur van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid (1938-1946); lid van het Directie-Comité (1935-1938), Voorzitter 
(1938-1947) en Erevoorzitter (1951-1960) van het Instituut voor Herdiskontering 
en Waarborg; Voorzitter van de S.A. International Machinery Corporation 
(1946-1960); Voorzitter van de S.C.R.L. Cabega (Société Congolaise pour la 
fabrication de produits émaillés et galvanisés et d' emballages métalliques, 1948-
1960); beheerder van de N.V. Almanij (Algemene Maatschappij voor Nijver
heidskrediet); beheerder van de N.V. Cockerill-Ougrée en lid van verschillende 
andere beheerraden. 
Van 15 mei 1938 tot 20 januari 1939 zetelde hij als minister van Ekonomische 
Zaken, Middenstand en Landbouw in het coalitiekabinet P. H. Spaak. 
Prof. Paul Beymans heeft gedurende heel zijn leven een verbazende activiteit 
aan de dag gelegd : als voorzitter van het Bestuurscomité van het Hoger Instituut 
voor Handels- en Bestuurswetenschappen; als algemeen voorzitter en lid van 
de beheerraad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging; als onder
voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond en als voorzitter van de Bra
bantse afdeling van dit Verbond; als voorzitter en erevoorzitter van de Brabantse 
afdeling van de Vereniging der Katholieke Vlaamse Werkgevers; als voorzitter 
van Winterhulp tijdens Wereldoorlog 11 (1940-1945); als algemeen voorzitter 
van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België; als lid van de Hoge Raad 
voor het Gezin; als erevoorzitter van het Internationaal Hulp betoon "Caritas 
Catholica" ; als voorzitter van het Solidariteitsfonds-Congo; als Commissaris
Generaal van de H. Stoel bij de Algemene en Internationale Tentoonstelling 
van Brussel in 1958. 
Hij was houder van talrijke eervolle onderscheidingen : Groot Officier in de 
Leopoldsorde (1958); Geheim Kamerheer met Kap en Degen van Zijne Heilig
heid de Paus; Groot Kruis met Lint van de Orde van Pius IX (1958); Groot 
Officier van de "Ordre de Mérite d'Italie" (1956); Groot Officier met Gouden 
Plaat van de "Ordre de Mérite de la République d' Autriche" (1959); Comman
deur met Plaat van de Ridderorde van het H. Graf van Jerusalem (1957); Com
mandeur van de Orde van Sint-Gregorius de Grote (1950); Officier van de 
Kroonorde met Zwaarden (1958); Belgisch Oorlogskruis met palmen (1918); 
IJzerkruis (1918); Oorlogskruis van Frankrijk (1918); Medaille van strijdend 
oorlogsvrijwilliger; Vuurkruis; Erkentelijkheidsmedaille van de Grootste Oor
logsinvalieden; Herdenkingsmedaille van de Bondgenoten. 

Prof. Paul Heymans, zoon van de Gentse oud-rector Jan Frans Beymans en 
broeder van de Nobelprijswinnaar Prof. Corneel Heymans, was een man met 
grote geestesgaven. Wegens zijn bijzondere economische onderlegdheid heeft 
hij in het financieel en economisch leven een uiterst belangrijke rol gespeeld 
en tal van economische instellingen door zijn voorbeeldig beleid tot grote bloei 
gebracht. Zijn onkreukbare overtuiging als Katholieke Vlaamsgezinde is hij, 
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zonder omhaal van woorden, zijn hele leven trouw gebleven. Het getuigde van 
zijn groot moreel prestige in Vlaanderen dat, enkele maanden vóór zijn over
lijden en na het taalincident op de boemerang-uitzending van de Vlaamse Tele
visie te Oostende, nog op hem een beroep werd gedaan om baron Guillaume 
als V oorzitter voor het Vlaamse land van het Nationaal Comité van het Wereld
jaar voor de Vluchtelingen te vervangen. 
De Gentse universiteit, waaraan Pro( Paul Heymans meer dan twintig jaar is 
verbonden geweest, zal aan deze grote Vlaming een dankbare herinnering 
blijven bewaren. 

THEO LUYKX 
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